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Περίληψη
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και η ανάλυση του
ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα από χρηματοοικονομική σκοπιά. Υποθέτοντας ότι η
χρηματοοικονομική μόχλευση και ο δανεισμός επηρεάζουν σημαντικά την αποδοτικότητα των
ξενοδοχείων

διερευνώνται

οι

παράγοντες

που

διαδραματίζουν

σημαντικό

ρόλο

στην

αποδοτικότητα και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Μελετώνται με άλλα λόγια οι παράγοντες
που επηρεάζουν την χρηματοοικονομική επίδοση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Για τους σκοπούς της ανάλυσης μας χρησιμοποιούμε δεδομένα για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
στην Ελλάδα για τα έτη 2012-2014. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν υποδείγματα για να
διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των επιπέδων χρέους και της απόδοσης των επιχειρήσεων στο
ξενοδοχειακό κλάδο της Ελλάδας. Χρησιμοποιώντας μια ευρεία δέσμη δεδομένων από τη βάση
δεδομένων Imentor διαπιστώσαμε ότι οι εξαρτημένες μεταβλητές της ανάλυσης μας δηλαδή η
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) και η αποδοτικότητα του συνόλου του ενεργητικού
(ROA) χαρακτηρίζονται από σημαντικό βαθμό ετερογένειας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η
αξιοποίηση των κεφαλαιακών δανείων συσχετίζεται σημαντικά με τις παραπάνω ερμηνευτικές
μεταβλητές. Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης αναδεικνύουν τις διαφορετικές
πτυχές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του ξενοδοχειακού κλάδου.

Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχεία , Κλάδος , Χρηματοοικονομική Ανάλυση, ROE, ROA
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Summary
The aim of this paper is the investigation and analysis of the hotel industry in Greece from
financial perspective. Assuming that the financial leverage and borrowing significantly affect the
profitability of hotels we will explore the factors which play an important role in the profitability
and liquidity of enterprises. In other words, we examine the factors which are affecting the
financial performance of the hotel business in Greece. For the purposes of our analysis we use data
from hotels in Greece for the years 2012-2014. More specifically, models have been applied to
investigate the relationship between debt levels and performance of enterprises in the hotel sector
in Greece. Using a wide range of data from Imentor we found that the dependent variables of our
analysis, the return on equity (ROE) and the return on assets (ROA) are characterized by a
significant degree of heterogeneity. This suggests that the use of capital loans significantly correlate
with the above explanatory variables. Finally, the results of this analysis highlight different aspects
of the financial analysis of the hotel industry.

Keywords: Hotel, Industry, Financial Analysis, ROE, ROA
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Αναμφισβήτητα ο τουρισμός ένα από τα πλέον σημαντικά κομμάτια της οικονομίας, αποτελώντας
την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας . Εκτός όμως από κύριο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, ο
τουρισμός αποτελεί και σημαντικό παράγοντα της ελληνικής κοινωνίας, και κουλτούρας μιας και
σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας απασχολείται σε αυτό το κομμάτι.
Η Ελλάδα, μια χώρα με έντονο ανάγλυφο αποτελούμενη από ορεινούς όγκους , αμέτρητες
παραθαλάσσιες περιοχές και πάνω από 6000 νησιά, θα πρέπει να προβάλλει στο έπακρον το
συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστριών χωρών της και να αποκομίσει τα μέγιστα
οικονομικά και όχι μόνο οφέλη από τον τουρισμό.
Ωστόσο, η χώρα από το 2009 διέρχεται μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει όλους
τους τομείς της οικονομίας, συνεπώς και την τουριστική βιομηχανία. Μελέτες και έρευνες τόσο
του ΣΕΤΕ, όσο και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και άλλων διεθνών οργανισμών
καταδεικνύουν το γεγονός ότι η Ελλάδα χάνει συνεχώς θέσεις από το βάθρο της παγκόσμιας
τουριστική κατάταξης, συρρικνώνοντας την τουριστική βιομηχανία της.
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξετάσει το γεγονός αυτό και να καταδείξει με βάση
χρηματοοικονομικούς δείκτες (αριθμοδείκτες), το εάν και κατά πόσο ισχύουν οι ισχυρισμοί του
ΣΕΤΕ και των διεθνών οργανισμών. Για το λόγο αυτό, λήφθηκαν υπόψη οικονομικά στοιχεία με
στόχο να παρουσιαστεί η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών του ελληνικού τουρισμού. Επίσης,
λήφθηκαν υπόψη οι Οικονομικές Καταστάσεις από 6.272 ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδας για
τα έτη 2012 – 2014, με σκοπό να αναλυθούν οι βασικοί αριθμοδείκτες, επιβεβαιώνοντας ή όχι
τους παραπάνω ισχυρισμούς.
Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους 15 σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.
Σήμερα το 16% του εργατικού δυναμικού της χώρας , περίπου δηλαδή 800.000 εργαζόμενοι,
αναλογία που αντιστοιχεί σε ένας στους πέντε, εργάζονται σε τομείς που έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με τον τουρισμό.
Ενδεικτικό της ανάπτυξης του κλάδου είναι το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία 1995-2005 έχει
καταγραφεί μια σωρευτική αύξηση των εισπράξεων από τουριστικές υπηρεσίες της τάξεως του
134% πάνω από το επίπεδο του πληθωρισμού. (Χαρδούβελης Γ., 2006). Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθηγητή κ. Κοκκόση, κατά μέσο όρο 13.000.000
τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα μας. Επιπλέον, οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ελληνικούς
προορισμούς αυξήθηκαν κατά 6% το 2005 και ανήλθαν σε 12.7 εκατομμύρια, ανατρέποντας τη
μείωση που είχε παρατηρηθεί τα έτη 2002 – 2004. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ κοντά στα
αντίστοιχα της Ισπανίας, ξεπερνούν τα μεγέθη της Κύπρου, υπολείπονται όμως της Κροατίας (7%)
και της γειτονικής Τουρκίας (20.38%) ( Hawkins D., 1996).
Για τους παραπάνω λόγους ο τουρισμός για την Ελλάδα παίζει κυρίαρχο ρόλο στο σύγχρονο
αναπτυξιακό σχέδιό της. Όπως σε κάθε χώρα έτσι και στην Ελλάδα ο τουρισμός δίνει πνοή και
δυναμική σχεδόν σε όλα τα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας , συνδέεται άρρηκτα με το
κοινωνικό γίγνεσθαι και επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής . Η δεσπόζουσα παρουσία του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην παγκόσμια τουριστική αγορά αποτελεί από μόνη της
συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο.
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Κεφάλαιο 2
Οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας
Αναφορικά με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας αξίζει να σημειωθεί η άνοδος του κατά
1,6%, στο τρίτο τρίμηνο του 2014, έναντι ύφεσης 3,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η ελληνική
οικονομία βρισκόταν σε ανάκαμψη από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, κατά την οποία το ΑΕΠ
αυξήθηκε οριακά, κατά 0,4%.
Στο σύνολο του πρώτου εννιαμήνου του 2014 το ΑΕΠ ήταν 0,6% υψηλότερο σε σύγκριση με το
ίδιο χρονικό διάστημα του 2013, κατά το οποίο υποχώρησε κατά 4,3%. Βασικό παράγοντα της
ανάκαμψης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτέλεσε το πολύ αυξημένο διεθνές τουριστικό
ρεύμα, οδηγώντας στην ευρύτερη άνοδο των εξαγωγών υπηρεσιών από την περίοδο των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αισθητή ήταν η διεύρυνση της κατανάλωσης των νοικοκυριών στο
τρίτο τρίμηνο, η μεγαλύτερη από το δεύτερο τρίμηνο του 2008, αντανακλώντας κυρίως τη
διατήρηση της ανεργίας σε πτωτική τροχιά για δεύτερο τρίμηνο. Μικρές περικοπές
πραγματοποιήθηκαν στο έτερο σκέλος των εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης, τη δημόσια
κατανάλωση.
Πίνακας 1.

(Ποσά σε χιλ.€)
2011
2012
2013
2014
2015
ΑΕΠ
207.028.000,00 € 191.915.000,00 € 185.089.000,00 € 181.569.000,00 € 177.148.000,00 €
ΔΤΚ
3,1
1
-0,9
-1,4
-1,1
ΕΛΛΕΙΜΑ
11,10%
5,60%
7,10%
2,40%
1,90%
ΑΝΕΡΓΙΑ
17,90%
24,40%
27,50%
26,50%
26,10%
Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος

Αναφορικά με το Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος της Ελλάδας (το οποίο προκύπτει από την
Καθαρή Διεθνή Επενδυτική Θέση εάν αφαιρέσουμε την καθαρή θέση σε μετοχές προερχόμενες
από άμεσες επενδύσεις και από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, καθώς επίσης και την καθαρή θέση σε
παράγωγα, ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, χρυσό και μετοχές που περιλαμβάνονται στα
συναλλαγματικά διαθέσιμα) παρατηρείται αύξηση κατά 16,5 δισ. ευρώ σε τρέχουσες αξίες στο
τέλος του 2015.Ειδικότερα, ανήλθε σε 441,0 δισ. ευρώ (251,4%του ΑΕΠ) στο τέλος του έτους, από
424,5δισ. ευρώ (239% του ΑΕΠ) το 2014.
Αναλυτικότερα, η αύξηση σε τρέχουσες αξίες οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση των
υποχρεώσεων της χώρας κατά 58,3 δισ. ευρώ μέσω του λογαριασμού TARGET ποσό το οποίο
αντισταθμίστηκε από τη μείωση των υποχρεώσεων τόσο της γενικής κυβέρνησης κατά 4,87 δισ.
ευρώ σε χρεόγραφα (ομόλογα και έντοκα γραμμάτια) και σε δάνεια όσο και των εγχώριων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό κατά 38,8 δισ. ευρώ.Σε ό,τι αφορά το Καθαρό
Εξωτερικό Χρέος,η αντίστοιχη αύξηση ήταν 5,35 δισ. Ευρώ,καθώς ανήλθε σε 242,3 δισ. ευρώ από
237,0 δισ. ευρώ το 2014 .
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Διάγραμμα 1.
Μεταβολή του ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης 2012-2015

