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Περίληψη 
 

 Ο τουριστικός τοµέας και ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί 

σηµαντικό στοιχείο της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο στην 

παρούσα εργασία µελετήσαµε την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου από τα χρόνια 

του ξεκινήµατος της ανάπτυξης του, µέχρι την οικονοµική κρίση του 2008 και λίγο 

µετά. Χρησιµοποιήσαµε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, καθώς και την ανάλυση 

S.W.O.T. να για να δείξουµε την επίδραση της οικονοµικής κρίσης στα 

αποτελέσµατα και την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου. Τα ευρήµατα µας είναι 

αρκετά ικανοποιητικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Ο ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός κλάδος. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός της ανάπτυξης του τουρισµού στην Ελλάδα καθώς και του 

αισθήµατος φιλοξενίας που διακατέχει σχεδόν όλους τους Έλληνες πολίτες, οπότε και 

είναι απαιτητό η ύπαρξη ξενοδοχειακών µονάδων που να µπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες της. Γι’ αυτό το λόγο δεν µπορούµε να µελετήσουµε τον ξενοδοχειακό 

κλάδο χωριστά από τον τουριστικό κλάδο (Λεκαράκου – Νιζάµη Κ., 2001, σελ 23-

25).   

 

 

1.2 Ορισµός Ξενοδοχείου 

 Ως ξενοδοχείο ορίζεται οποιοδήποτε εµπορικό κατάλυµα υποδοχής, το οποίο 

διαθέτει προς ενοικίαση δωµάτια ή επιπλωµένα διαµερίσµατα, σε πελάτες που 

χαρακτηρίζονται ως περαστικοί1. Ακόµη πιο συγκεκριµένα ως ξενοδοχειακή µονάδα 

ορίζεται ο συνδυασµός κατοικίας, διατροφής και άλλων υπηρεσιών µε σκοπό, από τη 

µία την κάλυψη πρωτογενών αναγκών των τουριστών που επιλέγουν να περάσουν τις 

διακοπές τους σε αυτήν, και από την άλλη φυσικά το κέρδος (Καρατάσιος, 1981). 

 Ξενοδοχείο, µε τη στενή έννοια του όρου, είναι φυσικά, ένα κτίριο µε τέτοιο 

τρόπο οργανωµένο, ώστε να προσφέρει διαµονή – διανυκτέρευση και διάφορες άλλες 

υπηρεσίες έναντι κάποιας αµοιβής (Καραγιάννης, 1997). 

 

1.3 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος 

 Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, θα γίνει µια προσπάθεια µελέτης του κατά 

πόσο και πως επηρεάστηκε ο ξενοδοχειακός κλάδος από την οικονοµική κρίση. Για 

να εξεταστεί αυτό το θέµα είναι καλό να γνωρίζουµε τα χαρακτηριστικά του κλάδου, 

γιατί είναι ένα κλάδος πολύµορφος και µε πολλές διαστάσεις.  

 Είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη µας ότι υπάρχουν ξενοδοχεία σε διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας. Η γεωγραφική θέση, λοιπόν, της ξενοδοχειακής µονάδας είναι 

βασικός παράγοντας ως προς την επιρροή της οικονοµικής κρίσης σε αυτήν. Άλλωστε 

                                                 
1http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid
=be0f570850527210VgnVCM100000460014acRCRD&lang_choosen=el  
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η οικονοµική κρίση επηρεάζει πολύ την ψυχολογική κατάσταση του καταναλωτή, 

οπότε και τις επιλογές τους ως προς τον τόπο στον οποίο θα περάσει τις διακοπές του.  

 Από την άλλη πλευρά η γεωγραφική θέση επηρεάζει και την εποχικότητα ή µη 

της ξενοδοχειακής µονάδας. Συνήθως τα ξενοδοχεία που βρίσκονται σε παραλιακές 

περιοχές λειτουργούν κατά τη θερινή περίοδο. Όπως αντίστοιχα, και τουριστικοί 

προορισµοί σε ορεινές περιοχές, λειτουργούν και αυτοί κατά τη χειµερινή περίοδο. 

Φυσικά, υπάρχουν και ξενοδοχειακές µονάδες που λειτουργούν και τους δώδεκα 

µήνες τους έτους.  

 Ανεξάρτητα από την εποχικότητα ή µη των ξενοδοχειακών µονάδων, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει εµφανιστεί στο σύστηµα “all 

inclusive”. “All inclusive” σηµαίνει ότι ο τουρίστας έχει αγοράσει ένα πακέτο 

διακοπών το οποίο περιλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες που θα µπορούσε να λάβει από 

µια οργανωµένη και ολοκληρωµένη ξενοδοχειακή µονάδα εντός αυτής. ∆ηλαδή, 

διαµονή, εστίαση, αναψυχή (διασκέδαση, σπορ, κλπ.). Το πακέτο αυτό κυρίως 

προσφέρεται από µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες που διαθέτουν την ανάλογη 

υποδοµή.  

 Άλλο ένα χαρακτηριστικό του ξενοδοχειακού κλάδου είναι το µέγεθος της 

ξενοδοχειακής µονάδας. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το χαρακτηριστικό αυτό είναι 

βασικός παράγοντας ώστε να δικαιολογήσει ή να αξιολογήσει την επιρροή της 

οικονοµικής κρίσης σε µια ξενοδοχειακή µονάδα. Τα µεγάλα ξενοδοχεία 

συγκεντρώνουν πολλούς τουρίστες, οπότε επηρεάζεται θετικά η οικονοµία του τόπου 

που το «φιλοξενεί», ως προς τις συγκοινωνίες, τη νοσοκοµειακή περίθαλψη, τη 

διασκέδαση, κλπ. 

 Ανάλογα µε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν τα ξενοδοχεία 

µπορούν να διακριθούν και σε διάφορες κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση αυτή στην 

ουσία κατατάσσει τις ξενοδοχειακές µονάδες ανάλογα µε την υποδοµή τους. Οπότε, 

µε αυτή τη λογική και οι καταναλωτές είναι ενηµερωµένοι για την ποιότητα των 

ξενοδοχείων, αλλά και οι επιχειρηµατίες γνωρίζουν τους ανταγωνιστές τους. 

Παράλληλα, η κατηγοριοποίηση αυτή βοηθάει στο να διαµορφωθεί µια τιµολογιακή 

πολιτική που προσδίδει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον ελληνικό τουρισµό 

έναντι των διεθνή αγορών.  

 Άλλο ένα στοιχείο που µπορεί να κάνει τον ελληνικό τουρισµό ανταγωνιστικό 

είναι ότι ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ανάλογα 

µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρίστα. Ο πελάτης ανάλογα µε την ηλικία, το 
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εισόδηµα, το επάγγελµα κλπ., µπορεί να απευθυνθεί σε αντίστοιχο κατάλυµα, λόγο 

της ποικιλίας που µπορεί να προσφέρει ο κλάδος. Η ιστορία έχει αποδείξει – όπως θα 

δούµε και από τα ευρήµατα παρακάτω – ότι ένας επιτυχηµένος επιχειρηµατίας στον 

ξενοδοχειακό κλάδο µπορεί να προσφέρει ξεχωριστές υπηρεσίες και να τις 

προσαρµόσει στις επιθυµίες του κάθε τουρίστα. Άλλωστε, ο ικανοποιηµένος πελάτης 

είναι ο βασικός στόχος κάθε ξενοδοχειακής µονάδας (Λεκαράκου – Νιζάµη Κ., 2001, 

σελ 25-35).  

 Τέλος, να αναφέρουµε ότι όλες οι ξενοδοχειακές µονάδας ελέγχονται από τον 

Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), από τη στιγµή την ίδρυση τους µέχρι και 

την ολοκληρωµένη λειτουργίας τους. Ο έλεγχος αφορά τις τιµές των ξενοδοχείων, 

την προστασία του πελάτη, καθώς και ορισµένους κανόνες στους οποίους θα πρέπει 

να υπακούουν2.  

 

 

1.4 Τα Χαρακτηριστικά των Ξενοδοχείων 

 Έστω και µε τα λίγα σχόλια που έχουν γίνει µέχρι στιγµής, όσον αφορά τον 

ξενοδοχειακό κλάδο, µπορεί κάποιος να κατανοήσει ότι οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις διαφέρουν από τις λοιπές επιχειρήσεις σε αρκετά σηµεία. Αυτά είναι: το 

πελατολόγιο, οι προσφερόµενες υπηρεσίες και τα αγαθά, τα σηµεία πώλησης αυτών, 

το προσωπικό και η οργάνωση της επιχείρησης.  

 

 Οι πελάτες για µια ξενοδοχειακή µονάδα αποτελούν τη βασική δραστηριότητα 

ενός ξενοδοχείου. Είναι η κινητήρια δύναµη λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, γι’ αυτό 

και µέσω του εισοδήµατος τους µπορούν να αυξήσουν ή να µειώσουν το κέρδος της 

επιχείρησης. Ακόµη και οι διαφορετικοί λόγοι χρήσης3 της ξενοδοχειακής µονάδας 

µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της.  

 Τη λειτουργία της επιχείρησης την επηρεάζει και το είδος των πελατών. 

∆ηλαδή, την ηλικία τους, την επαγγελµατική τους κατεύθυνση, το εισόδηµα τους, τον 

πολιτισµό, την κουλτούρα τους, το µορφωτικό τους επίπεδο, κλπ. Ανάλογα µε τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ο πελάτης επιζητεί και διαφορετικές υπηρεσίες από 

µια ξενοδοχειακή µονάδα, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Συνοψίζοντας σε µια 

                                                 
2http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/menuitem.7f0d4e449429307c12596610451000a0/?vgnextoid
=598596b594757210VgnVCM100000460014acRCRD&lang_choosen=el  
3 ∆ιακοπές, επαγγελµατικοί λόγοι, συνέδρια, κλπ. 
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πρόταση ο πελάτης παίζει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία µιας 

ξενοδοχειακής µονάδας (Λεκαράκου – Νιζάµη Κ., 2001, σελ 27-28). 

 

 Άλλο ένα σηµείο στο οποίο διαφέρουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τις 

λοιπές επιχειρήσεις είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προσφέρουν. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις το αγαθό και η υπηρεσία προσφέρονται ταυτοχρόνως, 

όπως και η παραγωγή και η κατανάλωση. Ας πάρουµε για παράδειγµα ένα γεύµα στο 

εστιατόριο του ξενοδοχείου. Η παραγωγή του γεύµατος γίνεται εκείνη τη στιγµή, 

όπως και η κατανάλωση, και παράλληλα προσφέρεται και αγαθό (το γεύµα) και 

υπηρεσία (εξυπηρέτηση).  

 Επίσης, τα αγαθά που προσφέρονται από τις ξενοδοχειακές µονάδες δεν 

µπορούν να χαρακτηριστούν ως διαρκή αγαθά, ή ως αγαθά µε µελλοντικές αξίες. 

Γιατί δεν είναι αγαθά που µπορείς να τα πάρει ο πελάτης µαζί του κατά την 

αποχώρηση του από το ξενοδοχείο. Αν ασχολιόµασταν µε την ψυχολογία, απλά θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι από αυτήν την άποψη ενδεχοµένως να υπάρχει µια 

διάρκεια, τόση όση η ψυχική ευχαρίστηση που έχει προσφερθεί (Λεκαράκου – 

Νιζάµη Κ., 2001, σελ 29-30).  