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (27.11.2015) η σταθεροποίηση της οικονομίας
στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015 (Διάγραμμα 1) βασίστηκε κυρίως στην πορεία της
ιδιωτικής κατανάλωσης και στη βελτίωση του εξωτερικού τομέα, λόγω της αύξησης των εξαγωγών
αγαθών και του τουρισμού και της σημαντικής μείωσης των εισαγωγών.
Αναλυτικά, η συνολική εγχώρια κατανάλωση ανήλθε στο πρώτο εννιάμηνο του 2014 κατά 1,2%,
για πρώτη φορά από το 2008, εξαιτίας της διεύρυνσης των καταναλωτικών εξόδων των
νοικοκυριών, έναντι κάμψης κατά 4,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Σταθεροποιητικές τάσεις
επικράτησαν στη δημόσια κατανάλωση (+0,1%), όταν στο ίδιο χρονικό διάστημα του 2013
περιοριζόταν κατά 7,7%. Η ανοδική τάση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κλιμακωνόταν
μεταξύ των τριμήνων του έτους, φθάνοντας το 3,1% τους μήνες Ιουλίου-Σεπτεμβρίου πέρυσι, με
αποτέλεσμα στο σύνολο του αρχικού εννιαμήνου να είναι 1,5% υψηλότερη από ότι το 2013, όταν
περιοριζόταν κατά 3,3%.
Διάγραμμα 2.
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Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα, το έλλειμμα της Ελλάδος μειώνεται από 11.1%
που ήταν το 2011 σε 1.9% το 2015. Παρατηρείται μια κυκλικότητα στο διάγραμμα καθώς το έτος
2013 υπήρχε μια αύξηση στο έλλειμμα από 5.6% που ήταν το 2012 σε 7.1%.To 2015 το μεγάλο
δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε και καλύφθηκαν τα 3/4 της ολικής προσαρμογής.
Εν τούτης, υπήρξε αναθεώρηση προς τα κάτω του στόχου σε πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του
ΑΕΠ (έναντι προγενέστερου στόχου για πλεόνασμα 3,0%). Η διατήρηση θετικού ρυθμού
ανάπτυξης κατά το α’ εξάμηνο του 2015 ήταν το αποτέλεσμα της ανάκαμψης που επιτεύχθηκε το
β’ εξάμηνο του 2014 και στηρίχθηκε στην εξισορρόπηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του
ελλείμματος του εξωτερικού τομέα που έλαβε χώρα τα προηγούμενα έτη.
Το διάστημα 2016-2018, η Ελληνική Οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 3.3%.
Πίνακας 2.
Προβλέψεις για την
Ελλάδα

2016

2017

Αύξηση του ΑΕΠ (%,
σε ετήσια βάση)

-0,7

2,7

Πληθωρισμός (%, σε
ετήσια βάση)

0,5

0,8

Ανεργία (%)

24,0

22,8

Ισοζύγιο κρατικού
προϋπολογισμού (%
του ΑΕΠ)

-3,4

-2,1

Ακαθάριστο δημόσιο
χρέος (% του ΑΕΠ)

185,0

181,8

Ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών (% του
ΑΕΠ)

-1,4

-0,9

Πηγή : http://ec.europa.eu/
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Πίνακας 3.
2012
ΔΥΕ

2013
ΔΥΕ

2014
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2015
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

2016
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

2017
2018
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΧΡΕΟΣ
ΓΕΝ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΕΟΣ
ΓΕΝ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ

303936

318703

316950

316800

313700

308500

301750

157,00%

175,00%

174,00%

168,00%

159,00%

149,00%

139,00%

ΑΕΠ

193347

182054

182231

188265

197379

206943

216854

*ΔΥΕ:Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
Πηγή :Τράπεζα της Ελλάδος
Διάγραμμα 3.
Gross Goverment Dept 2016-2036
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Κεφάλαιο 3
Η σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα
Ο τουρισμός, σε αντίθεση με τις περισσότερες μεταποιητικές δραστηριότητες ή τις δραστηριότητες
του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί οριζόντια δραστηριότητα και όχι κάθετη. Δηλαδή, ο τουρισμός
αποτελεί μια δραστηριότητα που οριοθετείται από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων και
υπηρεσιών ενώ οι μεταποιητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα
αποτελούν δραστηριότητες παραγωγής και προσφοράς προϊόντων.
Η δραστηριότητα του τουρισμού επιδρά σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως μεταφορές (π.χ.
ταξίδι με αεροπλάνο και μεταφοράς με λεωφορείο), διαμονής (σε ξενοδοχείο ή αλλού), εστίασης
(σε εστιατόρια ή bar εντός ή εκτός του χώρου διαμονής), διασκέδασης (περιλαμβανομένων των
επισκέψεων σε αξιοθέατα) και κατανάλωσης σε καταστήματα. Έτσι ο τουρισμός αποτελεί μια
δραστηριότητα που αφορά πολλά και διάφορα μέρη του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού μιας
χώρας.
Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ
της χώρας. Επιπλέον, λόγω της διασποράς των τουριστικών προορισμών ανά τη χώρα, ο τουρισμός
στην Ελλάδα έχει και καταλυτικό ρόλο στην διασπορά του εθνικού εισοδήματος στις περιφέρειες
της χώρας. Από την άλλη πλευρά, λόγω και της πρωτοκαθεδρίας του τουρισμού «Ήλιος &Θάλασσα», ο τουρισμός αποτελεί εποχιακή δραστηριότητα με επακόλουθο την επιβάρυνση φυσικών και
ανθρωπογενών πόρων τους μήνες αιχμής και αχρηστίας τους τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, η
εποχιακή δραστηριότητα αναγκαστικά οδηγεί και στην εποχιακή απασχόληση με επακόλουθο την
μη απασχόληση των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα για μεγάλες χρονικές περιόδους, με
αποτέλεσμα την αστάθεια του εισοδήματός τους αλλά και σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική
δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές.
Τα σημαντικότερα είδη τουρισμού που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε εναλλακτικό τουρισμό
είναι αρχικά ο αργοτουρισμός , ο οικοτουρισμός , ο επαγγελματικός τουρισμός , ο πολιτικός
τουρισμός , ο μαθησιακός τουρισμός , ο θρησκευτικός τουρισμός , ο τουρισμός υγείας , ο
κοινωνικός τουρισμός , ο θαλάσσιος τουρισμός , ο αθλητικός τουρισμός , ο γεωτουρισμός , ο
ορεινός-ορειβατικός τουρισμός , ο χιονοδρομικός τουρισμός και τουρισμός χειμερινών αθλημάτων
και τέλος ο περιπατητικός τουρισμός .
Πιο συγκεκριμένα ως εγχώριος τουρισμός (domestic tourism) ορίζεται ο τουρισμός των κατοίκων
μίας χώρας όταν ταξιδεύουν μόνο εντός αυτής .Ο εξερχόμενος τουρισμός(outbound tourism)
αφορά τους μόνιμους κατοίκους μίας χώρας οι οποίοι όμως ταξιδεύουν σε μία άλλη χώρα (πχ.
ένας Έλληνας που ταξιδεύει στη Ιταλία ). Ως εισερχόμενος τουρισμός (inbound tourism) ορίζεται
ο τουρισμός των αλλοδαπών οι οποίοι ταξιδεύουν σε δεδομένη χώρα (πχ. ένας Άγγλος που
ταξιδεύει στην Ελλάδα) , ενώ ως διεθνής τουρισμός (international tourism) υπογραμμίζεται το
σύνολο του εισερχόμενου και του εξερχόμενου τουρισμού. Ο εσωτερικός τουρισμός (internal
tourism) αποτελεί το σύνολο του εγχώριου και του εισερχόμενου τουρισμού , πραγματοποιείται
από τον ντόπιο πληθυσμό της χώρας, πάντα μέσα στην επικράτεια της. Ο εθνικός τουρισμός
(national tourism) είναι το σύνολο του εγχώριου και του εξερχόμενου τουρισμού. Αναφορικά με
την έννοια του μαζικού τουρισμού (Mass Tourism)εννοούμε μια σχετικά νέα ιδέα, που προήλθε
από την μεγάλη άνοδο των εισοδημάτων μετά την Βιομηχανική Επανάσταση .
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Πριν από αυτή, τα ταξίδια πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ήταν αποκλειστικό προνόμιο
λίγων εκλεκτών περιηγητών, συνήθως αριστοκρατών. Η παγκόσμια τάση σήμερα είναι ο
τουρισμός να είναι φιλικός ως προς τον άνθρωπο και ως προς το φυσικό περιβάλλον. Μορφές
τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός , ο περιηγητικός τουρισμός , ο πολιτιστικός τουρισμός, ο
συνεδριακός τουρισμός αλλά και ο τουρισμός των πόλεων (city breaks) θεωρούνται σήμερα οι
μορφές που θα πρέπει να επικρατήσουν προκείμενου η τουριστική ανάπτυξη να καταστεί
βιώσιμη καθώς και να καταπολεμηθεί η εποχικότητα.
Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί τμήμα των ειδικών μορφών τουρισμού, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ειδικού κινήτρου στη ζήτηση και από την ανάπτυξη μιας
αντίστοιχης ειδικής υποδομής (προσφοράς). Με τον εναλλακτικό τουρισμό (alternative tourism), οι
άνθρωποι αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών, ο οποίος συνδέεται με την προστασία της
τοπικής κουλτούρας, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και με
την αποφυγή της χρήσης υπηρεσιών οργανωμένου μαζικού τουρισμού. O αγροτουρισμός αποτελεί
μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε
αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι η άμεση
επαφή του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, με την φύση, τη χλωρίδα και την
πανίδα Αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη,
κατοίκου αστικής περιοχής.
Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα περιβάλλον λιτό με τοπικό
χαρακτήρα και όλες τις απαραίτητες ανέσεις, προβλέπεται και η ενεργή συμμετοχή του τουρίστα
σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Ενδεικτικές από αυτές είναι οι αγροτικές δραστηριότητες
(συμμετοχή στις εργασίες), η παρατήρηση οικοσυστήματος (πουλιών, πανίδας, χλωρίδας,
επισκέψεις υγροβιότοπων, κ.λ.π) , διάφορα αθλήματα περιπέτειας (π.χ
πεζοπορία
κ.λ.π),πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ επισκέψεις σε μοναστήρια, εκκλησίες, μουσεία, κ.ά.) και
διάφορα μαθήματα (π.χ μαθήματα αργαλειού, ελληνικών χορών, γαστρονομίας – ελληνικής
κουζίνας, γευσιγνωσία, οινοποιεία, τοπικά προϊόντα, κ.λ.π) .Η βασική ιδιαιτερότητα της πρακτική
αυτής της μορφής τουρισμού στις ανεπτυγμένες αγροτουριστικά χώρες (Ισπανία, Γερμανία,
Γαλλία) είναι πως βασίζεται σε διαμονή σε φάρμες στο ύπαιθρο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον
αντίστοιχο βαθμό στην Ελλάδα, αν και διαθέτει μεγάλο αξιοποιήσιμο κεφάλαιο προς αξιοποίηση
(λαϊκός και πολιτιστικό πλούτος, γεωφυσικά στοιχεία, κ.τ.λ.) και με τις κατάλληλες προσαρμογές
στα δεδομένα του Ελληνικού τοπίου, ο Ελληνικός Αγροτουρισμός μπορεί να βρεθεί σε
ανταγωνιστική θέση συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα ενισχύει το εισόδημα των κατοίκων στις περιοχέςπροορισμούς.
Αναφορικά με τον αθλητικό τουρισμό , συμπεριλαμβάνονται όλες οι μορφές ενεργητικής ή
παθητικής ανάμιξης σε αθλητικές δραστηριότητες, όπου η συμμετοχή είναι τυχαία ή οργανωμένη
και γίνεται για επαγγελματικούς ή μη λόγους, με προϋπόθεση τη μετακίνηση μακριά από τον τόπο
διαμονής και εργασίας. Ακόμα οικοτουρισμός είναι ο τουρισμός που αναπτύσσεται σε οικολογικά
αξιόλογες περιοχές, δεν υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα της περιοχής, προωθεί την προστασία
και διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη συνοχή
του κοινωνικού ιστού.
Ο χειμερινός τουρισμός, όπως και ο θερινός, δεν είναι μορφή τουρισμού υπό την έννοια της
ανεξαρτησίας και των ίδιων χαρακτηριστικών. Είναι απλά η ονομασία της κατηγορίας εκείνων των
μορφών τουρισμού, που έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του
χειμώνα,όταν δηλαδή στον τουριστικό προορισμό επικρατεί χειμώνας. Οι μορφές του χειμερινού
τουρισμού είναι ο χιονοδρομικός τουρισμός , ο τουρισμός παραχείμασης, ο τουρισμός χειμερινών
αθλημάτων και ο αθλητικός τουρισμός των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
15

Η μορφή του μορφωτικού ή αλλιώς γνωστικού τουρισμού έχει σαν σκοπό να δώσει τη δυνατότητα
στον τουρίστα να αποκτήσει ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις του που θα προέλθουν από το χώρο του
πνεύματος, της επιστήμης και της περιοχής που επισκέπτεται όχι μόνο σαν τακτικός ακροατής
αλλά από την επικοινωνία του με φορείς και μεμονωμένους ανθρώπους της περιοχής. Η μορφή
αυτή απευθύνεται σε άτομα που έχουν την πρόθεση για τέτοιου είδους ενασχόληση κατά τη
μετάβαση τους σε μια άλλη περιοχή ή χώρα. Οι Προϊστορικές και Κλασσικές Αρχαιότητες, οι
Βυζαντινές Αρχαιότητες και τα ιστορικά κτίρια προσελκύουν επισκέπτες με αρχαιολογικό και
μορφωτικό ενδιαφέρον. Ο Θεραπευτικός Τουρισμός ή Τουρισμός Υγείας, αποτελεί μια μορφή
εναλλακτικού τουρισμού που συμβάλλει στην πρόληψη, αποκατάσταση της υγείας, ξεκούραση,
ομορφιά, δηλαδή ταυτόχρονη ανάγκη για διακοπές και θεραπεία μαζί σε ένα πρότυπο περιβάλλον.
(Ιδιαίτερα διαδεδομένος είναι στην Ελλάδα ο τουρισμός σε ιαματικά λουτρά π.χ. Λουτρά
Καγιάφα )
Ο περιηγητικός τουρισμός αναφέρεται στην πεζοπορία που πραγματοποιούν οι τουρίστες μέσα στο
φυσικό περιβάλλον, με σκοπό να απολαύσουν τα αξιοθέατα της φύσης,μέσα από τη σωματική
άθληση, που αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη υγεία τους. Οι πεζόδρομοι και τα μονοπάτια
δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής και να εξασκηθούν στην υγιεινή πεζοπορία. Ο αστικός
τουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση
αξιοθέατων, μουσείων, αιθουσών τέχνης, θεματικών πάρκων και δραστηριοποιείται σε θέματα που
αφορούν συνέδρια, συναυλίες, όπερες, τυχερά παιχνίδι, εξόδους για φαγητό και ποτό καθώς και
ειδικά
γεγονότα
(καλλιτεχνικά,
αθλητικά
φεστιβάλ)
και
αγορές
αναψυχής.
Ο συνεδριακός τουρισμός, η πλέον δυναμική εναλλακτική μορφή τουρισμού, είναι η συμμετοχή
διαφόρων ατόμων σε κάθε είδους συνεδρίου, σύσκεψης ή συνεδρίασης με επιστημονικό ή άλλο
ενδιαφέρον με σκοπό την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση. Παράλληλα ο
θρησκευτικός τουρισμός είναι γνωστός από πανάρχαια χρόνια (κυρίως για τους Έλληνες) με
μετακινήσεις που γινόταν για επίσκεψη σε ιερούς χώρους ή για συμμετοχή σε διάφορες
θρησκευτικές εκδηλώσεις. Στη σημερινή εποχή υπάρχει μεγάλη ζήτηση της μορφής αυτής απ’ τη
στιγμή που σε κάθε θρησκεία υπάρχουν ιεροί χώροι και γίνονται ποικίλες θρησκευτικές
εκδηλώσεις (π.χ. Παναγία της Τήνου ).
Ο κοινωνικός τουρισμός συγκεντρώνει το σύνολο των πρωτοβουλιών που καθιστούν προσβάσιμο
τον τουρισμό στα άτομα με ιδιαίτερες δυσκολίες, ενώ παράλληλα προκύπτουν από αυτό θετικά
αποτελέσματα κοινωνικής και οικονομικής φύσεως, επίσης για διαφόρους τομείς, δραστηριότητες,
ομάδες και πεδία. Αναφορικά με τον τουρισμό τρίτης ηλικίας οι τουρίστες αποτελούν το
συντηρητικό τμήμα της τουριστικής αγοράς, είναι άτομα ηλικίας 55 και άνω, ενημερωμένοι και
έμπειροι και προτιμούν να ταξιδεύουν ομαδικά σε κοντινούς προορισμούς με άνετα μεταφορικά
μέσα. Συνήθως ο τουρισμός τρίτης ηλικίας είναι ήπιας μορφής τουρισμός όπως ο αγροτουρισμός, ο
οικοτουρισμός, ο πολιτιστικός και θρησκευτικός και λαμβάνει χώρα σε περιόδους μειωμένης
τουριστικής κίνησης, δηλαδή το Φθινόπωρο, το Χειμώνα και την Άνοιξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) και της ΤτΕ (Τράπεζα της
Ελλάδος), το 2013 η Ελλάδα υποδέχθηκε 17.919.581 τουρίστες, μονίμους κατοίκους άλλων χωρών
και εισέπραξε € 11,7 δις. Από αυτούς, το 69% ήρθε αεροπορικώς που παραδοσιακά αποτελεί τον
κύριο τρόπο μετάβασης των τουριστών από το εξωτερικό στην Ελλάδα, το 27% οδικώς και το 5%
δια θαλάσσης. Σε σχέση με την εποχικότητα, αυτή παρατηρείται έντονη, με 61% των εσόδων και
56% των αφίξεων να πραγματοποιούνται το 3ο τρίμηνο του έτους, 36% και 38% αντίστοιχα το 2ο
και 4ο τρίμηνο συνολικά, και μόλις 3% και 6% αντίστοιχα κατά το 1ο.
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Βάσει της ακολουθούμενης μεθοδολογίας για την καταγραφή των εσόδων, αυτά δεν
περιλαμβάνουν το μέρος της δαπάνης του τουρίστα που παρέμεινε πρωτογενώς στο εξωτερικό, πχ
η αμοιβή και το κέρδος του Tour Operator, αλλά περιλαμβάνουν μόνο το μέρος της δαπάνης του
τουρίστα που καταναλώθηκε στην Ελλάδα, π.χ. το έσοδο του ξενοδοχείου ή τη δαπάνη του
τουρίστα στα καταστήματα. Επίσης, δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα από τις αερομεταφορές και τις
θαλάσσιες μεταφορές των τουριστών που που καταγράφονται ξεχωριστά και αθροίζονται με όλες
τις άλλες δαπάνες μεταφορών όπως π.χ. cargo.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 του Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων(Σ.Ε.Τ.Ε.), ο εισερχόμενος τουρισμός παρουσιάζει αύξηση αφίξεων κατά 23% και
αύξηση εσόδων κατά 13%. Η συγκριτικά χαμηλότερη αύξηση των εσόδων σε μεγάλο βαθμό
αντικατοπτρίζει τη διαφοροποίηση του μίγματος εισερχόμενου τουρισμού το 2014 με την ιδιαίτερα
μεγάλη αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Αθήνα: ως γνωστόν οι διακοπές city break
είναι μικρότερης διάρκειας από τις διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα» και, συνεπώς, είναι αναμενόμενο η μέση δαπάνη ανά τουρίστα (όχι όμως απαραίτητα και ανά διανυκτέρευση) να είναι
μικρότερη.
Δεδομένου ότι η περίοδος Ιανουαρίου – Νοεμβρίου καλύπτει το 98% της τουριστικής
δραστηριότητας σε αφίξεις και το 99% σε έσοδα , εκτιμούμε ότι το 2014 οι αφίξεις θα είναι περί τα
22 εκ. και οι εισπράξεις περί τα € 13,2 δις. Και τα δύο αυτά μεγέθη αποτελούν ρεκόρ για τον
εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα.
Πίνακας 5.

Ιαν
Φεβ
Μαρ
Απρ
Μαϊ
Ιουν
Ιουλ
Αυγ
Σεπ
Οκτ
Νοε
Δεκ
ΣΥΝΟΛΟ:
Μεταβολή Ιαν-Νοεμ

Εισερχόμενος Τουρισμός 2013-2014
Αφίξεις
Έσοδα
2013
2014
2013
2014
365.605
404.292
127.600.000
156.400.000
295.652
325.953
119.600.000
133.600.000
362.098
456.655
142.100.000
185.800.000
557.496
727.963
227.600.000
381.700.000
1.467.134
1.651.703
1.013.686.000
1.019.754.000
2.372.846
2.697.470
1.656.459.603
1.930.958.971
3.263.921
4.222.873
2.337.971.700
2.677.896.340
3.885.717
4.856.356
2.807.386.000
3.103.310.000
2.963.439
3.643.695
1.983.281.447
2.205.219.770
1.547.626
1.840.600
950.000.000
993.400.000
435.303
669.700
204.500.000
267.200.000
402.744
168.500.000
17.919.581
21.497.261
11.738.684.750
13.055.239.081
23,00%
13,00%

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ , ΤτΕ, Επεξεργασία ΣΕΤΕ intelligence
Η τελευταία διαθέσιμη εκτίμηση της δαπάνης του εγχώριου τουρισμού είναι η «Έρευνα
Διακοπών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2012. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η εγχώρια τουριστική δαπάνη
ήταν € 1.478 εκ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2008, η αντίστοιχη δαπάνη ήταν € 3.868 εκ.
Δηλαδή, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο εγχώριος τουρισμός μειώθηκε κατά περίπου
62%. Μεταξύ 2008 και 2012, ως αποτέλεσμα της ύφεσης ο αριθμός ταξιδίων με τουλάχιστον 4
διανυκτερεύσεις μειώθηκε κατά 32%, , η μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά
47% και ως αποτέλεσμα, η συνολική Δαπάνη μειώθηκε κατά 64%.
17