 ∆ιαφορετικότητα υπάρχει και στο χρόνο και τόπο όπου πωλούνται και 

αγοράζονται αυτές οι υπηρεσίες. Για τις λοιπές επιχειρήσεις ως τόπος ορίζεται ο 

χώρος που γίνεται η πώληση και ως χρόνος η στιγµή της πληρωµής στο ταµείο. Όσον 

αφορά το ξενοδοχείο τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Οι υπηρεσίες και τα αγαθά 

µπορούν να παρασχεθούν σε διάφορα σηµεία – τµήµατα του ξενοδοχείου. Η 

πληρωµή αυτών µπορεί να γίνει µε 2 εναλλακτικούς τρόπους. Είτε να πληρωθούν στο 

σύνολο τους κατά την έξοδο του πελάτη από το ξενοδοχείο, είτε µερικά από αυτά 

κατά τη στιγµή της αγοράς στα αντίστοιχα τµήµατα. Όπως, λοιπόν, είναι λογικό κάθε 

ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει διάφορα κέντρα εσόδων, οπότε και τον αντίστοιχο 

µηχανολογικό εξοπλισµό και προσωπικό (Λεκαράκου – Νιζάµη Κ., 2001, σελ 29-31). 

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε ότι, ο τόπος που προσφέρονται τα 

αγαθά και οι υπηρεσίες, δεν µπορεί όπως είναι λογικό να µεταβληθεί αφού ένα 

ξενοδοχείο ούτε κινείται ούτε µεταφέρεται4. 

 

                                                 
4 http://www.hotel-jobs.gr/article.php?view=4358  
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 Όπως προαναφέρθηκε χρειάζεται προσωπικό για να παρασχεθούν τα αγαθά 

και οι υπηρεσίες στα ξενοδοχεία. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις 

και ιδιαίτερες δεξιότητες. Επίσης, θα πρέπει να έχουν συγκεκριµένη επαγγελµατική 

κατάρτιση λόγο του ιδιαίτερου προϊόντος
5 που προσφέρεται. Έχει άλλωστε 

παρατηρηθεί πόση µεγάλη είναι η ζήτηση τέτοιου είδους επαγγελµατικής κατάρτισης 

κυρίως σε ιδιωτικά και δηµόσια ΙΕΚ6.  

 Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να σχολιάσουµε ότι την τελευταία διετία το 

εξειδικευµένο προσωπικό στα ξενοδοχεία έχει µειωθεί λόγο της οικονοµικής κρίσης 

και χρησιµοποιείται ανειδίκευτο προσωπικό µε χαµηλό κόστος (Λεκαράκου – Νιζάµη 

Κ., 2001, σελ 28). 

 Όποιο όµως και να είναι το προσωπικό, θα πρέπει αυτό να υποδέχεται πάντα 

τον πελάτη µε χαµόγελο, γιατί ο πελάτης έχει τη δύναµη µε την αξιολόγηση του να το 

κρατήσει ή όχι σε µια ξενοδοχειακή µονάδα.  

 

 Ο πελάτης δεν αξιολογεί µόνο το προσωπικό αλλά και την οργάνωση της 

ξενοδοχειακής µονάδας. Το πώς πρέπει να οργανωθεί µια ξενοδοχειακή επιχείρηση 

εξαρτάται από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επιθυµεί να προσφέρει. Συνήθως κάθε 

υπηρεσία του ξενοδοχείου αποτελεί και χωριστό τµήµα. Τα πιο συνηθισµένα 

τµήµατα, που τα συναντάµε ακόµα και στις πιο µικρές ξενοδοχειακές µονάδες είναι 

το τµήµα υποδοχής, το τµήµα λογιστηρίου και το τµήµα κουζίνας – εστιατορίου. Το 

πώς θα οργανώσει µια ξενοδοχειακή µονάδα τα τµήµατα της εξαρτάται από το 

µέγεθος της επιχείρησης, τα κόστη, τις υπηρεσίες που επιθυµεί να παρέχει κλπ. 

 Πάντως, ανεξάρτητα από το µέγεθος της ξενοδοχειακής µονάδας και το 

πλήθος των τµηµάτων που αυτή έχει, η καλή οργάνωση οδηγεί σε αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της (Λεκαράκου – Νιζάµη Κ., 2001, σελ 43).  

 

 

1.5 Το Ξενοδοχειακό Προϊόν 

 Ποιο είναι όµως πραγµατικά το προϊόν των ξενοδοχείων; Στην ουσία αυτό 

που προσφέρουν τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσµο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι η 

φιλοξενία. Αν θέλουµε όµως να δώσουµε ένα ορισµό θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

                                                 
5 Βλ. σε επόµενη παράγραφο. 
6 ΙΕΚ: Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
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ξενοδοχειακό προϊόν είναι το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει µια 

ξενοδοχειακή µονάδα. 

 Κάθε ξενοδοχειακή µονάδα προσφέρει τόσο ξενοδοχειακό προϊόν όσο του 

επιτρέπει το µέγεθος της. Αντίστοιχα, η οικονοµική επιτυχία και η εξέλιξη της 

µονάδας φανερώνει συνήθως και την ποιότητα της.  

 Το ξενοδοχειακό προϊόν είναι ένας συνδυασµός αγαθών και υπηρεσιών όπως7: 

1. Φυσικό και τεχνητό περιβάλλον 

2. Φήµη της περιοχής εγκατάστασης του ξενοδοχείου 

3. Αρχιτεκτονική διακόσµηση και διαρρύθµιση του ξενοδοχείου 

4. Άνεση, θέα, καθαριότητα και ευκολίες των υπνοδωµατίων 

5. Φαγητά, ποτά και λοιπά προσφερόµενα υλικά αγαθά 

6. Εξυπηρέτηση, προθυµία, θετικότητα των εργαζοµένων 

7. Μουσική, διασκέδαση και γενικά κάθε προσφερόµενη ευκολία 

Με βάση µελέτες που έχουν γίνει από Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και 

Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.), µόνο το 1/3 των ξενοδοχειακών µονάδων της χώρας 

µπορούν και προσφέρουν ικανοποιητικό ξενοδοχειακό προϊόν. Μάλιστα σε σύγκριση 

µε τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες είναι ιδιαίτερα χαµηλό αφού το αντίστοιχο ποσοστό 

κυµαίνεται στα 2/38.   

 

 

1.6 Το Ξενοδοχειακό ∆υναµικό της Ελλάδος 

 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου η εξέλιξη του 

τουρισµού, οπότε και του ξενοδοχειακού κλάδου είναι αλµατώδης τα τελευταία 

χρόνια. Προκειµένου, λοιπόν, να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας µας ιδρύθηκαν 

πολλές ξενοδοχειακές µονάδες.  

 Με βάση τη γεωγραφική διαµόρφωση της χώρας µας, οι περισσότερες κλίνες 

συγκεντρώνονται σε τρεις γεωγραφικές περιοχές: Κρήτη ∆ωδεκάνησα και τα νησιά 

του Ιονίου. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε και στον πίνακα 1.1 στο παράρτηµα 

Α της παρούσας εργασίας οι περισσότερες κλίνες διατίθενται από ξενοδοχεία της ∆΄ 

και Ε΄ κατηγορίας ξενοδοχείων. Αυτό σηµαίνει ότι σε αναλογία είναι περισσότερα τα 

µικρά και µεσαία ξενοδοχεία έναντι των µεγάλων και πολυτελών. Συνήθως αυτά τα 

ξενοδοχεία ανήκουν σε µικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Αντίθετα, τα µεγάλα 
                                                 
7 http://www.hotel-jobs.gr/article.php?view=4358  
8 http://www.grhotels.gr/GR/xee/ITEP/DocLib2/Forms/itemview.aspx?ID=65  
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ξενοδοχεία, που συνήθως είναι αλυσίδες διεθνών ξενοδοχείων έχουν µικρή 

συµµετοχή στον ελλαδικό χώρο (βλ. γράφηµα 1.1, παράρτηµα Β).  

 Με βάση µελέτη που έγινε το 2007, ο αριθµός των ξενοδοχείων στην Ελλάδα 

ανέρχεται στα 9.248, τα οποία έχουν περίπου 702.000 κλίνες. Σε αυτά τα στοιχεία δε 

συµπεριλαµβάνονται τα ενοικιαζόµενα δωµάτια που απλά φέρουν το σήµα 

λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., όπως και οι θέσεις κατασκήνωσης (βλ. γράφηµα 1.1 και 1.2, 

παράρτηµα Β).  

 Παρατηρώντας τον πίνακα 1.2 του παραρτήµατος Α επιβεβαιώνουµε το 

γεγονός ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία συγκεντρώνονται στην Κρήτη, τα 

∆ωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου, αναλογικά µε το µέγεθος φυσικά. Αξίζει να 

σχολιάσουµε ότι η Κρήτη αν και διαθέτει λιγότερες µονάδες από τη Μακεδονία, 

αποτελούνται – οι µονάδες – από 25.000 περίπου περισσότερα δωµάτια. Αυτό 

οφείλεται φυσικά τόσο στο γεγονός ότι η Κρήτη είναι κατά βάση τουριστική περιοχή, 

όσο και στην γεωγραφική της ανατοµία, η οποία ευνοεί το κτίσιµο µεγάλων 

ξενοδοχειακών µονάδων.  

 Ανεξάρτητα, πάντως, από το µέγεθος της ξενοδοχειακής µονάδας, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ως προς την 

πληρότητα και φυσικά το κέρδος, όπως θα δούµε και σε επόµενα κεφάλαια. Η 

έλλειψη οικονοµικών πόρων έχει ως αποτέλεσµα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να 

µην µπορούν να εκσυγχρονιστούν και να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις της 

τουριστικής ζήτησης µε αποτέλεσµα την πτώση των κερδών εκ νέου (Λεκαράκου – 

Νιζάµη Κ., 2001, σελ 35-42). 

 

 

1.7 Ιστορική Αναδροµή του Ξενοδοχειακού Κλάδου 

 Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην πραγµατικότητα υπάρχουν εδώ και 

αιώνες. Πιο πολύ παλαιότερα, υπήρχε η έννοια της φιλοξενίας. Απλά η φιλοξενία δεν 

ήταν εµπορεύσιµη υπηρεσία. Στην αρχαιότητα, η φιλοξενία είχε τη µορφή νόµου. 

Όταν διεξαγόντουσαν θρησκευτικά ή αθλητικά γεγονότα, οι κάτοικοι των πόλεων 

φιλοξενούσαν αφιλοκερδώς τους επισκέπτες των γεγονότων αυτών. Το µόνο 

πρόβληµα ήταν η δυσκολία στη µετακίνηση, κάτι που λύθηκε µε την αύξηση του 

εµπορίου.  
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 Όταν, λοιπόν, βελτιώθηκε η συγκοινωνία, αυξήθηκαν και οι µετακινήσεις. 

Όµως το θέµα της διαµονής δεν µπορούσε πλέον να αντιµετωπιστεί µε το νόµο της 

φιλοξενίας. Τη λύση έδωσε η κρατική παρέµβαση µε ένα νέο νόµο, ο οποίος σύστησε 

το «πρειτάνειον», µια µορφή δηµόσιας φιλοξενίας. Και αυτή η µορφή όµως 

φιλοξενίας σταδιακά κρίθηκε ανεπαρκής, κυρίως για οικονοµικούς λόγους, οπότε µε 

νεότερο νόµο, η φιλοξενία ανατέθηκε στους πλουσίους, µε την ονοµασία «προξενία ή 

δηµόσια ξενία».  

 Αυτή η µορφή φιλοξενίας διατηρήθηκε µέχρι τον 5ο αιώνα. Στη συνέχεια 

υπήρξε η «πολιτική φιλοξενία». Με βάση αυτή τη µορφή, οι πρόξενοι φιλοξενούσαν 

τους τουρίστες των χωρών που εκπροσωπούσαν.  

 Όπως είναι αντιληπτό καθώς αυξανόταν ο τουρισµός, αυτές οι µορφές 

φιλοξενίας δεν µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες. Έτσι, άρχισαν να χτίζονται τα 

πρώτα ιδιωτικά και κερδοσκοπικά πανδοχεία. Αρχικά οι υπηρεσίες που παρείχαν 

ήταν λίγες. Συνήθως, ήταν απλά η παροχή του ύπνου. Σταδιακά πρόσφεραν διατροφή 

και κάποιες συµπληρωµατικές υπηρεσίες.  

 Τα πρώτα ξενοδοχεία µε την µορφή περίπου των σηµερινών χτίστηκαν κατά 

τη βυζαντινή εποχή. ∆υστυχώς όµως µε την κατάρρευση του Βυζαντίου, κατέρρευσε 

και αυτή η µορφή ξενοδοχείων, λόγο της µείωσης της τουριστικής κίνησης. Όσα από 

τα ξενοδοχεία αυτά έµειναν και διατηρήθηκαν µε την πάροδο των χρόνων, 

κατασχέθηκαν επί Τουρκοκρατίας. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα δεν µπορούσε να 

ακολουθήσει την πρόοδο και την εξέλιξη της Ευρώπης.  

 Έτσι, φτάνουµε στο 1834, έτος όπου ιδρύθηκε στο πρώτο ξενοδοχείο στο 

Ναύπλιο µε την επωνυµία «Ξενοδοχείον του Λονδίνου». Ήταν η αρχή για να 

ακολουθήσουν και άλλα και πολλά ξενοδοχεία µικρά και µεγάλα. Ανάπτυξη όµως ο 

ξενοδοχειακός κλάδος µε το κτίσιµο πολλών ξενοδοχείων, είχε τις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα, καθώς και τις αρχές του 20ου. Οι υπηρεσίες και τα αγαθά 

που προσφέρουν είναι βελτιωµένες και πιο ολοκληρωµένες. Οι απαιτήσεις των 

τουριστών οδήγησε στη δηµιουργία πολλών τύπων ξενοδοχείων, φτάνοντας στο 

σήµερα που έχουν να προσφέρουν ότι επιθυµεί ο τουρίστας9.  

 

                                                 
9 www.dratte.gr/ARTHRA/2006hotelstory.htm  



 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

2.1 Η Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση 

Η οικονοµική κρίση ξεκίνησε από τις αγορές των ΗΠΑ. Κατάφερε όµως µέσα 

σε λίγο χρονικό διάστηµα να απλωθεί σε όλη την υφήλιο. Είναι γνωστό πόσο 

συνδεδεµένες είναι οι αγορές µεταξύ τους, αλλά η προηγούµενη πρόταση έρχεται για 

να το πιστοποιήσει ακόµα περισσότερο. Κάθε χώρα από µόνη της προσπάθησε να την 

αντιµετωπίσει, αλλά είναι φανερό ότι έπρεπε να δράσουν και από κοινού. Πώς 

φτάσαµε όµως στην οικονοµική κρίση; 

 

Λίγο καιρό πριν από την κρίση, η ατµόσφαιρα σε όλες τις αγορές ήταν πολύ 

θετική. Τη µεγαλύτερη πρόοδο την εµφάνιζαν οι κτηµατοµεσιτικές αγορές. Όµως και 

η αγορά πετρελαίου, είχε και αυτή ανοδική πορεία. η άνοδος αυτή του πετρελαίου 

καθώς και η αύξηση των τιµών των αγαθών ήταν τα πρώτα σηµάδια ότι 

οδηγούµασταν στην κρίση.  

Το µεγαλύτερο πρόβληµα όµως δηµιουργήθηκε από τις τράπεζες. Οι τράπεζες 

µέσω της χορήγησης δανείων – λόγο της ανοδικής πορείας της συγκεκριµένης αγοράς 

– αποσκοπούσαν σε υψηλά κέρδη.  Είχαν φτάσει στο σηµείο να χορηγούνται 

στεγαστικά δάνεια και σε πελάτες µε χαµηλό εισόδηµα. Η περαιτέρω αύξηση της 

αξίας των κατοικιών, οδήγησαν τους ιδιοκτήτες να ζητήσουν επιπλέον στεγαστικό 

δάνειο για να καλυφθούν, αναγκαζόµενοι να υποθηκεύσουν τα σπίτια τους. Οι 

χορηγήσεις αυτές των τραπεζών στην ουσία αποτελούσαν µέρος του ενεργητικού των 

ισολογισµών τους. Με διαφορετικά λόγια εµφάνιζαν αυξηµένη περιουσία και µε 

αυτόν τον τρόπο µπορούσαν να προωθούν οµόλογα στην αγορά τα οποία τους 

αποφέρανε νέες πηγές χρήµατος, τις οποίες τις χορηγούσαν και αυτές.  

Στην πορεία η αξία των κατοικιών στις ΗΠΑ άρχισε να πέφτει. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα οι δανειολήπτες και κυρίως αυτοί µε το χαµηλό εισόδηµα να 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωµής των δόσεων τους. Από τη στιγµή που οι 

τράπεζες δεν εισέπρατταν τα χρήµατα τους προέβαιναν σε κατάσχεση των κατοικιών. 

Στη συνέχεια οι τράπεζες έθεταν προς πώληση τις κατασχεµένες κατοικίες, 

προκειµένου να εισπράξουν το απαραίτητο για αυτές ρευστό. Στην περίπτωση αυτή 

δηµιουργήθηκε υπερπροσφορά µε αποτέλεσµα να πέσουν οι αξίες. Η πτώση αυτή 
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οδήγησε σε πτώση των οµολόγων που βασίζονταν στα ενυπόθηκα δάνεια. Όλη αυτή 

η κατάσταση οδήγησε σε προβλήµατα κεφαλαίου των τραπεζών.  

Το πρόβληµα ρευστοποίησης που αντιµετώπισαν οι τράπεζες έπρεπε να λυθεί 

µε πίστωση από άλλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση του κόστους της πίστωσης. Οι τράπεζες σταµάτησαν να δανειοδοτούν. 

∆ηµιουργήθηκε ένα κλίµα έλλειψης εµπιστοσύνης και σιγά –σιγά άρχισαν οι 

τράπεζες να καταρρέουν. Σταδιακά αυτή η κατάσταση επηρέασε και άλλους τοµείς 

της αγοράς10.  

 

 

2.2 Οι Επιπτώσεις της Κρίσης 

Η συρρίκνωση των αγορών δηµιούργησε πολλά προβλήµατα. Πρώτη 

απόδειξη της ανασφάλειας που επικρατούσε ήταν η άνοδος της τιµής του χρυσού. Αν 

και οι ΗΠΑ διατηρεί τις κρατικές παρεµβάσεις σε χαµηλά επίπεδα, τώρα έπρεπε να 

παρέµβει ενεργά. Έγιναν παρεµβάσεις για να µην αυξηθεί η ανεργία και να 

διασφαλιστεί η στασιµότητα στις αγορές. Μέχρι και µερικές τράπεζες 

κρατικοποιήθηκαν.  

Άλλες συνέπειες ήταν τα χρηµατιστήρια να βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση, 

όπως και η εµπορικές συναλλαγές και η κατανάλωση. Παράλληλα διογκώθηκαν τα 

δηµόσια ελλείµµατα και µειώθηκε η ρευστότητα. Η µείωση της ρευστότητας οδήγησε 

σε περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης, οπότε και της παραγωγής. Επιπλέον 

αποτέλεσµα οι µαζικές απολύσεις εργαζοµένων. Όλα αυτά οδήγησαν στην ανάγκη 

παγκόσµιας αναδιοργάνωσης. Η ανακοίνωση πακέτων βοήθειας εξάλειψε την 

έλλειψη εµπιστοσύνης που επικρατούσε στις χρηµαταγορές. ∆ιεθνή οργανισµοί όπως 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) και η Παγκόσµια Τράπεζα επεµβαίνοντας 

προσπάθησαν να εµποδίσουν την διεύρυνση της κρίσης. Η οµοσπονδιακή τράπεζα 

των ΗΠΑ (FED) κατέβασε τα επιτόκια ανακουφίζοντας τις αγορές. Αρκετές χώρες 

                                                 
10http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_
%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%
CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%
CE%B7_2007-2008 & 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%
CE%B9%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9
%CE%BA%CE%AE_%CF%8D%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%B7_2008 & 
http://www.deisep.gr/Portal3/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Anewseconomi
ccirsis1&catid=38%3A2010-01-08-12-47-25&Itemid=50&lang=el 
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έχουν κατανοήσει ότι πρέπει να κινηθούν από κοινού για την επίλυση των 

προβληµάτων
11. 

 

 

2.3 Η Οικονοµική Κρίση στον Ξενοδοχειακό Κλάδο 

 Ο ελληνικός τουρισµός εµφάνιζε ήδη κάποια προβλήµατα πριν την παγκόσµια 

οικονοµική κρίση. Τα προβλήµατα αυτά αφορούσαν κυρίως διαρθρωτικά θέµατα, µε 

αποτέλεσµα ο ελληνικός τουρισµός να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτηµα του, ιδίως 

σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της Ανατολικής Μεσογείου, οι οποίοι µπορούν και 

προσφέρουν το ίδιο τουριστικό προϊόν. Αποτέλεσµα αυτού είναι η συρρίκνωση της 

τουριστικής περιόδου.  

Παράλληλα, οι τουρίστες που συνηθίζουν να µας επισκέπτονται, Γερµανοί, 

Βρετανοί, κλπ, βρίσκονται και αυτοί µε τη σειρά τους στο επίκεντρο της οικονοµικής 

κρίσης µε διογκούµενη ανεργία, συρρίκνωση εισοδηµάτων και πολύ υψηλό δείκτη 

ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Ένας άλλος παράγων που οφείλουµε να λάβουµε 

υπόψη είναι ότι η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών παρουσιάζει εξαιρετικά µεγάλη 

εισοδηµατική ελαστικότητα και οι δαπάνες για τουριστικές υπηρεσίες δεν αποτελούν 

την πρώτη προτεραιότητα διάθεσης του διαθέσιµου εισοδήµατος. Επίσης, η 

ελαστικότητα της ζήτησης για διακοπές και ψυχαγωγία αυξάνεται όσο χαµηλότερα 

είναι τα εισοδήµατα του νοικοκυριού. Οπότε και µία πλούσια οικογένεια µπορεί να 

στερηθεί πλέον τις διακοπές σε ξενοδοχειακές µονάδες υψηλής ποιότητας, πόσο 

µάλλον µια µικρή και µεσαία οικογένεια12. 

Κατά το διάστηµα πριν την εµφάνιση της κρίσης, η τουριστική κίνηση στην 

Ελλάδα είχε την τύχη να κινείται µε ταχύτερο ρυθµό από ότι ο ευρωπαϊκός ή 

παγκόσµιος τουρισµός. Οι τουριστικές εισπράξεις αυξάνονται κατά 3% το χρόνο, 

τουλάχιστον για το διάστηµα 2000-2004, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωµές στο 

εξωτερικό µειώνονται σηµαντικά κατά το διάστηµα 2000-2007 και η πορεία των 

αφίξεων είναι ασύµµετρη µε εκείνη των εισπράξεων. Η Ελλάδα από πλευράς 

ανταγωνιστικότητας πέφτει στην κατάταξη καθώς περνάνε τα χρόνια. Μεγάλο 

πρόβληµα εµφανίζει στο θέµα των τιµών. Έχει πάψει πια να είναι ανταγωνιστική. 

Από τότε που ξεκίνησε η οικονοµική κρίση, υπάρχει και θέµα µείωσης των 

                                                 
11 http://www.trt.net.tr/international/newsDetail.aspx?HaberKodu=25c3fdc9-f6b1-440d-9a19-
0d9615aa0bb8  
12 http://www.traveldailynews.gr/columns/article/1749  
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προκρατήσεων, καθώς και έλλειψη ρευστότητας των ξενοδοχείων. ο ξενοδοχειακό 

κλάδος πλέον διανύει µια δύσκολη περίοδο. Η αρνητική πορεία των αφίξεων στη 

χώρα µας, αποτελεί απόδειξη των προαναφερθέντων (βλ. πίνακα 2.1 Παράρτηµα Α). 