Αναφορικά με τις επενδύσεις στον τουρισμό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η επενδυτική
δαπάνη στον τουριστικό κλάδο, καθαρή από την αξία εισαγόμενου εξοπλισμού, μηχανημάτων
κλπ., το 2010 ανήλθε σε € 600 εκ. Δεδομένης της επενδυτικής κάμψης στην Ελλάδα μετά το 2009,
η εκτίμησή μας είναι ότι οι επενδύσεις στον τουρισμό το 2013 και το 2014 ανήλθαν σε € 200 εκ.
την κάθε χρονιά.
Σύμφωνα πάλι με το ΙΟΒΕ (2012), κάθε 1 € που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα, προξενεί
έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 1,2 € και άρα, συνολικά,
δημιουργεί 2,2 € ΑΕΠ. Δηλαδή, ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας ανέρχεται σε
2,2.
Στον κατωτέρω πίνακα απεικονίζονται οι πολλαπλασιαστές των επιμέρους κλάδων της ελληνικής
οικονομίας σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ (2014), καθώς και η ποσοστιαία συμβολή
του κάθε υποκλάδου στην ελληνική τουριστική δραστηριότητα σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, ο προκύπτων πολλαπλασιαστής του τουρισμού για την
ελληνική τουριστική οικονομία ανέρχεται σε 2,65 που σημαίνει πως για κάθε 1 € από την
τουριστική δραστηριότητα, προξενείται έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική
δραστηριότητα 1,65 € και άρα, συνολικά, το ΑΕΠ αυξάνει κατά 2,65 €.
Συνεπώς ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας κυμαίνεται μεταξύ 2,2 και 2,65.
Πίνακας 5.
%Κατανομή
Τουριστικών Εσόδων

Καταλύματα
Εστίαση
Θαλάσσιες Μεταφορές
Οδικές Μεταφορές
Εναέριες Μεταφορές
Εμπόριο
Ψυχαγωγία
Ταξιδιωτικά Γραφεία
Ενοικίαση Αυτ\των
Συνέδρια
Σταθμισμένος Μέσος Όρος

45,3
18
9
7,1
5,4
4,9
3,8
3,7
1,8
1

Πολλαπλασιαστής
2,5
2,5
2,41
3,25
2,98
3,69
1,9
3,68
1,39
4,13
2,65

Πηγή:ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ -Επεξεργασία SETE Intelligence
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας το 2013 διαμορφώθηκε σε € 182,4 δις. Για το 2014
εκτιμάται ότι, σε τρέχουσες τιμές, παρουσιάζει αρνητική ανάπτυξη 2% (που συνίσταται από 2,5%
αποπληθωρισμό τιμών και 0,5% ανάπτυξη) και θα διαμορφωθεί σε € 178,9 δις.
Προσθέτοντας στην δαπάνη εισερχόμενων τουριστών και κρουαζιέρας (€ 13,2 δις και 468 εκ.
αντίστοιχα το 2014), τις δαπάνες των εταιρειών κρουαζιέρας (227 εκ.), τη δαπάνη των
εισερχόμενων τουριστών για Αερομεταφορές (1.177 εκ. ) και Θαλάσσιες Μεταφορές (133 εκ.), την
δαπάνη του εγχώριου τουρισμού (1,58 δις) και με μια συντηρητική εκτίμηση της επενδυτικής
δαπάνης, καθαρής από εισαγόμενο εξοπλισμό, (€ 200 εκ.), προκύπτει ότι η άμεση συμμετοχή του
τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ στη χώρα ανέρχεται σε € 17 δις περίπου ή 9.5% του ΑΕΠ.
Συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συμμετοχή ανέρχεται μεταξύ 37
και 45 δις, δηλαδή περισσότερο από 20% του ΑΕΠ και ίσως να υπερβαίνει το 25% του ΑΕΠ,
καθιστώντας τον τουρισμό βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.
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Ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα εντάσεως εργασίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια
έντονα εποχιακή δραστηριότητα και για το λόγο αυτό απεικονίζουμε την απασχόληση του κλάδου
τον Ιούλιο, μήνα αιχμής, και τον Ιανουάριο, εκτός αιχμής. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ, τον
Ιανουάριο / Ιούλιο 2014, η συνολική μισθωτή απασχόληση στον κλάδο τουρισμού και εστίασης
ανήλθε σε 183 / 450 χιλιάδες αντίστοιχα, επί συνόλου 1,5 εκ. περίπου μισθωτών στον ιδιωτικό
τομέα σε όλη τη χώρα, δηλαδή 12% / 30% του συνόλου. Εξ αυτών οι 56 / 262 χιλιάδες
απασχολούντο σε αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις. Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 οι
συνολικές εισφορές για τα άτομα αυτά εκτιμώνται σε € 640,5 εκ., αυξημένες κατά € 104 εκ. από το
αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς, και υπερκαλύπτοντας την πτώση εσόδων από
τους λοιπούς κλάδους κατά € 78 εκ. Επιπλέον, όπως φαίνεται από τον παρακείμενο πίνακα, μεγάλο
μέρος των καταλυμάτων της χώρας είναι μικρές οικογενειακές μονάδες, όπου παρατηρείται
υψηλός αριθμός αυτοαπασχολουμένων και απασχόλησης μελών της οικογένειάς τους. Το ίδιο
ισχύει και για τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης που απευθύνονται στους τουρίστες.
Πίνακας 6.

Βασικά Μεγέθη Ελληνικού Τουρισμού 2014
Συμμετοχή στο ΑΕΠ
Συμμετοχή στην απασχόληση
Συνολική απασχόληση
Έσοδα
Αφίξεις αλλοδαπών
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη
Μερίδιο αγοράς
Εποχικότητα
Συγκέντρωση προσφοράς
Ξενοδοχειακή υποδομή
Top 5 αγορές
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών )

17,3% (World Travel & Tourist Council)
17,3% της συνολικής απασχόλησης 17,3% (World Travel & Tourist Council)
699.000 17,3% (World Travel & Tourist Council)
13 δισ.€ (δεν περιλαμβάνονται έσοδα από κρουαζιέρες )(Τράπεζα της Ελλάδος)
22εκατ. (δεν περιλαμβάνονται έσοδα από κρουαζιέρες )(Τράπεζα της Ελλάδος)
590€ (δεν περιλαμβάνονται έσοδα από κρουαζιέρες )(Τράπεζα της Ελλάδος)
1,8% Παγκόσμια , 3,8% Ευρώπη
56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιούνται Ιούλιο – Αύγουστο- Σεπτέμβριο
70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας (Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδος )
9.851 ξενοδοχεία /792.304 κλίνες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος )
Γερμανία (2.459.228), Ην. Βασίλειο (2.089.529), Γαλλία (1.463.159), Ρωσία (1.250.174), Ιταλία
(1.117.711) (ΤτΕ)
Αθήνα (3.388.647), Ηράκλειο (2.595.702), Ρόδος (1.926.675), Θεσσαλονίκη (1.569.814),
Κέρκυρα(1.704.289) (ΔΑΑ & ΥΠΑ)

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (2015) ο ελληνικός
τουρισμός επέδειξε έντονο δυναμισμό κατά την τελευταία πενταετία, με εμφανή βελτίωση από την
πλευρά της ποιότητας της προσφοράς (τα ξενοδοχεία 5 αστέρων καλύπτουν πλέον το 16% των
κλινών από 5% το 1996) αλλά και σημαντική αύξηση αφίξεων (10% κ.μ.ο. ετησίως της τελευταία
πενταετία). Ως βασική κινητήριος δύναμη της ανόδου του τουρισμού εμφανίζεται ο μαζικός
τουρισμός, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων που στηρίχθηκαν σε πρακτορεία
εξωτερικού (79%) αύξησαν τις πωλήσεις τους έναντι περίπου 30% των υπολοίπων.
Καθώς τα πρακτορεία εξωτερικού έχουν ζητούμενο sea-and-sun από τον ελληνικό τουρισμό, η
αύξηση των τουριστών κατευθύνθηκε κυρίως στα νησιά και σε πολυτελή ξενοδοχεία. Πέρα από
την ανισομερή ανάπτυξη, η αυξημένη εξάρτηση από τα πρακτορεία εξωτερικού άσκησε καθοδική
επίδραση στις τιμές και ενέτεινε το φαινόμενο της εποχικότητας. Από την άλλη πλευρά,
ξενοδοχεία που στηρίχθηκαν κυρίως σε προσέλκυση μεμονωμένων τουριστών (δηλαδή,
ξενοδοχεία με υψηλό ποσοστό online booking) επιτυγχάνουν υψηλότερα έσοδα ανά κλίνη
(συνδυάζοντας υψηλότερες τιμές και πληρότητα) και περιθώρια κέρδους, ενώ αντιμετωπίζουν
λιγότερα προβλήματα καθυστέρησης πληρωμών και χαμηλότερη εποχικότητα.
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Σημειώνεται ότι αρκετοί μεμονωμένοι τουρίστες (π.χ city breaks, επαγγελματικά ταξίδια ή ειδικές
μορφές τουρισμού) μένουν λιγότερες ημέρες σε σχέση με τους τουρίστες που έρχονται μέσω
πρακτορείων αλλά δαπανούν περισσότερα ανά ημέρα. Η προσέλκυση περισσότερων μεμονωμένων
τουριστών (αξιοποιώντας περισσότερο τις δυνατότητες διαδικτυακής παρουσίας των ελληνικών
ξενοδοχείων) θα μπορούσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών των ελληνικών μικρομεσαίων
ξενοδοχείων ακόμα και με σταθερό το τρέχον επίπεδο των διαθέσιμων κλινών.
Συγκεκριμένα, βάσει των εκτιμήσεων της ΕΤΕ, ενδεχόμενη αύξηση της διείσδυσης του online
booking στα ελληνικά ξενοδοχεία (από 11% σε 25%, προσεγγίζοντας το μέσο όρο των ευρωπαϊκών
μεσογειακών χωρών) με παράλληλη μείωση της έντονης εξάρτησης από πρακτορεία, θα μπορούσε
να αυξήσει τα τουριστικά έσοδα κατά €0,9 δισ. ετησίως (15%) μέσω αύξησης τιμών και
περιορισμού εποχικότητας.
Σε πιο μεσοπρόθεσμη προοπτική, θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια πιο επεκτατική στρατηγική (με
αύξηση κλινών), όπου η Ελλάδα θα καταλάμβανε μερίδιο στη μεσογειακή online ξενοδοχειακή
αγορά αντίστοιχο με αυτό που κατέχει στην παραδοσιακή, με συνέπεια την προσέλκυση 2,1 εκ.
επιπλέον τουριστών και €1,8 δις εσόδων ετησίως (αύξηση κατά 30%).
Χρήσιμη προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η καλύτερη αεροπορική διασύνδεση με χώρες
προέλευσης, η συνολική προώθηση της Ελλάδας ως ιδιαίτερο τουριστικό προορισμό σε όρους
αξιοθέατων, πολιτισμού, γαστρονομίας κτλ. (δηλαδή όχι μόνο ως sea-and-sun) καθώς και η
έμφαση στην εξοικείωση των ξενοδοχείων με το διαδίκτυο.
Αξιοσημείωτο είναι πως παρά την κρίση της τελευταίας πενταετίας, η πορεία του ελληνικού
τουρισμού παραμένει συνεχώς αυξητική . Ο ελληνικός τουρισμός (σε όρους αφίξεων αλλοδαπών)
αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 10% κατά την τελευταία πενταετία – αξιοποιώντας εν μέρει
τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν σε ανταγωνιστικούς προορισμούς της Βόρειας Αφρικής
(κυρίως Αίγυπτος και Τυνησία). Με δεδομένο ότι περίπου τα 2/3 των τουριστών προέρχονται από
χώρες της ΕΕ (κυρίως Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία), αξιοσημείωτη είναι (i) η μετρήσιμη
παρουσία των Αμερικάνων και Καναδών τουριστών (6% το 2014 από 10% το 2005) καθώς και (ii)
η αυξανόμενη παρουσία των Ρώσων (11% το 2014 από 2% το 2005). Παράλληλα πέρα από τις
αφίξεις εξωτερικού στα ελληνικά ξενοδοχεία, σημαντική (αν και συρρικνούμενη κατά τη διάρκεια
της κρίσης) είναι και η παρουσία Ελλήνων τουριστών. Συγκεκριμένα. η εγχώρια ζήτηση καλύπτει
το 34% της συνολικής το 2014 (από 45% το 2005).
Διάγραμμα 4.
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Συγκρίνοντας την Ελλάδα με βασικές ευρωπαϊκές ανταγωνίστριες χώρες (Ιταλία, Ισπανία και
Γαλλία), παρατηρούμε ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία έχουν την υψηλότερη εξάρτηση από ζήτηση
εξωτερικού (66% των αφίξεων έναντι λιγότερο του ½ σε βασικούς ανταγωνιστές). Η Ελλάδα έχει
την εντονότερη αύξηση του ποσοστού μη Ευρωπαίων τουριστών (28% το 2013 από 19% το 2005).
Την Ελλάδα επισκέπτεται υψηλό συγκριτικά ποσοστό Ρώσων και χαμηλό συγκριτικά ποσοστό
άλλων τουριστών υψηλής δαπάνης (ΗΠΑ, Καναδάς και Κίνα).Από την πλευρά της προσφοράς, η
βελτίωση είναι αισθητή κατά την τελευταία δύσκολη επταετία τόσο σε όρους όγκου όσο και σε
όρους ποιότητας. Συγκεκριμένα, οι αυξημένες ροές τουριστών οδήγησαν σε επενδύσεις για (i)
αύξηση των διαθέσιμων κλινών κατά 20% την τελευταία δεκαετία και (ii) αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος με το ποσοστό των πολυτελών ξενοδοχείων (5 αστέρων) να προσεγγίζει το
16% το 2015 από 8% το 2005. Η δυναμική πορεία του ελληνικού τουρισμού διατηρήθηκε κατά
την περίοδο της κρίσης, με αποτέλεσμα να αναχθεί σε έναν από τους λίγους κραταιούς πυλώνες
της περιόδου 2009-2014 με θετική συνεισφορά στην απασχόληση και τις επενδύσεις.
Διάγραμμα 5.