Το τελικό αποτέλεσµα για την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου δεν εξαρτάται µόνο 

από την πορεία των αφίξεων, αλλά κυρίως από τον αριθµό των διανυκτερεύσεων και 

την πραγµατοποιηθείσα δαπάνη. Αυτή τη στιγµή είναι αδύνατο και επικίνδυνο να 

προσπαθήσει κάποιος να εκτιµήσει τα όρια των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης 

στον ξενοδοχειακό κλάδο.  

Επειδή όπως προαναφέρθηκε η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει και τις 

παραδοσιακές χώρες – επισκέπτριες της Ελλάδας, είναι ενδεδειγµένο ο ξενοδοχειακό 

κλάδος και γενικότερα ο τουριστικός τοµέας να στραφεί και προς άλλες αγορές. Για 

την προώθηση του ξενοδοχειακού προϊόντος σήµερα, απαιτείται η λήψη µέτρων 

τέτοιων ώστε να διασφαλιστεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα του 

προϊόντος. Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί η ρευστότητα και η βιωσιµότητα των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων13.  

 

 

                                                 
13 http://www.traveldailynews.gr/columns/article/1749  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

3.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Πολλές είναι οι µελέτες που έχουν γίνει για τον έλεγχο της αποδοτικότητας 

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.   

«Ο Barney (2001) υποστηρίζει ότι η αποδοτικότητα επηρεάζεται από την 

στήριξη των επιχειρήσεων µε ίδιους πόρους, καθώς και από τον ανταγωνισµό. Επίσης, 

υποστηρίζει ότι η σχέση µεταξύ αποδοτικότητας και συγκέντρωσης επιχειρήσεων του 

τοµέα της παροχής υπηρεσιών παρουσιάζεται θετικότατη στην ίδια γεωγραφική 

περιοχή.  

Καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της αποδοτικότητάς των επιχειρήσεων 

έχουν επίσης το µέγεθος, η κεφαλαιακή διάρθρωση, και η ρευστότητα. Ως προς το 

µέγεθος της επιχείρησης, οι παραπάνω µελετητές πιστεύουν ότι όσο µεγαλύτερο είναι το 

µέγεθος µιας επιχείρησης τόσο καλύτερη και ποιοτικότερη αποδοτικότητα µπορούµε να 

περιµένουµε, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν 

οικονοµίες κλίµακας, να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους, να επιβάλλουν όρους στις 

αγορές και να αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά τους κινδύνους που προκύπτουν σε 

αυτές. Μία µικροµεσαία επιχείρηση µπορεί να επηρεάσει θετικά την αποδοτικότητα της 

όταν ακολουθεί ευέλικτη στρατηγική και καινοτοµεί.  

Όσον αφορά τη ρευστότητα, οι Myers και Rajan (1995) υποστηρίζουν ότι αυτή 

επιδρά αρνητικά στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, καθώς οι διοικήσεις λόγω 

καλύτερης και αµεσότερης πληροφόρησης, τείνουν να πραγµατοποιούν επενδύσεις που 

ισχυροποιούν τη θέση τους αντί να βελτιώνουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 

Αντίθετα ο Goddard (2005) υποστηρίζει ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ 

αποδοτικότητας και ρευστότητας, διότι η τελευταία δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και να ανταπεξέλθουν καλύτερα 

στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους.   

Σχετικά µε την κεφαλαιακή διάρθρωση ο Naceur (2002) έχουν δείξει ότι 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ύψους των υποχρεώσεων  και της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.» (Μπικάκη Ελ & Φαρσάρης Κ. – Ιανουάριος 

2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στο επόµενο κεφάλαιο 5, θα γίνει παρουσίαση µελετών µε σκοπό να 

εξετάσουµε σε τι βαθµό έχει επηρεαστεί ο ξενοδοχειακό κλάδος από την οικονοµική 

κρίση. Για το λόγο αυτό στο παρόν κεφάλαιο θα παραθέσουµε σε θεωρητικό επίπεδο 

τις µεθόδους που θα µας βοηθήσου στη µελέτη µας.  

 

 

4.2 SWOT Ανάλυση  

H ανάλυση S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) είναι 

ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στο στρατηγικό µάνατζµεντ. Η ανάλυση αυτή 

αποσκοπεί στο να διαγνώσει τα ατού και τις αδυναµίες της επιχείρησης σε 

συνδυασµό µε τις ευκαιρίες και απειλές που αντιµετωπίζει στον κλάδο της. Η 

ανάλυση έχει ως βασική αρχή να βρίσκει και να προσαρµόζει τις δυνατότητες της 

επιχείρησης (ατού, αδυναµίες) στο εξωτερικό της περιβάλλον (ευκαιρίες, απειλές).   

Για την ανάλυση σχεδιάζεται µια µήτρα ανάλυσης S.W.O.T., η οποία 

περιλαµβάνοντας τα 4 σηµεία που προαναφέραµε βοηθάει την επιχείρηση να 

σχεδιάσει και να εφαρµόσει την κατάλληλη στρατηγική που θα την οδηγήσει σε 

ανάπτυξη. Η µήτρα ανάλυσης S.W.O.T. έχει µορφή του γραφήµατος 4.1 στο 

παράρτηµα Β.   

Για το σχεδιασµό της κατάλληλης στρατηγικής, είναι σηµαντική η 

αλληλεπίδραση των τεταρτοκυκλίων της µήτρας S.W.O.T.. Για παράδειγµα, τα 

δυνατά σηµεία µπορούν να επιδράσουν στην εκµετάλλευση των ευκαιριών και την 

αποφυγή των απειλών, ενώ οι διοικούντες βρίσκονται σε εγρήγορση για τις αδυναµίες 

που πιθανώς θα πρέπει να υπερπηδήσουν ώστε να «ακολουθήσουν» επιτυχώς τις 

ευκαιρίες. Θεωρητικά µια ανάλυση S.W.O.T. µπορεί να περιλαµβάνει όλα αυτά του 

πίνακα 4.1 του παραρτήµατος Α14. 

 

 

                                                 
14 http://epixeirein.gr/2009/07/31/swot-analysis-efarmogi/ & http://epixeirein.gr/2009/07/31/swot-
analysis-efarmogi/  



 17

4.3 Χρηµατοοικονοµικοί Αριθµοδείκτες  

Εκτός από την ανάλυση S.W.O.T. άλλη µία µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί 

είναι η ανάλυση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών. Οι αριθµοδείκτες 

που θα χρησιµοποιηθούν είναι αυτοί της Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης, της Ρευστότητας 

και της Κερδοφορίας και Αποδοτικότητας. Αναλυτικότερα: 

 

4.3.1 Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης 

«Ο όρος κεφαλαιακή διάρθρωση εννοεί ότι τα διαφορετικά είδη κεφαλαίων 

που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους, 

δηλαδή, τα ίδια κεφάλαια καθώς και τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις τους. Σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων 

έχει η κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς διαφορετικά είδη χρηµατοδότησης έχουν 

διαφορετικό κόστος, και έτσι οι διοικήσεις καλούνται να υποκαταστήσουν 

δαπανηρούς τρόπους χρηµατοδότησης µε άλλους µικρότερου κόστους. 

Οι διοικήσεις οι οποίες συχνά παίρνουν αποφάσεις για την κεφαλαιακή 

διάρθρωση των επιχειρήσεων επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως για 

παράδειγµα από τη φορολογική αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, από 

την ικανότητα των επιχειρήσεων να δανείζονται µε επωφελείς όρους ακόµα και σε 

δύσκολες συνθήκες της αγοράς και από το βαθµό του επιχειρηµατικού κινδύνου. 

Οι αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης µας δίνουν στοιχεία για τη 

βιωσιµότητα των επιχειρήσεων µακροπρόθεσµα, καθώς εξετάζουν την σωστή χρήση 

των διαφόρων µορφών κεφαλαίου από αυτές.» (Μπικάκη Ελ & Φαρσάρης Κ. – 

Ιανουάριος 2011).  

Οι αριθµοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης που θα χρησιµοποιηθούν είναι: 

• Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις/πωλήσεις 

• Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις/πωλήσει 

• Ξένα κεφάλαια/ίδια κεφάλαια 

• Κάλυψη τόκων από λειτουργικά κέρδη 

• Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις/ενεργητικό 

Αναλυτικότερα, από τον κάθε αριθµοδείκτη ψάχνουµε τα ακόλουθα: 

 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις/πωλήσεις: ο αριθµοδείκτης αυτός καλείται 

να µας δείξει κατά πόσο οι πωλήσεις της εξεταζόµενης επιχείρησης µπορούν να 
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καλύψουν έστω τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, χωρίς να αναγκαστεί να 

εκποιήσει µέρος του πάγιου ή του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Κατά πόσο 

δηλαδή η επιχείρηση από τη δραστηριότητα της και µόνο µπορεί να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της. 

 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις/ πωλήσεις: στο ίδιο µήκος 

κύµατος κινείται και αυτός ο αριθµοδείκτες, απλά περιορίζεται στις τραπεζικές 

υποχρεώσεις. 

 

Ξένα κεφάλαια/ίδια κεφάλαια: ο δείκτης αυτός απεικονίζει την οικονοµική 

αυτάρκεια της επιχείρησης. ∆είχνει την αναλογία που έχουν τα ξένα προς τα ίδια 

κεφάλαια.  

 

Κάλυψη τόκων από λειτουργικά κέρδη: για τον υπολογισµό του βαθµού 

κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών δαπανών πρέπει να διαιρέσουµε τα κέρδη προ 

τόκων και φόρων µε τις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Ο δείκτης αυτός µας δείχνει σε 

τι βαθµό µπορεί να µειωθούν τα κέρδη µιας επιχείρησης χωρίς αυτή να βρεθεί σε 

οικονοµικό αδιέξοδο, επειδή δεν µπορεί να καλύψει τα χρηµατοοικονοµικά της 

έξοδα.  

 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις/ενεργητικό: ο δείκτης αυτός αποκαλείται 

διαφορετικά δείκτης δανειακής επιβάρυνσης. Άλλωστε αυτό ακριβώς δείχνει. ∆είχνει 

αν υπάρχει κίνδυνος ή όχι µη ορθολογικών επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

Επιθυµούµε ο δείκτης αυτός να λαµβάνει µικρές τιµές (Θάνος Γ. – Κιόχος Π. – 

Παπανικολάου Γ., 2002). 

 

4.3.2 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

«Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας µας δείχνουν την οικονοµική θέση των 

επιχειρήσεων βραχυχρόνια και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις 

βραχυχρόνιες  υποχρεώσεις τους. Μας δίνουν πληροφορίες, επίσης, για το πόσο εύκολα 

µπορεί να δοθεί µια σωστή αντιµετώπιση σε µια αρνητική εξέλιξη στη ροή των 

κεφαλαίων κίνησης. Γενικά αν δεν υπάρχει ρευστότητα σε µια επιχείρηση τότε η 

οικονοµική της κατάσταση δε θεωρείται ικανοποιητική. Συγκεκριµένα, όσο µεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης, τόσο πιο σίγουρη και επαρκής είναι η ικανότητα της επιχείρησης να 
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καλύπτει τις βραχυπρόθεσµές υποχρεώσεις της. Η τρέχουσα αναλογία αυτού του δείκτη 

µπορεί να δώσει µια αίσθηση της αποδοτικότητας του λειτουργικού κύκλου µιας 

επιχείρησης και τη δυνατότητα της να µετατρέψει το προϊόν που παράγει σε µετρητά. 