Διάγραμμα 6.

Παρά τη συνεχή δυναμική πορεία του ελληνικού τουρισμού, το πρωταρχικό αδύναμο σημείο του –
η υψηλή εποχικότητα – δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Έτσι, το 70% των αφίξεων
αλλοδαπών τουριστών γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) έναντι 50% κατά
μέσο όρο στην ΕΕ αλλά και στις βασικές ανταγωνίστριες χώρες. Ταυτόχρονα, η μέση δαπάνη ανά
άφιξη έχει παραμείνει σταθερή σε ονομαστικούς όρους την τελευταία 15ετία (δηλαδή, μείωση σε
πραγματικούς όρους), καθώς (i) οι τουρίστες μας από ΝΑ Ευρώπη (8% των αφίξεων μας) είναι
χαμηλού εισοδήματος, και (ii) οι δαπάνες των τουριστών μας από Ρωσία και Ν. Ευρώπη
περιορίζονται διαχρονικά. Παράλληλα, η εγχώρια ζήτηση για τα ελληνικά ξενοδοχεία περιορίστηκε
κατά 4% ετησίως την τελευταία πενταετία – δημιουργώντας έτσι σημαντικά κενά κυρίως σε
χειμερινούς προορισμούς.
Διάγραμμα 7.

Διάγραμμα 8.

21

Σημαντική τάση στην τουριστική αγορά της Ευρώπης είναι η πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω
διαδικτύου (online booking), είτε μέσω της ιστοσελίδας του ίδιου του ξενοδοχείο, είτε μέσω
διαδικτυακών πρακτόρων (online travel agencies – π.χ. booking.com).Τα ελληνικά ξενοδοχεία
ακολούθησαν την ανοδική αυτή τάση, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλότερα επίπεδα,
πραγματοποιώντας 6% των πωλήσεών τους μέσω διαδικτύου στο διάστημα 2011-2014, έναντι
23% στην Ευρώπη. Εντονότερη ώθηση στις πωλήσεις των ελληνικών ξενοδοχείων δόθηκε από την
αύξηση της – ήδη υψηλής – συνεισφοράς των πρακτορείων εξωτερικού. Σημειώνεται ότι η χαμηλή
διείσδυση των διαδικτυακών πωλήσεων των ελληνικών ξενοδοχείων αντικατοπτρίζει τη
γενικότερη χαμηλή χρήση και εξοικείωση του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα με τις δυνατότητες
που προσφέρει το διαδίκτυο (μόλις 2% των πωλήσεων το 2014, έναντι 15% στην Ευρώπη).
Ενώ η λειτουργική κερδοφορία των ελληνικών ξενοδοχείων είναι ισχυρή (με περιθώριο 25%), η
έντονη εποχικότητα περιορίζει την ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού οδηγώντας τελικά σε
καθαρές ζημιές (λόγω υψηλών – σε σχέση με τον κύκλο εργασιών – αποσβέσεων και
χρηματοοικονομικών εξόδων). Ειδικότερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δείχνουν να πλήττονται
περισσότερο από την εποχικότητα (με ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού μόλις 0,15 έναντι
περίπου 0,25 για τα λοιπά μεγέθη). Παράλληλα, οι αυξημένες καθυστερήσεις στην είσπραξη
απαιτήσεων διευρύνουν το χρηματοδοτικό κενό (με τον εμπορικό κύκλο να προσεγγίζει τους 4
μήνες από 2 μήνες το 2008).
Τα ελληνικά ξενοδοχεία δείχνουν σε καλύτερη χρηματοοικονομική κατάσταση σε σχέση με
αντίστοιχα της Ν. Ευρώπης, κυρίως λόγω λειτουργικής κερδοφορίας. Ωστόσο, φαίνεται να
υστερούν σε σχέση με ξενοδοχεία της Β. Ευρώπης, κυρίως λόγω εποχικότητας. Στο σημείο αυτό
να σημειώσουμε ότι οι πωλήσεις (και τα κέρδη) των ξενοδοχείων μπορεί να υπερεκτιμώνται λόγω
μη έκδοσης αποδείξεων για το σύνολο των πωλήσεων τους.
Πίνακας 7.

Ελληνικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
2008
ROA
-0,90%
ROE
-1,70%
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους
24,00%
Περιθώριο καθαρού κέρδους
-4,00%
Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού
0,25
Δάνεια /ΚΠΤΦΑ
6,9
Ξένα/Ίδια κεφάλαια
0,9
Δείκτης κάλυψης τόκων
0,7
Εμπορικός κύκλος
66
Ημέρες προμηθευτών
122
Ημέρες απαιτήσεων
177
Ημέρες αποθεμάτων
11
Ετήσια μεταβολή πωλήσεων '08-'13
-0,70%

Πηγή :ICAP , εκτιμήσεις ΕΤΕ
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2013
-0,20%
-0,40%
25,00%
-1,00%
0,23
6,3
1
1,1
112
122
218
17

Πίνακας 8.
Ελληνικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2013
Πολύ Μικρές
Μικρές
Μεσαίες
ROA
-0,60%
0,30%
-0,40%
ROE
-0,80%
0,50%
-0,80%
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους
29,00%
26,00%
26,00%
Περιθώριο καθαρού κέρδους
-4,00%
1,00%
-2,00%
Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού
0,15
0,25
0,24
Δάνεια /ΚΠΤΦΑ
4,4
4,3
7
Ξένα/Ίδια κεφάλαια
0,4
0,6
1,3
Δείκτης κάλυψης τόκων
0,8
1,4
1
Ετήσια μεταβολή πωλήσεων '08-'13
-5,00%
-1,00%
2,00%
Πολύ Μικρές 0-0,5 εκ.€, Μικρές 0,5-2,5εκ.€, Μεσαίες 2,5-10εκ.€ , Μεγάλες >10εκ.€

Μεγάλες
-0,30%
-0,60%
22,00%
-1,00%
0,24
7,6
1,2
1
0,00%

Πηγή :ICAP , εκτιμήσεις ΕΤΕ
Η άνοδος του ελληνικού τουρισμού δεν οδήγησε σε ομοιογενή βελτίωση της ζήτησης των
μικρομεσαίων ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, βάσει της έρευνας της ΕΤΕ, αύξηση πωλήσεων στο
διάστημα 2008-2014 σημείωσε μόνο το ½ του τομέα – με τα εξωστρεφή ξενοδοχεία να εμφανίζουν
εντονότερο δυναμισμό (το 76% των έντονα εξωστρεφών αύξησε πωλήσεις έναντι 18% των
λιγότερο εξωστρεφών). Αναλύοντας περισσότερο τα δεδομένα, παρατηρούμε ότι κινητήριος
δύναμη της ανάπτυξης φαίνεται να είναι ο μαζικός τουρισμός (καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
των ξενοδοχείων που στηρίχθηκαν σε πρακτορεία εξωτερικού (79%) αύξησαν τις πωλήσεις τους
έναντι περίπου 30% των υπολοίπων). Το φαινόμενο αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση των
υπηρεσιών all-inclusive σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων (καλύπτοντας πλέον το 23% των
αφίξεων από 16% το 2008).

Διάγραμμα 9.

Δεδομένου ότι τα πρακτορεία εξωτερικού κατευθύνουν τους πελάτες τους κυρίως σε νησιωτικές
περιοχές (καλύπτοντας περίπου το 60% των αφίξεων σε νησιά έναντι 20% σε λοιπές περιοχές), τα
ξενοδοχεία στα νησιά ήταν οι κερδισμένοι της τελευταίας επταετίας (με το 79% των ξενοδοχείων
στο Αιγαίο να δηλώνει αυξημένες πωλήσεις).
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Παράλληλα, τα πρακτορεία εξωτερικού κατευθύνουν τους πελάτες τους κυρίως σε ξενοδοχεία 4 ή
5 αστέρων (καλύπτοντας το 1/2 των αφίξεων έναντι 27% σε ξενοδοχεία 2-3 αστέρων), με
αποτέλεσμα τα 2/3 των πολυτελών ξενοδοχείων να έχουν αυξημένες πωλήσεις έναντι μόλις 1/3
των λοιπών.
Τα μικρομεσαία ξενοδοχεία που στηρίζονται περισσότερο στο μαζικό τουρισμό δέχονται ισχυρή
επίδραση από τα πρακτορεία εξωτερικού στον καθορισμό τιμών (σε ποσοστό 56%), διατηρώντας
έτσι τις τιμές σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή δίκλινου για μαζικό τουρισμό
τύπου «sea-sun» εκτιμήθηκε βάσει της έρευνάς μας στα €77 το 2014 ενώ η αντίστοιχη τιμή για
μεμονωμένους τουρίστες (μέσω online booking) εκτιμήθηκε στα €140. Σημειώνουμε ότι η
απόκλιση στις τιμές ισχύει για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων (εντονότερη για τα ξενοδοχεία 5
αστέρων).
Συγκρίνοντας τα στοιχεία που στηρίζονται σε μαζικό τουρισμό με αυτά που στοχεύουν σε
μεμονωμένους τουρίστες, παρατηρούμε ότι έχουν παρόμοιο μέσο επίπεδο ποιότητας ωστόσο τα
ξενοδοχεία που στοχεύουν σε μεμονωμένους τουρίστες είναι σχετικά μικρότερα (καλύπτοντας έτσι
και τη νέα δυναμική κατηγορία των boutique hotels). Σημειώνεται ότι αρκετοί μεμονωμένοι
τουρίστες (π.χ city breaks, επαγγελματικά ταξίδια ή ειδικές μορφές τουρισμού) μένουν λιγότερες
ημέρες σε σχέση με των πρακτορείων.
Διάγραμμα 10.