Για την καλύτερη αξιολόγηση του δείκτη πρέπει να ληφθούν υπόψη και ποιοτικής φύσης 

παράγοντες, όπως η σύνθεση των στοιχείων που προσδιορίζουν τον δείκτη και η 

διάρκεια λήξης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της επιχείρησης» (Μπικάκη Ελ & 

Φαρσάρης Κ. – Ιανουάριος 2011). 

Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας που θα χρησιµοποιηθούν είναι:  

• Γενική ρευστότητα 

• Άµεση ρευστότητα 

• ∆ιάρκεια εµπορικού κύκλου 

• Ηµέρες απαιτήσεων 

• Ηµέρες αποθεµάτων 

• Ηµέρες πίστωσης από προµηθευτές 

Αναλυτικότερα, από τον κάθε αριθµοδείκτη ψάχνουµε τα ακόλουθα: 

  

Γενική ρευστότητα: ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το 

κυκλοφορούν ενεργητικό µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Κριτική τιµή είναι η 

τιµή 2. Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µε τα άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία.  

  

Άµεση ρευστότητα: ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας το 

κυκλοφορούν ενεργητικό αφού αφαιρεθούν τα αποθέµατα, µε τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός είναι πιο αυστηρός από τον 

προηγούµενο, γιατί επιθυµεί να αποδείξει ότι τα ακόµη πιο εύκολα ρευστοποιήσιµα 

περιουσιακά στοιχεία µπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. Κριτική τιµή είναι η µονάδα (Θάνος Γ. – Κιόχος Π. – Παπανικολάου Γ., 

2002). 

  

∆ιάρκεια εµπορικού κύκλου: στην ουσία ο δείκτης αυτός αποτελεί µέρος του 

κεφαλαίου κίνησης. Για τον υπολογισµό του προσθέτουµε τις ηµέρες απαιτήσεων και 

τις ηµέρες αποθεµάτων και αφαιρούµε τις ηµέρες υποχρεώσεων. Όπως είναι λογικό 

επιθυµούµε το αποτέλεσµα να είναι µηδενικό για να υπάρχει ισορροπία. Μας 
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ενηµερώνει πόση διάρκεια µεσολαβεί από την υποχρέωση απέναντι στους 

προµηθευτές µέχρι την είσπραξη απαιτήσεων από τους πελάτες15. 

  

Ηµέρες απαιτήσεων: ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

ηµέρες 360 ή 365 : πωλήσειςΕτήσιες

 πελάτεςαπό Απαιτήσεις
. Ο δείκτης αυτός µας δείχνει τη µέση διάρκεια 

είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της. Εξετάζεται 

συνδυαστικά µε τον αντίστοιχο δείκτη των προµηθευτών.  

  

Ηµέρες αποθεµάτων: ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε τον ίδιο τύπο όπως 

προηγουµένως, αλλά στον αριθµητή τοποθετούµε την αξία των αποθεµάτων της 

επιχείρησης. Μας δείχνει κάθε πότε ανανεώνονται τα αποθέµατα της επιχείρησης. Σε 

αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφέρουµε ότι στον εξεταζόµενο κλάδο ως αποθέµατα 

δεν νοούνται µόνο τα εµπορεύµατα και προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε διάφορα 

τµήµατα των ξενοδοχείων (εστιατόρια, µπαρ, κουζίνα, κλπ), αλλά και τα υλικά και 

αναλώσιµα που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση και περιποίηση των δωµατίων 

(σεντόνια, µαξιλαροθήκες, σαµπουάν, αφρόλουτρο, καθαριστικά, κλπ). Αυτού του 

είδους τα αναλώσιµα θα πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο 

συγκεκριµένο κλάδο.  

  

Ηµέρες πίστωσης από προµηθευτές: ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από τον 

ακόλουθο τύπο: 

ηµέρες 360 ή 365 :ης)Αποθ.Έναρξ - Αποθ.Λήξης  Αποσβ. Ενσωµ/νες - θ.(Κόστ.Πωλη

ςΠροµηθευτέ

+

  

Όπως και οι προηγούµενοι δύο δείκτες έτσι και αυτός καλείται να µας ενηµερώσει 

κάθε πότε εξοφλεί τους προµηθευτές της η εξεταζόµενη επιχείρηση. Όπως 

προαναφέρθηκε, ο δείκτης αυτός εξετάζεται παράλληλα µε τον αντίστοιχο των 

απαιτήσεων. Ο λόγος είναι ότι δεν µπορούµε να εξετάσουµε αν οι πληρωµές µας από 

άποψη τακτικότητας εξυπηρετούν την επιχείρηση αν δεν γνωρίζουµε κάθε πότε 

εισπράττουµε, προκειµένου να έχουµε τα εφόδια για τις πληρωµές αυτές16.  

 

                                                 
15 http://www.imentor.gr/productselect.do & 
http://www.naftemporiki.gr/audionews/listenstory.asp?id=1693530 
16 http://www.imentor.gr/productselect.do 
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4.3.3 Αριθµοδείκτες Κερδοφορίας & Αποδοτικότητας 

«Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας µας δίνουν τη συνολική λειτουργία της 

επιχείρησης και την ικανότητά της για κέρδος από το σύνολο της δραστηριότητάς της. 

Άρα είναι ευκολότερο να βγάλουµε συµπεράσµατα για το πόσο ικανές είναι οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων για την πραγµατοποίηση κερδών διαχρονικά, καθώς και 

τη βιωσιµότητά τους τα επόµενα χρόνια. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα 

αποτελέσµατα των αριθµοδεικτών αποδοτικότητας λαµβάνονται σοβαρά υπόψη τόσο 

από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, όσο και από τους µετόχους, τους πιστωτές, τους 

πελάτες αλλά και τους εργαζόµενους.» (Μπικάκη Ελ & Φαρσάρης Κ. – Ιανουάριος 

2011). 

Οι αριθµοδείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας που θα χρησιµοποιηθούν 

είναι:  

• Περιθώριο µικτού κέρδους 

• Περιθώριο κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων 

• Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων 

• Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων 

• Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 

Αναλυτικότερα, από τον κάθε αριθµοδείκτη ψάχνουµε τα ακόλουθα: 

 

 Περιθώριο µικτού κέρδους: υπολογίζεται διαιρώντας τα µικτά κέρδη της 

επιχείρησης µε τις πωλήσεις της. Αυτός ο δείκτης µπορεί να µας αποκαλύψει αν η 

επιχείρηση µπορεί να καλύπτει τα λειτουργικά της κόστη, τα χρηµατοοικονοµικά της 

έξοδα, την πληρωµή των φόρων, κλπ.  

 

 Περιθώριο κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων: ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται διαιρώντας τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων µε τις 

πωλήσεις της επιχείρησης. Μας δείχνει το περιθώριο κέρδους της επιχείρησης από τη 

λειτουργία της επιχείρησης χωρίς να λάβει υπόψη της τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

της.  

 

 Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων: για τον υπολογισµό του 

συγκεκριµένου αριθµοδείκτη αρκεί να διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη προ φόρων µε 

τις πωλήσεις της επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός µας δείχνει ποιο είναι το καθαρό 
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περιθώριο κέρδους της επιχείρησης από τη συνολική της δραστηριότητα. Τονίζουµε 

ότι ο δείκτης αυτός στην ουσία µας δείχνει τα κέρδη µας από την κύρια λειτουργία 

της επιχείρησης, οπότε και δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν άλλα έσοδα της 

επιχείρησης από άλλες εκµεταλλεύσεις.  

 

 Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων: ο δείκτης αυτός είναι ένα 

γινόµενο του περιθωρίου καθαρών κερδών προ φόρων και του δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού
17.µας δείχνει την πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε 

επιχείρηση ως προς το βαθµό απασχόλησης των περιουσιακών της στοιχείων µε 

σκοπό τη δηµιουργία κέρδους.  

 

 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων: για τον υπολογισµό του δείκτη 

αυτού διαιρούµε τα καθαρά κέρδη προ φόρων µε τα ίδια κεφάλαια18. Ο δείκτης αυτός 

µας πληροφορεί για την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδύσει οι ιδιοκτήτες 

της επιχείρησης (Θάνος Γ. – Κιόχος Π. – Παπανικολάου Γ., 2002). 

 

 

 

                                                 
17 Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού υπολογίζεται µε το πηλίκο των πωλήσεων (κύκλος 
εργασιών) προς το σύνολο του ενεργητικού (σύνολο επενδυµένων κεφαλαίων). 
18 Ως ίδια κεφάλαια παίρνουµε το ποσό της λογιστικής καθαρής θέσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ – 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Πολλές είναι οι µελέτες και οι έρευνες που έχουν γίνει για τον ξενοδοχειακό 

κλάδο  τα τελευταία χρόνια. Κατά την έρευνα µας για την οικονοµική κρίση 

συλλέξαµε µερικές από αυτές οι οποίες θα παρατεθούν και θα αναλυθούν στις 

επόµενες παραγράφους.  

 

 

5.2 Μελέτες Hellastat Α.Ε. 

Η Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών και Οικονοµικών Πληροφοριών, είναι ο 

πρώτος οργανισµός που παρέχει πληροφορίες ανά κλάδο προκειµένου να εξετάσει 

κάποιος την πορεία ενός κλάδου. ∆ύο είναι οι διαθέσιµες για το κοινό περιλήψεις 

µελετών από την εταιρεία αυτή. Η πρώτη δηµοσιεύτηκε το 2006 και η δεύτερη το 

2007.  

Σύµφωνα µε µελέτη της προαναφερθείσας εταιρείας, η οποία διεξάχθηκε και 

δηµοσιεύτηκε το Σεπτέµβριο του 2006, εµφανίζεται ανοδική πορεία του 

ξενοδοχειακού κλάδου. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η συγκεκριµένη έρευνα έγινε πριν 

το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης.  

Για το διάστηµα Ιανουάριος – Αύγουστος 2006 είχαµε αύξηση αφίξεων 

τουριστών κυρίως στην Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα κατά ποσοστό 10,6% έναντι 6,3% 

και 12,1% έναντι 1,4%, για το πρώτο οχτάµηνο του 2005, αντίστοιχα.  

Σε παλαιότερη έρευνα είχε κριθεί το 2005 ως µια καλή χρονιά για τον 

ξενοδοχειακό κλάδο. Τα παραπάνω λοιπόν ποσοστά, αποτελούν µια ακόµα 

θετικότερη πορεία του κλάδου. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα φαίνεται να υπολείπεται του 

ρυθµού ανάπτυξης των αφίξεων, σε σχέση µε άλλες χώρες της Μεσογείου. Ακόµη και 

µε την άµεσα ανταγωνίστρια χώρα Τουρκία (ρυθµός ανάπτυξης των αφίξεων της 

20,4%, παρά την πτώση της τάξεως του 7,1%) βρίσκεται σε πολύ χαµηλή θέση. 

Παρόλα αυτά, αποδεικνύεται ότι ο τουρισµός στην Ελλάδα αρχίζει να αυξάνεται και 

αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός της µείωσης των αφίξεων σε γειτονικές 

χώρες και σε χώρες που προσφέρουν παρόµοιο προϊόν µε το δικό µας, όπως η 
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Κροατία (2006: 5,3% - 2005: 6,6%) και η Ισπανία (2006:2,2% - 2005: 7,9%), 

αντίστοιχα. 

Τα ποσοστά αυτά, σε συνδυασµό µε την αλλαγή στρατηγικής που υιοθέτησε η 

Ελλάδα έναντι του τουρισµού, βελτιώνουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του κλάδου. 

Παράλληλα µε τη ελληνική στρατηγική κινείται και το ενδιαφέρων πολλών αλυσίδων 

για ανάληψη διαχείρισης και ανακαίνισης ξενοδοχειακών µονάδων ή δηµιουργίας 

νέων, µε σκοπό την ενίσχυση και άλλων ειδών τουρισµού, όπως του συνεδριακού.  

 

Η ίδια µελέτη αναφέρει ότι δύο στις τρεις ξενοδοχειακές µονάδες εµφανίζουν 

το 2005 αυξηµένα έσοδα σε σύγκριση µε το 2004, ενώ ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης 

εκτιµάται στο 3,8%, έναντι κάµψης -4,5% την περίοδο 2004/2003 και -1,9% την 

περίοδο 2003/2002. Ακόµη, τα καθαρά κέρδη µειώνονται -6,2% κατά µέσο όρο (-

12% το 2004/2003) και το καθαρό περιθώριο κερδών τελικά διαµορφώνεται στο -

1,8% (-5,5% το 2004) (βλ. πίνακα 5.1 και γράφηµα 5.1).  

Επίσης, η συνολική δανειακή επιβάρυνση κυµαίνεται σε ποσοστό 18,9%, 

οπότε και διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Οι βραχυπρόθεσµές τραπεζικές 

υποχρεώσεις από την άλλη βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα επί των πωλήσεων, δηλαδή 

30,7% (βλ. πίνακα 5.1 και γράφηµα 5.1).  

 

Όσον αφορά τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ξενοδοχειακές µονάδες 

τέσσερις µόνο εµφανίζονται στην ίδια µελέτη της Hellastat Α.Ε. να έχουν αύξηση του 

κύκλου εργασιών τους (βλ. πίνακα 5.2). Συγκεκριµένα, είχαµε συνολική αύξηση 

52,79 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση του ύψους 12%. Εξαίρεση της αύξησης 

των συνολικών εσόδων αποτελεί η εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Α.Ξ.Ε. η οποία έχει λειτουργικά κέρδη µειωµένα λόγο αύξηση του κόστους 

εθελουσίας εξόδου 200 περίπου εργαζοµένων, σύµφωνα µε την εξεταζόµενη 

µελέτη
19. 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών και Οικονοµικών Πληροφοριών, κάνοντας 

έναν απολογισµό τον Ιούνιο του 2007, κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι το 2006 

είχαµε στη χώρα µας αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και του συναλλάγµατος.  

                                                 
19 sup.kathimerini.gr/xtra/marketview/Meletes/doc/Mel1809063.doc 
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Οι αφίξεις το 2006 είχαν στο σύνολο τους αύξηση 7,7%. Το ποσοστό αυτό 

είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του παγκόσµιου τουρισµού, το οποίο κυµαίνεται 

στο 4,5%. Αντίστοιχα, οι συναλλαγµατικές εισπράξεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 5,1%. 

Μετά από έρευνα η Hellastat Α.Ε. καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αλλαγή της 

πτωτικής τάσης των ετών 2001 – 2004, σε ανοδική οφείλεται κυρίως στην προβολή 

της χώρας µας εξαιτίας της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004. Εκείνη τη 

χρονική περίοδο αναβαθµίστηκε πολύ το ξενοδοχειακό προϊόν µε αποτέλεσµα η 

«φιλοξενία» µας να διαφηµιστεί παντού από τους ευχαριστηµένους πελάτες.  

Εξαιτίας, της µέχρι τώρα ανοδικής πορείας της Ελλάδας καθώς και της 

µείωσης του τουρισµού στην Τουρκία κατά 8,7% (Ιούνιος 2007 – µελέτη της 

Hellastat Α.Ε.), υπάρχει τάση αισιοδοξίας για την αύξηση των αφίξεων και στα 

επόµενα έτη.  

Σύµφωνα µε στοιχεία την Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των οποίων 

έκανε χρήση στην έρευνα της η Hellastat Α.Ε., οι αφίξεις στα µεγαλύτερα 

αεροδρόµια της χώρας µας αυξήθηκαν κατά 10,2% στην Κρήτη και 9,6% στα 

∆ωδεκάνησα. Το ίδιο θετικά είναι τα αποτελέσµατα και άλλα µέρη της Ελλάδας 

όπως: 

• Νησιά Βορείου Αιγαίου: 10,7% 

• Βόρειος Ελλάδα: 5,2% 

• Αθήνα: 5,2% 

• Κυκλάδες: +3,8% 

Τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά για τα Ιόνια Νησιά που 

κυµάνθηκαν σε ποσοστό µόλις 2,1% και δυστυχώς η Πελοπόννησος είχε αρνητική 

πορεία κατά 8,8%.  

Ικανοποιητικά σε µεγάλο βαθµό είναι και τα αποτελέσµατα του εσωτερικού 

τουρισµού. Στην ανάλυση της Hellastat Α.Ε. αναφέρεται ότι το πρόγραµµα 

«Μένουµε Ελλάδα» βοήθησε στο να αυξηθεί κατά 29,3% ο εσωτερικός τουρισµός.  

Η Hellastat Α.Ε. διεξήγαγε έρευνα µε δείγµα 800 ισολογισµών του 2006 και 

παρατήρησε ότι η µέση αύξηση των εσόδων το 2006 εκτιµάται σε 8,4%. Επίσης, 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τρεις στις τέσσερις ξενοδοχειακές µονάδες κινούνται 

ανοδικά το 2006 έναντι του 2005 που ήταν δύο στις τρεις, και τα έτη 2004 – 2003 που 

ήταν µια στις δύο. Στην ίδια έρευνα αποδείχθηκε ότι τα λειτουργικά κέρδη των 

µεγαλύτερων επιχειρήσεων βελτιώνονται κατά 12,6% το 2006, έναντι 9,7% στο 
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δείγµα. Πολλές όµως είναι και οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν ζηµίες. Το 47% του 

εξεταζόµενου δείγµατος έχουν ζηµίες. Αντίθετα, το καθαρό περιθώριο κέρδους 

βελτιώνεται από -0,6% που ήταν το 2005 σε 1% το 200620.  

 

 

5.3 Μελέτη ICAP GROUP Α.Ε. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Μελετών της εταιρείας ICAP GROUP A.E., σύµφωνα µε δηµοσίευση της το Μάιο 

του 2008.  

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κινήθηκαν ανοδικά 

από το 2005 και µετά (εννοείται µέχρι τη στιγµή της δηµοσίευσης). Το συµπέρασµα 

αυτό εξήχθηκε από µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

εκµεταλλεύονται µονάδες Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας. Ασχολήθηκε 

περισσότερο µε την πορεία και τις προοπτικές τους. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη σε ολόκληρη τη χώρα, λειτούργησαν 9.111 

ξενοδοχειακές µονάδες µε 693.252 κλίνες. Το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς το 

κατέχουν τα ξενοδοχεία Γ΄ κατηγορίας. Από πλευράς γεωγραφικής κατανοµής η 

Κρήτη συγκεντρώνει το µεγαλύτερο πλήθος ξενοδοχείων.  

Όπως µπορούµε να δούµε και από το γράφηµα 5.2 του παραρτήµατος Β, το 

συνολικό µέγεθος της αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (ΑΑ’, Α’ 

και Β’ κατηγορίας) παρουσίασε διαχρονική αύξηση κατά την περίοδο 1998–2006 µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό 5,8%. Οπότε και εκτιµάται ότι το 2007 θα εξακολουθήσει να 

κινείται ανοδικά. Υπήρξε µία κάµψη το 2003, λόγω της µείωσης των αφίξεων των 

αλλοδαπών τουριστών στη χώρα. Από το 2004 και µετά αρχίζει και πάλι η αύξηση, 

εξαιτίας και των Ολυµπιακών αγώνων.   

Επειδή σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν η στρωµατοποιηµένη 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση αποδείχθηκε ότι «η συγκέντρωση της τουριστικής 

προσφοράς σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, η έντονη 

εποχικότητα της ζήτησης, η ανεπάρκεια σε υποστηρικτικές δοµές καθώς και η εξάρτηση 

των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους µεγάλους διεθνείς τουριστικούς 

                                                 
20 sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/kathimerini/doc/HellastatHotel.doc 
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οργανισµούς, αποτελούν ορισµένα από τα σηµαντικότερα χρόνια διαρθρωτικής φύσης 

προβλήµατα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος»21. 

 

 

5.4 Μελέτη Τράπεζας Πειραιώς  

Η Τράπεζα Πειραιώς µέσω της οµάδας Οικονοµικής Ανάλυσης και Αγορών 

που διαθέτει διεξήγαγε µια µελέτη για τα ξενοδοχεία τον Ιούνιο του 2008. Σε αυτήν 

τη µελέτη χρησιµοποιώντας την ανάλυση S.W.O.T., δηµιούργησε την αντίστοιχα 

µήτρα για τα ξενοδοχεία. Η µήτρα αυτή παρουσιάζεται στο παράρτηµα Α, πίνακας 

5.3. 

 

 

5.5 Μελέτη Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων  

Μία άλλη µελέτη που µας πάει χρονικά ακόµα παραπέρα είναι αυτή του 

Ι.Τ.Ε.Π.. Η έρευνα της αφορά ένα δείγµα ξενοδοχείων περίπου 3.000, το οποίο και 

αποτελεί το 70% του δυναµικού της χώρας. Τελικά από αυτά ανταποκρίθηκαν τα 289. 

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι µικρές και µεσαίες, κάτι που ευνοεί την οµοιογένεια του 

δείγµατος. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσουν κατά πόσο επηρεάστηκαν οι 

εξεταζόµενες ξενοδοχειακές µονάδες από την οικονοµική κρίση.  

Τα πρώτα ευρήµατα έδειξαν ότι παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, 

υπήρξε µια σχετική σταθερότητα. Αρνητική πορεία εµφάνισαν η µέση διάρκεια 

διανυκτερεύσεων. Επίσης, πάνω από το 55% των επιχειρήσεων απάντησαν θετικά ότι 

παρά την αβεβαιότητα για την οικονοµική πορεία της Ελλάδας στο µέλλον, 

προγραµµατίζουν επενδύσεις σε διάφορες τοµείς των ξενοδοχειακών µονάδων τους. 

Τέλος, όπως επακριβώς λέει και η µελέτη «πλειονότητα των επιχειρήσεων πιστεύει ότι 

οι βασικοί παράγοντες που εµποδίζουν την ανάπτυξη τους οφείλεται στη γενική 

οικονοµική κρίση, στο διεθνή ανταγωνισµό, τη µικρή περίοδο επαρκούς πληρότητας 

λόγω εποχικότητας και στην ανεπαρκή ζήτηση».  

Η ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει περιθώρια να 

βελτιωθεί αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι το 21,2% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι 

τα εµπόδια δεν είναι αξιόλογα ώστε να µην µπορούν να αναπτυχθούν. Αντίθετα, το 

µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων θεωρεί ότι βασικός παράγοντας που εµποδίζει 

                                                 
21 http://www.epr.gr/release/122970/ 
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µια ξενοδοχειακή επιχείρηση να αναπτυχθεί είναι η οικονοµική κρίση (ποσοστό 

56,9%). ∆εύτερος παράγοντας αποτελεί ο διεθνής ανταγωνισµός µε ποσοστό 40,4% 

και τρίτος η εποχικότητα µε ποσοστό 37,4%. Οι υπόλοιποι λόγοι έχουν βαθµό 

σηµαντικότητας κάτω του 30% (βλ. γράφηµα 5.3 παράρτηµα Β).  