Διάγραμμα 11.

Διάγραμμα 12.

Διάγραμμα 13.

Τα ξενοδοχεία που βασίζονται περισσότερα στο μοντέλο μαζικού τουρισμού εμφανίζουν
εντονότερη εποχικότητα (υψηλή πληρότητα τους θερινούς μήνες και σχεδόν μηδενική τους
χειμερινούς), ενώ δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν μέτρα για να την περιορίσουν (π.χ. ειδικές μορφές
τουρισμού).
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Παράλληλα, δε δίνουν έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών αλλά στηρίζονται περισσότερο στις
ελκυστικές τιμές. Η επίδραση αυτής της στρατηγικής στην πραγματική οικονομία αποτυπώνεται
στο γεγονός ότι τα ξενοδοχεία που στηρίζονται σε μαζικό τουρισμό έχουν κ.μ.ο. 2 μόνιμους
υπαλλήλους ανά 100 κλίνες (σε σύγκριση με 15 μόνιμους υπαλλήλους για τα ξενοδοχεία που
ελκύουν τουρίστες μέσω online booking), καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλότερη εποχικότητα και
χαμηλότερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
Διάγραμμα 14.

Διάγραμμα 15.

Τα ξενοδοχεία που προσελκύουν μεμονωμένους τουρίστες μέσω online booking φαίνεται να είναι
πιο αποδοτικά σε σχέση με ξενοδοχεία που εξαρτώνται σημαντικά από μαζικό τουρισμό,
πραγματοποιώντας υψηλότερα ετήσια έσοδα ανά κλίνη (περίπου €14,000 έναντι €6,300 κατά μέσο
όρο), καθώς συνδυάζουν υψηλότερη ετήσια πληρότητα (55% έναντι 45%) και ευελιξία στη
διαμόρφωση υψηλότερων τιμών. Παράλληλα, οι μεμονωμένοι τουρίστες και ο εναλλακτικός
τουρισμός φαίνεται να οδηγούν σε υψηλότερο περιθώριο λειτουργικού κέρδους (26,4% έναντι
18,5% για τα ξενοδοχεία που περιορίζονται σε πακέτα sea-sun). Επιπλέον, ξενοδοχεία με συχνές
συναλλαγές με πρακτορεία αντιμετωπίζουν εντονότερες καθυστερήσεις πληρωμών (περίπου 2
μήνες για την είσπραξη των απαιτήσεων έναντι 1 μήνα για τα ξενοδοχεία που προσελκύουν
μεμονωμένους τουρίστες μέσω online booking).
Ο εγχώριος κλάδος ξενοδοχείων φαίνεται να έχει υψηλή εξάρτηση από πρακτορεία εξωτερικού
καθώς οι αφίξεις με πτήσεις charter (που σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνονται στα ταξιδιωτικά
πακέτα πρακτορείων) καλύπτουν το 1/2 των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα, έναντι 15% στην
Ισπανία και μόλις 6% στην Ιταλία. Αξιοσημείωτη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Ισπανία, η
οποία κατάφερε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας να περιορίσει σημαντικά την
εξάρτησή της από πτήσεις charter με προσέλκυση τακτικών πτήσεων από εταιρείες χαμηλού
κόστους, διευκολύνοντας την ανεξάρτητη πρόσβαση των τουριστών στη χώρα.
Όσο αναφορά τις online υπηρεσίες, η Ελλάδα συνδυάζει χαμηλό ποσοστό ξενοδοχείων με
διαδικτυακή παρουσία (36% έναντι 55% στην Ευρώπη) και χαμηλό ποσοστό πωλήσεων που
προκύπτουν από online κρατήσεις (11% των πωλήσεων έναντι 28% στην Ευρώπη το 2014).
Σημειώνεται ότι εν μέρει η χαμηλή διαθεσιμότητα online κρατήσεων συντηρεί το μοντέλο υψηλής
εξάρτησης από πρακτορεία καθώς οι τουρίστες του εξωτερικού δεν έχουν τη δυνατότητα εύκολης
άμεσης επικοινωνίας με τα ελληνικά ξενοδοχεία. Όπως προαναφέρθηκε, η χαμηλή διείσδυση
διαδικτυακών πωλήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη γενικότερη
έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης και εξοικείωσης των μικρομεσαίων ξενοδοχείων με την τεχνολογία
και κυρίως τις δυνατότητες σε όρους πωλήσεων και προβολής που προσφέρονται από το
διαδίκτυο.

25

Διάγραμμα 16.

Βάσει εκτιμήσεων της ΕΤΕ, ενδεχόμενη αύξηση διείσδυσης του online booking από το 11% των
ξενοδοχειακών εσόδων στο 25% (μ.ο. Μεσογειακών χωρών ΕΕ) με παράλληλη απεξάρτηση από το
μοντέλο πρακτορείων, θα οδηγούσε σε αύξηση τουριστικών εσόδων κατά €0,9 δισ. ετησίως (μέσω
περιορισμού εποχικότητας και αύξησης τιμών).
Σημειώνουμε ότι το όφελος αυτό δεν απαιτεί αύξηση κλινών αλλά μεταστροφή του προτύπου
λειτουργίας των μικρομεσαίων ξενοδοχείων από πώληση των υπηρεσιών τους στον ενδιάμεσο
φορέα, σε πώληση στον τελικό καταναλωτή (είτε μέσω εταιρικής ιστοσελίδας είτε μέσω
διαδικτυακών tour operators). Συγκεκριμένα, απαιτείται έμφαση στην αυτόνομη προώθηση και
διαφήμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ξενοδοχείων αλλά και της περιοχής.
Σε πιο μεσοπρόθεσμη προοπτική, θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια πιο επεκτατική στρατηγική με
αύξηση κλινών και διατήρηση στα τρέχοντα επίπεδα του όγκου τουριστών μέσω πρακτορείων. Σε
αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα θα καταλάμβανε μερίδιο στη μεσογειακή online ξενοδοχειακή
αγορά αντίστοιχο με αυτό που κατέχει στην παραδοσιακή (9% από 2%), με συνέπεια την
προσέλκυση 2,1 εκ. επιπλέον τουριστών και €1,8 δις εσόδων ετησίως (αύξηση κατά 30%). Η
προσέλκυση ειδικών μορφών τουρισμού θεωρείται σημαντική, καθώς μόνο το 40% των
Ευρωπαίων τουριστών επιλέγει sea-and-sun προορισμούς – συνεπώς το υπόλοιπο 60% της
ευρωπαϊκής τουριστικής ζήτησης παραμένει σε μεγάλο βαθμό μια αναξιοποίητη αγορά για τα
ελληνικά ξενοδοχεία.
Παράλληλα με την ανάπτυξη της ψηφιακής παιδείας, απαραίτητη είναι η καλύτερη διασύνδεση με
τις χώρες προέλευσης μέσω επαρκών τακτικών δρομολογίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η
προσέλκυση τουριστών χωρίς τη μεσολάβηση πρακτορείων. Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντική
η προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους που δυνητικά θα μπορούσαν να
υποκαταστήσουν ένα ποσοστό των πτήσεων charter (σε αντιστοιχία με το παράδειγμα της
Ισπανίας). Σημειώνεται ότι η ανάγκη καλύτερης διασύνδεσης μαζί με τις ανεπαρκώς ανεπτυγμένες
υποδομές της χώρας (π.χ. μεταφορές, αθλητικές εγκαταστάσεις) εντοπίζονται ως οι βασικότεροι
περιοριστικοί παράγοντες για τα ελληνικά μικρομεσαία ξενοδοχεία, με σημαντική επίδραση στο ½
του κλάδου.
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Διάγραμμα 17.

Παρά τη γενικότερη πτώση του δείκτη εμπιστοσύνης υπό το βάρος της αυξημένης αβεβαιότητας,
οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις εμφανίζουν εντυπωσιακά στοιχεία αντοχής με το δείκτη
εμπιστοσύνης να βελτιώνεται ενόψει της τουριστικής περιόδου. Όσο αναφορά τον κλάδο των
υπηρεσιών συνολικά, παρατηρούμε μια πιο αναιμική εικόνα της δραστηριότητας κατά το
τελευταίο εξάμηνο, με μόνο το 21% του τομέα να δηλώνει αύξηση ζήτησης έναντι 30% στα τέλη
του 2014.
Ωστόσο, οι προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο εμφανίζονται θετικές (αντικατοπτρίζοντας κυρίως
τη δυναμική των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών. Συγκεκριμένα, το 35% του τομέα
αναμένει αύξηση ζήτησης (σε σύγκριση με 33% στα τέλη του 2014). Ένα συγκριτικά υψηλό
ποσοστό (της τάξης του 16%-18%) εκτιμά σταθερά κατά την τελευταία διετία συνεχή βελτίωση
επενδύσεων και απασχόλησης.

Κεφάλαιο 4
Ξενοδοχειακός Κλάδος
Από την προϊστορική εποχή, η χώρα μας φημίζεται για το θεσμό της φιλοξενίας της, ο οποίος
προστατευόταν και από μία ανώτερη θεότητα, τον Ξένιο Δία. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής
συνέδεαν κάθε δραστηριότητα τους με τη φιλοξενία και την εστίαση δείχνοντας μ’ αυτό τον τρόπο
ένα ανώτερο πολιτισμικό επίπεδο. Ο άνθρωπος θέλοντας να εξερευνήσει και να γίνει πολίτης του
κόσμου , αναζητά φιλοξενία σε διαφορετικές τοποθεσίες. Έτσι, η ζήτηση για καταλύματα γίνεται
μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μαζικά καταλύματα. Το πρώτο ξενοδοχείο
κατασκευάστηκε στο Ναύπλιο το 1834 με το όνομα «Ξενοδοχείον του Λονδίνου», το οποίο
φιλοξένησε τους πρώτους επίσημους ξένους του νεότερου ελληνικού κράτους και στη συνέχεια, το
1840, λειτούργησε επίσης στο Ναύπλιο το ξενοδοχείο «Αφθονία». Το 1835 η Αθήνα έχτισε το δικό
της ξενοδοχείο, με το όνομα «Νέον Ξενοδοχείον» ή «Alb ergo Nuovo”, του Ιταλού Καζάλι. Το
1878 λειτούργησε σαν ξενοδοχείο η ιστορική «Μεγάλη Βρετανία» στη θέση που είναι σήμερα στο
Σύνταγμα.
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Το καλό όνομα που είχε το ξενοδοχείο το όφειλε όχι μόνο στην πολυτέλεια και την πρωτοπορία
του, αλλά και στην εξαίρετη μαγειρική του Στάθη Αάμψα, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Το 1917
λειτούργησε το «Ατενέ Παλλάς» απέναντι από το Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν το πρώτο κτίριο της
Αθήνας που κτίστηκε με μπετόν και την ίδια εποχή στο Ν. Φάληρο λειτούργησε το ξενοδοχείο
«Ακταίον», το πιο πολυτελές για την εποχή του το οποίο διέθετε 80 δωμάτια. Γνωστά ξενοδοχεία
της Αθήνας ήταν επίσης το «Ξενοδοχείον της Αγγλίας», το «Grand Hotel Magestic» το
«Ξενοδοχείον της Αθήνας», το «Victoria» και το «Ξενοδοχείον των Ξένων». Ορισμένα από τα
ξενοδοχεία που χτίστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν θαυμάσια νεοκλασικά κτίρια τα οποία
συγκέντρωναν την κοσμική ζωή της χώρας. Τα ξενοδοχεία αυτά είχαν διαφημίσεις και
λειτουργούσαν σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη του τουρισμού στη χώρα μας. Πάνω από
10.000 ξενοδοχεία στην Ελλάδα απασχολούν έναν τεράστιο αριθμό εργαζομένων προσφέροντας
απασχόληση με ικανοποιητικές αποδοχές. Η εργασία που προσφέρουν τα ξενοδοχεία έχει το
πλεονέκτημα της αποκέντρωσης, διότι τα ξενοδοχεία είναι διάσπαρτα σ’ όλη την Ελλάδα και
πολλά απ’ αυτά βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές. Πέρα από τη συμβολή τους στη μείωση της
ανεργίας, παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη της οικονομίας και στην αποφυγή
της αστυφιλίας και της μετανάστευσης. Η εργασία στα ξενοδοχεία όμως έχει το μειονέκτημα της
εποχικότητας, διότι τα περισσότερα ξενοδοχεία αναψυχής κλείνουν τους χειμερινούς μήνες.
Βέβαια αυτό τείνει να περιοριστεί, αφού τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από τη χώρα
μας με τη βοήθεια επιδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αύξηση της
χειμερινής τουριστικής οικονομίας.
Η ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι μία σύνθετη οικονομική μονάδα με πολλές μικρές και μεγάλες
εκμεταλλεύσεις που προσφέρει στέγη, τροφή, υπηρεσίες (κομμώσεις, συναλλαγές τραπεζών,
ταχυδρομείων, ειδικές εξυπηρετήσεις, χώρους συγκέντρωσης, διασκεδάσεις, κ.λ.π.) με
αντικειμενικό σκοπό το κέρδος, όπως άλλωστε και όλες οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις διαφόρων
κλάδων. Είναι μια επιχείρηση που έχει αντικειμενικό σκοπό να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες
έναντι πιο μεγάλης αμοιβής - αποδοτικότητας. Η αποδοτικότητα της εξαρτάται από τα διάφορα
τμήματα λειτουργίας, από τη σύνθεση τους και από τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα ξενοδοχεία
παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη των χωρών και ιδιαιτέρως της Ελλάδας που
είναι κατεξοχήν χώρα που στηρίζει την οικονομίας της στον τουρισμό. Αν και η οικονομική
αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από την τουριστική κίνηση, τα ξενοδοχεία δεν εξυπηρετούν
μόνο τουρίστες. Εξυπηρετούν επαγγελματίες, φοιτητές, ταξιδιώτες , ασθενείς, στρατιώτες καθώς
και ανθρώπους που χρησιμοποιούν το ξενοδοχείο σαν μόνιμη κατοικία τους. Οι ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις αποτελούν προϋπόθεση για την ύπαρξη τουρισμού και για τα οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν απ’ αυτόν σε εθνικό επίπεδο. Τα ξενοδοχεία όμως συμβάλλουν σημαντικά και στην
ανάπτυξη άλλων κλάδων της εθνικής οικονομίας. Είναι μεγάλοι πελάτες σε πολλές βιοτεχνικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις, από τις οποίες προμηθεύονται έπιπλα, σκεύη, είδη ιματισμού, υλικά
καθαρισμού, γραφικές ύλες, τρόφιμα, ποτά κ.λ,π. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη
βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης μεγάλο μέρος της γεωργικής παραγωγής, φρούτα,
λαχανικά, κτηνοτροφικά και πτηνοτροφικά προϊόντα καταλήγουν σε ξενοδοχεία σε μεγάλες
ποσότητες. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της γεωργικής παραγωγής και η αύξηση του αγροτικού
εισοδήματος. Τέλος, ο κλάδος των μεταφορών ωφελείται σημαντικά από τη διακίνηση των
τουριστών.
Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2011 στο ΑΕΠ της Ελλάδας φτάνει το 16,5%, ενώ η
συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (758.300 θέσεις εργασίας) αντιστοιχεί στο
18,4% των απασχολούμενων.
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4.1.Το υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter στον κλάδο των
ξενοδοχείων
Το υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά υποδείγματα
που χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουμε την φύση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να
περιγράψουμε την δομή του κλάδου. Οι πέντε δυνάμεις σύμφωνα με τον Porter είναι αρχικά η
απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών , η διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών , η
διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών(πελατών) ,η ένταση ανταγωνισμού μεταξύ υφιστάμενων
επιχειρήσεων και η απειλή από υποκατάστατα.
Αναφορικά με την απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών πρωταρχικό εμπόδιο αποτελεί το κεφάλαιο
για την ίδρυση μιας ξενοδοχειακής μονάδας .Στον κλάδο των ξενοδοχείων είναι φυσικό να έχουμε
μεγάλη απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών, αφού η χώρα μας αποτελεί έναν τουριστικό
προορισμό, όπου με το πέρασμα των χρόνων παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για ξενοδοχειακές
κλίνες, ένεκα αυξημένου τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. Λόγω λοιπόν της μεγάλης
ζήτησης για ξενοδοχειακές κλίνες είναι φυσικό πολλοί νέοι επιχειρηματίες να θέλουν να
δραστηριοποιηθούν στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, με την ίδρυση μιας δικής τους
ξενοδοχειακής μονάδας .
Όμως το κόστος κεφαλαίου για την ίδρυση ενός ξενοδοχείου είναι υπερβολικά μεγάλο, και είναι
ένας από τους παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή εισόδου των νέων ανταγωνιστών στον
κλάδο αυτό. Επομένως το κεφάλαιο που διαθέτει ένας επιχειρηματίας είναι πολύ σημαντικό για
την είσοδο του στο κλάδο με την ίδρυση μιας νέας ξενοδοχειακής μονάδας .
Ιδιαίτερα έντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
δεδομένου ότι ο αναπτυξιακός νόμος 1892/90 περιέχει ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις, ιδιαίτερα
στις παραμεθόριες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας .Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων)
κατά την περίοδο 1990-98 εγκρίθηκαν συνολικά 912 επενδυτικά σχέδια συνολικά ύψους
253,520,706 χιλ. δρχ., ενώ το σύνολο των επιχορηγήσεων ανήλθε στο ύψος των 71,032,707 χιλ.
δρχ. αντιπροσωπεύοντας το 28% της συνολικής αξίας των επενδύσεων.
Παρατηρείται ολοένα και πιο συχνά το φαινόμενο της παροχής κινήτρων στα ξενοδοχεία, κυρίως
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και έπειτα . Συγκεκριμένα, αυξημένες επιδοτήσεις και
πρόσθετα κίνητρα για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ειδικές τουριστικές μονάδες προβλέπουν οι
διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολύ-νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Με τις διατάξεις
αυτές προωθείται, στην ουσία, τροποποίηση και συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του
αναπτυξιακού νόμου με κυριότερα χαρακτηριστικά την αύξηση των επιδοτήσεων
υδροθεραπευτηρίων και μονάδων ιαματικού τουρισμού, της επιδότησης της μετατροπής
παραδοσιακών κτισμάτων σε καταλύματα και του ποσοστού επιδότησης δημιουργίας ή επέκτασης
ξενοδοχειακών μονάδων ΑΑ και Α κατηγοριών.
Μια νέα μορφή ανταγωνισμού αποτελούν και τα «πλωτά ξενοδοχεία». Στο σημείο αυτό
αναφερόμαστε στην ναύλωση κρουαζιερόπλοιων με στόχο τη φιλοξενία σ’ αυτά, ενός σημαντικού
αριθμού ανθρώπων. Οι σχεδιασμοί για την μετατροπή των κρουαζιερόπλοιων σε «κατοικίες»
υπάρχουν. Συγκεκριμένα βρίσκονται σε εξέλιξη ναυπηγικά προγράμματα για την κατασκευή νέων
μονάδων που σταδιακά θα προστίθενται στον στόλο των κρουαζιερόπλοιων.
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Ως προς την διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών υπογραμμίζεται αρχικά η δύναμη των
Tour Operators .Σε πολλούς κλάδους, όπως και στον κλάδο των ξενοδοχείων, τα έξοδα για πρώτες
ύλες και προμήθειες είναι ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους του παραγόμενου
(προσφερόμενου) προϊόντος. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι προμηθευτές μπορούν να επηρεάσουν
σημαντικά το κόστος του προϊόντος.
Ο κύριος προμηθευτής για τα ξενοδοχεία είναι οι Tour Operators. Όσο λιγότεροι και μεγαλύτεροι
προμηθευτές υπάρχουν τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχουν. Όταν δηλαδή υπάρχουν λίγοι Tour
Operators, τα ξενοδοχεία είναι άμεσα εξαρτημένα από αυτούς, με αποτέλεσμα να έχουν
μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Όταν όμως οι Tour Operators εξαρτώνται από τα
ξενοδοχεία (λόγω brand name), τότε η διαπραγματευτική τους δύναμη μειώνεται. Περιορισμένη
είναι επίσης η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών (Tour Operators),όταν τα ξενοδοχεία
έχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για την επιλογή του προμηθευτή που τους συμφέρει. Αν κάποιος