Οι λόγοι αυτοί σε ποσοστά επηρεασµού διαφέρουν ανάλογα µε το αν η 

επιχείρηση είναι µεσαία ή µεγάλη. Όπως βλέπουµε και στο γράφηµα 5.4 του 

παραρτήµατος Β υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των παραγόντων επηρεασµού 

της ανάπτυξης της ξενοδοχειακής επιχείρησης, µεταξύ µεσαίων και µεγάλων 

επιχειρήσεων. Με εξαίρεση τους παράγοντες οικονοµική κρίση και εποχικότητα που 

έχουν περίπου τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας και για τις δύο κατηγορίες 

επιχειρήσεων, οι λοιποί παράγοντες εµφανίζουν µεγάλες διαφορές. Για τις µεγάλες 

επιχειρήσεις ο διεθνής ανταγωνισµός είναι δεύτερος κατά σειρά ανασταλτικός 

παράγοντας ενώ κατέχει την έκτη θέση για τις µεσαίες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, 

δεύτερος ανασταλτικός παράγοντας για τις µεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί η κρατική 

υποστήριξη, ενώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις αυτός είναι που κατέχει την έκτη θέση. 

Γενικά οι µεσαίες επιχειρήσεις ως ανασταλτικούς παράγοντες µε ιδιαίτερη βαρύτητα 

είναι αυτοί που σχετίζονται µε το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

 

5.6 Μελέτη ALPHA BANK Α.Ε. – Οικονοµικό ∆ελτίο  

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας ALPHA BANK A.E., τον 

Οκτώβριο του 2009 έκανε µια µελέτη µε διάφορα θέµατα. Ένα από αυτά ήταν και για 

την πορεία του τουρισµού. Βασικό αντικείµενο ήταν η συµβολή της τουριστικής 

οικονοµίας στο ΑΕΠ και στην απασχόληση.  

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε και από τον πίνακα 5.4 στο παράρτηµα 

Α, η συµβολή της τουριστικής οικονοµίας στο ΑΕΠ κατατάσσει την Ελλάδα στην 

τέταρτη θέση αφήνοντας πίσω πολλές σηµαντικές χώρες. Ακόµη και µετά την κρίση 

του 2008, το έτος 2009 παραµένει περίπου στα ίδια επίπεδα. Η πτώση είναι ελάχιστη. 

Μάλιστα η πτώση της Ελλάδας είναι αναλογικά µικρότερη από εκείνη των χωρών 

που κατέχουν τις πρώτες θέσεις. Συµπερασµατικά, το 2009 κλείνει µε ποσοστό 16,2% 

τη συνολικής προστιθέµενης αξίας και µε 19,6% της συνολικής απασχόλησης.  

Ο πίνακας 5.5 του παραρτήµατος Α, στη συνέχεια, παρουσιάζει τις εισπράξεις 

και τις πληρωµές του τουριστικού ισοζυγίου. Και εδώ η Ελλάδα κατέχει µια από τις 



 29

υψηλότερες θέσεις. Από το συγκεκριµένο πίνακα µπορούµε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι οι Έλληνες δαπανούν λίγα για διακοπές στο εξωτερικό. Μόνο το 

1,1% του ΑΕΠ αφορά δαπάνες για διακοπές στο εξωτερικό22.  

 

 

                                                 
22 http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=9&Itemid=4  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Συµπεράσµατα 

Από τα προηγούµενα κεφάλαια και την ανάλυση µας, το πρώτο συµπέρασµα 

που µπορούµε να εξαγάγουµε είναι ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην οικονοµία, την ανάπτυξη και την ευηµερία της χώρας µας.  

Φυσικά παρά τη µεγάλη δυναµική του κλάδου, εξακολουθούν και υπάρχουν 

αρκετά προβλήµατα που πρέπει να βρεθούν λύσεις, όπως η εποχικότητα, και φυσικά 

την τελευταία τριετία η οικονοµική κρίση. Άλλα προβλήµατα που υπάρχουν είναι η 

µέτρια ποιότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος, καθώς και η µη δυνατότητα 

εκσυγχρονισµού κυρίως των µικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση του κλάδου συνολικά δεν είναι ικανοποιητική, ενώ 

στα µικρά και µεσαία ξενοδοχεία η στα ξενοδοχεία ορισµένων περιοχών είναι σχεδόν 

τραγική.  

Άλλο ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ο 

διεθνής ανταγωνισµός. Οι τιµές των ανταγωνιστών δηµιουργούν έντονα προβλήµατα 

κυρίως στην αποδοτικότητα και τη βιωσιµότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

Όχι µόνο από την εξέταση των δεδοµένων που προαναφέρθηκαν, αλλά και 

από προσωπικής µας εµπειρία, οπότε και άποψη, εξίσου σηµαντικά προβλήµατα είναι 

η εξάρτηση που έχει ο κλάδος από τους tour operators, καθώς και από τη χαµηλή 

εξειδίκευση του προσωπικού. Αν σε αυτά προστεθεί και η προσέλευση τουριστών µε 

χαµηλά και πολύ χαµηλά εισοδήµατα, το πρόβληµα γίνεται εντονότερο. Επίσης, 

παρατηρείται κορεσµός σε προορισµού που µπορούµε να τους χαρακτηρίσουµε ως 

δηµοφιλείς και που συνήθως χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα. Στα 

προβλήµατα του κλάδου συγκαταλέγεται και η αύξηση ενοικιαζόµενων δωµατίων 

που λειτουργούν παράνοµα, µε αποτέλεσµα να δυσφηµείται το τουριστικό προϊόν της 

Ελλάδας.  

Οι περισσότερες µελέτες µιλούν για άνοδο του ξενοδοχειακού κλάδου µέχρι 

το 2007 και µετά ακολουθεί παρά την οικονοµική κρίση µια µικρή προς το παρόν 

πτώση. Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις δεν είναι και πολύ θετικές λόγο της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Όµως, µέσο-µακροπρόθεσµα αναµένεται να γίνουν 

εξαιρετικές, των σηµαντικών επενδύσεων που αναµένεται να γίνουν κυρίως µέσω 
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προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 201323, καθώς και µέσω του συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος που διαθέτει η χώρα µας, τον ήλιο και τη θάλασσα. Επίσης, 

υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο ορεινός, 

ο συνεδριακός, κλπ.  

Ο ξενοδοχειακός κλάδος όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς έρχεται 

αντιµέτωπος µε µείωση των αφίξεων. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι θα 

έχουµε σηµαντική µείωση των προ-κρατήσεων στο µέλλον, καθώς και µεγάλη κάµψη 

της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. Φυσικά, υπάρχουν και οι κρατήσεις της 

τελευταίας στιγµής οι οποίες µας κάνουν να ελπίζουµε ότι ίσως βελτιώσει τη 

συνολική εικόνα του ξενοδοχειακού κλάδου. 

Κατά την άποψη µας, η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο 

συνεδριακός τουρισµός, θα εξοµαλύνει την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. Σε αυτό 

θα βοηθήσει η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού ακόµα και στις αεροπορικές εταιρείες. 

Το κράτος θα πρέπει να λάβει µέτρα που θα στηρίξουν τον ξενοδοχειακό κλάδο. 

Μερικές προτάσεις µας είναι η αύξηση των κονδυλίων προβολής, αναστολή των 

δανειακών υποχρεώσεων των ξενοδοχείων ή ρύθµιση αυτών, νέα πακέτα στήριξης 

προς τον ξενοδοχειακό κλάδο, επιδότηση απασχόλησης εργαζοµένων(νέων και 

παλαιών), ενίσχυση του τουρισµού κατά οµάδες µε πριµοδότηση (φοιτητικός, 

µαθητικός, συνταξιούχων, κλπ).  

Αυτά τα µέτρα θα µπορούσαν να διαµορφώσουν ένα πλέγµα στήριξης του 

τουρισµού στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύουµε.  

 

                                                 
23 ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
Πίνακας 1.1: Αριθµός Ξενοδοχείων ανά Έτος και Κατηγορία 

 
Έτος  ΑΑ΄  Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄& Ε΄ ΣΥΝΟΛΟ  

1990  45  470 1571 2722 1615 6423  

1991  46  515 1674 2840 1572 6647  

1992  46  560 1773 2910 1567 6856  

1993  51  629 1896 2923 1636 7135  

1994  52  595 1294 3592 1637 7170  

1995  60  621 1328 3719 1659 7387  

1996  62  656 1362 3750 1647 7477  

1997  65  681 1405 3615 1628 7394  

1998  72  728 1449 3870 1666 7785  

1999  77  745 1456 3907 1671 7856  

2000  79  766 1474 3967 1650 7936  

2001  90  816 1543 4189 1646 8284  

2002  97  847 1579 4329 1658 8510  

2003  104  870 1613 4403 1699 8689  

2004  139  896 1660 4473 1731 8899  

2005  155  944 1712 4496 1729 9036  

2006  176  994 1804 4460 1677 9111  

2007  199  1048 1900 4403 1657 9207  

2008  208  1074 1977 4420 1663 9342  

 
Πηγή: Ελληνικός Τουρισµός 2008 - 
http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=38&Itemi
d=4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

 
Πίνακας 1.2: Αριθµός ∆υναµικότητας ανά Περιφέρεια για το Έτος 2007 

Περιφέρεια  Μονάδες Δωμάτια Κλίνες  

ΣTEPEA ΕΛΛΑΔΑ 1264 49954  93816  

HΠEIPOΣ  293 5789  11286  

MAKEΔONIA  1528 51511  98882  

ΠEΛOΠONNHΣOΣ 735 24561  47377  

ΘEΣΣAΛIA  572 14086  27195  

ΘPAKH  105 3382  6501  

NHΣIA ΑΙΓΑΙΟΥ 390 11034  20967  

KPHTH  1509 78220  146955  

KYKΛAΔEΣ  942 22001  42316  

ΔΩΔEKANHΣA  972 62939  120540  

IONIA NHΣIA  897 44515  85098  

ΣΥΝΟΛΟ  9207 367992  700933  

 
Πηγή: Ελληνικός Τουρισµός 2008 - 
http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=38&Itemi
d=4  
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Πίνακας 2.1: Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στα Κυριότερα Αεροδρόµια της 
Ελλάδας 

 
 
Πηγή: http://www.grhotels.gr/GR/xee/ITEP/DocLib2/Air-Arrivals_1st-
Semester_2006-11.pdf  
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Πίνακας 4.1: Ανάλυση S.W.O.T. 
∆υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses) 

• Ευέλικτη στρατηγική 
• Ισχυρή χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
• Πλεονεκτήµατα κόστους 
• Ισχυρό όνοµα – εικόνα στην αγορά 
• Ικανότητες στη δηµιουργία 

καινοτοµικών προϊόντων 
• Ηγετική θέση στην αγορά 
• Ισχυρές υπηρεσίες µετά την πώληση 
• Τεχνολογία προστατευµένη από πατέντες 
• Ισχυρή διαφήµιση 
• Ποιότητα προϊόντων 
• Στενές σχέσεις µε επιχειρήσεις 

συµµάχους 

• Ασαφής στρατηγική 
• Μεγάλη δανειακή επιβάρυνση 
• Απαρχαιωµένες παραγωγικές 

εγκαταστάσεις 
• Εσωτερικά λειτουργικά προβλήµατα 
• Υψηλότερα έναντι των ανταγωνιστών 

κόστη 
• Χαµηλή κερδοφορία 
• Έλλειψη ορισµένων ικανοτήτων που 

ζητάει η αγορά 
• Αδυναµίες σε θέµατα έρευνας και 

ανάπτυξης 
• Πολύ «ρηχή» γραµµή προϊόντων 
• Αδυναµία στον τοµέα marketing 

Ευκαιρίες (Opportunities) Πιθανές Απειλές (External Threats) 

• Προσέγγιση επιπλέον τµηµάτων της 
αγοράς 

• Επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές 
• Επέκταση της γραµµής προϊόντων 
• Μεταφορά ικανοτήτων σε νέα προϊόντα 
• Καθετοποίηση δραστηριοτήτων 
• Να αποσπάσουµε µερίδια αγοράς από 

ανταγωνιστές 
• Εξαγορά ανταγωνιστών 
• Στρατηγικές συµµαχίες για είσοδο σε 

νέες αγορές 
• Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

• Είσοδος στην αγορά ισχυρών νέων 
ανταγωνιστών 

• Απώλεια εσόδων από υποκατάστατα 
• Επιβραδυνόµενη ανάπτυξη αγοράς 
• ∆υσµενείς αλλαγές σε συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες 
• Επαχθείς οικονοµικά νέες κρατικές 

ρυθµίσεις/παρεµβάσεις 
• Αυξανόµενη ισχυροποίηση πελατών 

ή/και προµηθευτών 
• Αλλαγή στις προτιµήσεις των 

καταναλωτών 
• ∆ηµογραφικές αλλαγές 

 
Πηγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85
%CF%83%CE%B7_SWOT & http://epixeirein.gr/2009/07/31/swot-analysis-
efarmogi/ & επεξεργασία συγγραφέως 
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Πίνακας 5.1: Σύνοψη Αριθµοδεικτών Κλάδου 
 
Σύνοψη Αριθµοδεικτών Κλάδου

2005 2004 2003
Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση

Βραχ. υποχρεώσεις / Πωλήσεις 0,47 0,47 0,42

Βραχ. τραπεζικές υποχρ. / Πωλήσεις 30,7% 32,1% 29,8%

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 0,22 0,21 0,23

Κάλυψη τόκων από λειτουργικά κέρδη 3,19 3,05 3,55

Βραχ. Υποχρεώσεις προς Ενεργητικό 10,4% 9,4% 10,0%

Ρευστότητα

Γενική ρευστότητα 1,37 1,37 1,43

Άµεση ρευστότητα 1,32 1,31 1,38

Εµπορικός Κύκλος -60 -53 -62

Ηµέρες απαιτήσεων 74 73 66

Ηµέρες αποθεµάτων 6 6 6

Ηµέρες πίστωσης από προµηθευτές 140 132 134

Κερδοφορία & Αποδοτικότητα

Περιθώριο µικτού κέρδους 28,7% 26,4% 29,5%

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 22,6% 20,3% 23,2%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -1,8% -5,5% -1,4%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων -0,5% -1,1% -0,4%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων -0,6% -1,4% -0,5%

∆ιάµεσος

Επεξεργασία : www.hellastat.com  
Πηγή: sup.kathimerini.gr/xtra/marketview/Meletes/doc/Mel1809063.doc 

 

Πίνακας 5.2: Αποτελέσµατα Εισηγµένων Ξενοδοχειακών Μονάδων 
Εταιρία

ποσά σε εκ. € 30/6/2006 30/6/2005 ∆ 30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. 10,43 8,89 17,3% -9,86 -0,16 -13,47 -3,53 -9,90 -3,99
ΓΕΚΕ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΝ PRESIDENT 6,26 5,93 5,5% 3,64 3,34 2,87 4,16 2,04 2,83
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 20,33 17,42 16,7% 5,47 4,07 0,74 -0,38 -0,17 -1,47
ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 15,78 14,90 5,9% 4,58 3,72 2,61 1,76 2,32 1,09
www.hellastat.com 52,79 47,14 12,0% 3,83 10,97 -7,25 2,02 -5,72 -1,54

Κύκλος εργασιών ΚΠΤΦΑ Κέρδη προ φόρων
Κέρδη που αναλογούν 

στη µητρική

 

Πηγή: sup.kathimerini.gr/xtra/marketview/Meletes/doc/Mel1809063.doc 
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Πίνακας 5.3: Ανάλυση S.W.O.T. για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο 
∆ΥΝΑΤΑ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ – S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) 

Θετικό χρηµατοδοτικό και ύπαρξη 
πολιτικής βούλησης για µεγαλύτερη 
ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα 

Ισχυρός ανταγωνισµός σε διεθνές 
επίπεδο. Εµφάνιση νέων δυναµικών 
ανταγωνιστών 

Θετικές επιπτώσεις από την Οργάνωση 
Ολυµπιακών Αγώνων 2004 

Εγκατάλειψη της υπαίθρου και 
συγκέντρωση σε κέντρα τουριστικής 
ανάπτυξης 

Συνεχιζόµενη ανάπτυξη του Παγκόσµιου 
Τουρισµού και εµφάνιση νέων δυναµικών 
αγορών (Χώρες Ανατολικής και Κεντρικής 
Ευρώπης, Ρωσία, Κίνα, Ινδία) 

Συρρίκνωση της µεταποίησης και του 
αγροτικού τοµέα – τριτογενοποίηση της 
οικονοµίας 

Τάσεις ανάπτυξης οικοτουρισµού και 
εναλλακτικού (γενικότερα) τουρισµού  

Αλλοίωση της οικιστικής δοµής και 
Υποβάθµιση του φυσικού 
περιβάλλοντος 

Προώθηση διατροφής και γαστρονοµίας ως 
τουριστικού πόρου. 

Χαλάρωση κοινωνικού ιστού, ηθών και 
παραδοσιακών προτύπων 

Τάσεις αύξησης του εγχώριου τουρισµού Αυξηµένοι κίνδυνοι διεθνώς (κλιµατικές 
αλλαγές, ασύµµετρες απειλές, επιδηµίες 
κ.τ.λ.) 

Ολοκλήρωση βασικών έργων υποδοµών 
(µεταφορικές τουριστικές κ.τ.λ.) 

Όξυνση της εποχικότητας της 
απασχόλησης και συνεπώς της ανεργίας 

Αυξανόµενη σηµασία και διείσδυση των 
νέων τεχνολογιών στον τουρισµό. Μείωση 
του ρόλου των tour Operators. 

Υπερσυγκέντρωση χρήσεων σε περιοχές 
θύλακες – µακροχρόνια υπέρβαση της 
φέρουσας ικανότητας και απώλεια της 
ελκυστικότητας και της 
ανταγωνιστικότητάς τους. 

Τάση διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης 
των τοµέων παραγωγής (τουρισµός, 
γεωργία, ναυτιλία, πολιτισµός) 

Αύξηση του µεταφορικού κόστους λόγω 
εξάντλησης των ενεργειακών πόρων και 
κερδοσκοπίας. Στροφή προς τον 
εσωτερικό τουρισµό σε χώρες της 
Ευρώπης. 

Στροφή προς τον θαλάσσιο τουρισµό και 
στην κρουαζιέρα σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ανάπτυξη από χώρες µε άφθονους 
χρηµατοοικονοµικούς πόρους, νέων 
υποδοµών, σε ελεγχόµενα 
περιβάλλοντα, µεγα-κατασκευές, µεγα-
εκδηλώσεις, εικονική πραγµατικότητα, 
θεµατικά πάρκα κ.τ.λ. 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGHTS) Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
(WEAKNESSES) 

Άριστο κλίµα και φυσικό περιβάλλον Συγκέντρωση τουρισµού και υποδοµών, 
δυσκολία διάχυσης στην ενδοχώρα 

Ισχυρή γεωγραφική θέση – Νησιώτικος και 
ορεινός χαρακτήρας της χώρας 

Εποχικότητα, χαµηλή πληρότητα, 
µέτρια ποιότητα τουριστικού προϊόντος. 
Υψηλό κόστος 

Υψηλό επίπεδο και επάρκεια φυσικών και 
ανθρωπογενών πόρων. Θετική κοινωνική 
διαστρωµάτωση 

Έντονη εξάρτηση από αποφάσεις, 
επιλογές και πολιτικές µεγάλων 
τουριστικών πρακτορείων του 
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εξωτερικού. 
Πολιτική σταθερότητα. Ώριµη κοινωνική 
δοµή. Ισχυρή οικονοµία. Χαµηλοί πολιτικοί 
και υγειονοµικοί κίνδυνοι. Ανεκτικότητα 
και φιλικότητα προς τους τουρίστες. 

Αποσπασµατικές και µεµονωµένες 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 
τουριστικής ανάπτυξης. Έλλειψη 
ενιαίου στρατηγικού σχεδιασµού 
τουριστικής ανάπτυξης. Απότοµη 
διόγκωση ιδιωτικής επενδυτικής 
δραστηριότητας. 

Επαρκείς τουριστικές υποδοµές και 
υπηρεσίες. Ισχυρό αναπτυξιακό 
περιβάλλον. 

Έλλειψη θεσµικού πλαισίου ρύθµισης 
των χρήσεων γης. Ανεπαρκείς θεσµικό 
πλαίσιο προστασίας και καθορισµού 
χρήσεων προστατευόµενων περιοχών 
φυσικού κάλλους. 

Συγκροτηµένη διαφηµιστική εικόνα. 
Κατοχυρωµένη θέση στην παγκόσµια 
τουριστική αγορά. Υψηλή τουριστική 
ζήτηση. 

Ανεπάρκεια τεχνικών υποδοµών σε 
πολλές περιοχές. Χαµηλή διείσδηση 
internet στον πληθυσµό. 

Ύπαρξη αναξιοποίητων νησιωτικών και 
ηπειρωτικών περιοχών καθώς και 
δυνατοτήτων ανάπτυξης και άλλων τοµέων 
τουρισµού. 

Υστέρηση στην  αξιοποίηση – 
απορρόφηση χρηµατοδοτικών πόρων 

Πηγή:http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=32

&Itemid=4 
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Πίνακας 5.4: Τουριστική Οικονοµία: Συµβολή στο ΑΕΠ και την Απασχόληση 
στις χώρες της Ζώνης του Ευρώ 

 
 
Πηγή: 
http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=9&Itemid
=4  
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Πίνακας 5.5: Εισπράξεις & Πληρωµές Τουριστικού Ισοζυγίου (εκατ. Ευρώ) 

 
Πηγή: 
http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=9&Itemid
=4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Γράφηµα 1.1: Κατηγορίες Ξενοδοχείων Ελλάδος για το έτος 2007 

 
Πηγή: Ελληνικός Τουρισµός 2008 - 
http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=38&Itemi
d=4  
 
Γράφηµα 1.2: ∆ωµάτια ανά Κατηγορία Ξενοδοχείων για το έτος 2007 

 
Πηγή: Ελληνικός Τουρισµός 2008 - 
http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=38&Itemi
d=4 
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Γράφηµα 4.1: Μήτρα ανάλυσης S.W.O.T. 
 

INTERNAL EXTERNAL

POSITIVE

STRENGTHS OPPORTUNITIES

NEGATIVE

WEAKNESSES THREATS

 
 
Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέως  
 
 
Γράφηµα 5.1: Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση, Αποτελεσµατικότητα & Αποδοτικότητα 
 

Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσµατικότητα & 
αποδοτικότητα

22,6%
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Κυκλοφορία ενεργητικού

Ξένα προς ίδια κεφάλαια

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων www.hellastat.com  
Πηγή: sup.kathimerini.gr/xtra/marketview/Meletes/doc/Mel1809063.doc 
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Γράφηµα 5.2: ∆ιαχρονική Εξέλιξη & ∆ιάρθρωση της Αγοράς των 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

∆ιαχρονική εξέλιξη της αγοράς των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  (ΑΑ’, Α’ και Β’ 

κατηγορίας) (2000=100) 

∆ιάρθρωση της αγοράς των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων (ΑΑ’, Α’ και Β’ κατηγορίας) 

(2006) 

  

* Πρόβλεψη Πηγή: Εκτιµήσεις αγοράς, ICAP 

Πηγή: http://www.epr.gr/release/122970/  
 
Γράφηµα 5.3: Παράγοντες που Εµποδίζουν την Ανάπτυξη της Ξενοδοχειακής 

Μονάδας 

 
Πηγή: 
http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=32&Itemi
d=4  
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Γράφηµα 5.4: Παράγοντες που Εµποδίζουν την Ανάπτυξη της Ξενοδοχειακής 
Μονάδας ανά Μέγεθος Ξενοδοχείου 

 
Πηγή: 
http://mbatourism.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=32&Itemi
d=4 