Tour Operator έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους τότε σαφώς
αυξάνει την διαπραγματευτική του δύναμη. Οι Tour Operators τα τελευταία χρόνια πιέζουν για όλο
και πιο χαμηλές τιμές, ενώ οι ξενοδόχοι διαμαρτύρονται ότι οι τιμές είναι ήδη πολύ χαμηλές και θα
έπρεπε να αυξηθούν.
Οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται σχετικά με τις αγορές, τις παραλαβές και την αποθήκευση
σε ένα ξενοδοχείο αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της λειτουργίας του
ξενοδοχείου καθώς απαιτείται ακρίβεια και επαρκής έλεγχος από τη διοίκηση του ξενοδοχείου
ώστε να είναι γνωστό ανά πάσα στιγμή οι παραγγελίες που έχουν δρομολογηθεί , τι ακριβώς
περιλαμβάνει κάθε παραλαβή και τι υπάρχει στις αποθήκες του ξενοδοχείου .Το τμήμα αγορών
είναι υπεύθυνο για την προμήθεια εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για το
ξενοδοχείο.
Οι επικεφαλής των τμημάτων ελέγχου και αποθήκης καθώς και ο F&B manager είναι υπεύθυνοι
για την διατήρηση επαρκών αρχείων σχετικά με τιμές προϊόντων, πηγές προμηθειών, αναφορές και
συμβόλαια του ξενοδοχείου που αφορούν την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Όσον αφορά τις
παραλαβές, κύριος υπεύθυνος είναι ο υπάλληλος παραλαβών ο οποίος έχει ως κύρια αποστολή του
να ελέγξει από όλα τα είδη τα οποία εισέρχονται στο ξενοδοχείο αν έχουν παραγγελθεί σωστά και
βρίσκονται στην απαιτούμενη κατάσταση πριν προωθηθούν στα τμήματα ή στις αποθήκες του
ξενοδοχείου.
Αναφορικά με την διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών (πελατών)αξίζει να σημειωθεί πως οι
πελάτες ενός ξενοδοχείο, όπως και οι προμηθευτές του, έχουν και αυτοί με τη σειρά τους
διαπραγματευτική δύναμη που κάποιες φορές είναι μεγαλύτερη και κάποιες φορές μικρότερη ,
ανάλογα πάντα με τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι πελάτες είναι σε θέση αρκετές φορές να
αναγκάσουν με τον τρόπο τους τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου να μειώσει τις τιμές ή να
απαιτήσουν καλύτερη ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών με τις ίδιες τιμές.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι όσο πιο σημαντικός είναι ο πελάτης για το ξενοδοχείο, τόσο περισσότερη
διαπραγματευτική δύναμη έχει και μπορεί να επηρεάσει τις τιμές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες
του ξενοδοχείου προς όφελος του. Συνήθως αυτοί που πετυχαίνουν κάτι τέτοιο είναι οι συχνοί,
επώνυμοι και αρκετά ευκατάστατοι πελάτες .
Στην περίπτωση που οι πελάτες κάποιου ξενοδοχείου γνωρίζουν το κόστος για συγκεκριμένες
υπηρεσίες και προϊόντα και έχουν πληροφόρηση για τις ίδιες υπηρεσίες και προϊόντα σε άλλα
ξενοδοχεία, τότε ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις για την διαμόρφωση των τιμών.
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Για παράδειγμα, αν ξέρουν ότι μια υπηρεσία προσφέρεται σε διπλάσια τιμή από ότι είναι το κόστος
της τότε μπορούν να πιέσουν για μείωση των τιμών. Είναι φανερό λοιπόν ότι τόσο περισσότερο
ακριβείς πληροφορίες έχουν οι πελάτες, τόσο αυξάνεται και η διαπραγματευτική τους δύναμη.
Ωστόσο, όταν οι τιμές που προσφέρει το ξενοδοχείο είναι δυσβάσταχτες για τον πελάτη,
αντιπροσωπεύουν δηλαδή μεγάλο μέρος του κόστους τους ή αν αυτοί έχουν μικρά έσοδα τότε
πιέζουν για χαμηλότερες τιμές. Όταν κάποιο ξενοδοχείο προσφέρει ένα προϊόν που είναι
διαφοροποιημένο από τα άλλα που προσφέρονται στην αγορά και είναι ταυτόχρονα σημαντικό για
τους πελάτες, τότε αυτοί δεν έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, γιατί είναι άμεσα
εξαρτημένοι από το ξενοδοχείο. Βέβαια μπορεί να ισχύει και το αντίθετο οπότε έχουμε τους
πελάτες σε πλεονεκτική θέση.
Συνοπτικά οι πελάτες έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη όταν αρχικά ο βαθμός
συγκέντρωσης των αγοραστών είναι υψηλός και ο όγκος των αγορών που πραγματοποιούν είναι
μεγάλος. Για παράδειγμα τα οργανωμένα γκρουπ που έρχονται σ’ ένα ξενοδοχείο συχνά, μένουν
αρκετές μέρες και κάνουν χρήση πολλών υπηρεσιών του ξενοδοχείου. Συνήθως τέτοιοι αγοραστές
μπορεί να επιβάλουν τους όρους τους και να επιτύχουν χαμηλότερες τιμές. Ακόμα όταν υπάρχουν
εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού του προϊόντος, όπως π.χ. στις περιπτώσεις που το προϊόν δεν
διαφοροποιείται από επιχείρηση σε επιχείρηση. Για παράδειγμα οι υπηρεσίες που προσφέρουν όλα
τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας είναι περίπου οι ίδιες. Ο αγοραστής θα ψάξει να βρει για τις
καλύτερες τιμές. Όταν επίσης η συμμετοχή του μεταβλητού κόστους ή του κόστους υλικών στο
ολικό κόστος του προϊόντος είναι μεγάλη. Παράλληλα οι αγοραστές πρέπει να αντιμετωπίζουν
χαμηλό κόστος μετακίνησης από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Η δύναμη του αγοραστή είναι μεγάλη
όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει υψηλό κόστος μετακίνησης από πελάτη σε πελάτη. Ταυτόχρονα
για την περίπτωση που οι αγοραστές έχουν μικρά κέρδη είναι αναγκασμένοι να πραγματοποιούν
αγορές με χαμηλό κόστος. Έτσι προσπαθούν να πετύχουν όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές.
Τέλος στην περίπτωση που οι αγοραστές έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών ζήτησης, των
πραγματικών τιμών αγοράς και του κόστους παραγωγής, τότε είναι σε θέση να ασκήσουν
μεγαλύτερη πίεση στο ξενοδοχείο απ’ ότι αν δεν είχαν καθόλου πληροφόρηση.
Όσον αφορά την ένταση ανταγωνισμού μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων, στόχος κάθε
ξενοδοχειακής επιχείρησης μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η εξασφάλιση μιας
ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της έντασης του ανταγωνισμού
μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων. Οι μορφές τις οποίες παίρνει ο ανταγωνισμός μεταξύ
υφισταμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συνήθως είναι: ο ανταγωνισμός στις τιμές, η εισαγωγή
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση κλπ.
Η ένταση του ανταγωνισμού οδηγεί τον ξενοδοχειακό κλάδο σε απώλεια κερδών καθώς οι
ανταγωνιστές συναγωνίζονται για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Όταν ο
ανταγωνισμός αυτός προκαλεί μείωση της τιμής του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, τότε
είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν και κάποια από τις ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις θα είναι
ενδεχομένως κερδισμένη, όμως ο κλάδος στο σύνολο του θα έχει χαμηλότερη οικονομική
απόδοση.
Συγκεκριμένα, η ένταση ανταγωνισμού μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων, εξετάζεται με βάση
αρχικά τα χαρακτηριστικά ανταγωνιστών .Στον ξενοδοχειακό κλάδο υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία
που έχουν ίση δυναμικότητα και μέγεθος, άρα ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι έντονος καθώς
η κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση προσπαθεί να επικρατήσει σε σχέση με τους υπόλοιπους
ανταγωνιστές . Επίσης η ένταση του ανταγωνισμού αυξάνει όσο αυξάνεται και ο αριθμός των
ανταγωνιστών.
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Κατά δεύτερον εξετάζεται υπό τη σκοπιά των υψηλών σταθερών κοστών και οικονομιών
κλίμακας. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλά σταθερά κόστη, συνεπώς
επιδιώκουν να αυξήσουν την προσφορά των υπηρεσιών τους , με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο
ανταγωνισμός. Όταν αυξάνεται ο ανταγωνισμός, οι στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων
γίνονται περισσότερο επιθετικές και αρκετές φορές καταλήγουν σε πόλεμο τιμών. Είναι κατανοητό
το γιατί το κάθε ξενοδοχείο προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το συνολικό του κόστους. Αυτό
αποτελεί στόχο της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας. Παράλληλα η ένταση ανταγωνισμού υποδαυλίζει
στις προσπάθειες για αύξηση μεριδίου αγοράς. Στην ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, συμβάλλει η επιθυμία μιας επιχείρησης να αυξήσει το μερίδιο αγοράς
της. Για να το επιτύχουν αυτό αυξάνουν ενδεχομένως τη διαφήμιση και άλλες προωθητικές
ενέργειες , εισάγουν νέα προϊόντα, αρχίζουν πόλεμο τιμών, ανακαινίζουν τις ήδη υπάρχουσες
μονάδες ή προσπαθούν να εξαγοράσουν άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η αντίδραση των
ανταγωνιστών τους σε αυτές τις ενέργειες συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης
του ανταγωνισμού. Τέλος η έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα αποτελεί μια ακόμα μονάδα
μέτρησης
της έντασης του ανταγωνισμού. Όταν ο πραγματικός ή αντιληπτός βαθμός
διαφοροποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν είναι
υψηλός,οι πελάτες μπορούν εύκολα να υποκαταστήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
συγκεκριμένου ξενοδοχείου με προϊόντα άλλων ανταγωνιστών.
Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη χώρα μας, άρχισαν να
προσανατολίζονται σε κάτι που θα τους πρόσφερε διαφοροποίηση και ταυτόχρονα μοναδικότητα
σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Αυτό το «κάτι» είναι η ποιότητα στα προσφερόμενα
προϊόντα και υπηρεσίες. Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν ότι σπουδαίος παράγοντας απόδοσης μιας
ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι η ποιότητα των υπηρεσιών της καθώς ο τουριστικός κλάδος
βασίζεται στην παροχή υπηρεσίας βάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα σε πρώτο πλάνο.
Σήμερα υπάρχει διεθνώς μια τάση αυξανομένων απαιτήσεων ποιότητας, έτσι ώστε η συνεχής
βελτίωση της να έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο επιβίωσης των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως είναι το ISO 9000 και το HACCP, σε ξενοδοχειακές
μονάδες είναι ένα πολύ σοβαρό βήμα που σκοπό έχει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών και της ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικά η εφαρμογή του HACCP είναι επιβεβλημένη
γιατί: α) είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία , β) η προστασία της
υγείας αποτελεί στόχο πρωταρχικής σημασίας και καθήκον όλων μας.
Το επίπεδο της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων και των ποτών αποτελεί βασικό κριτήριο
που χαρακτηρίζει το επίπεδο πολιτισμού μιας χώρας, γ) το κόστος της φτωχής υγιεινής μπορεί να
μειώσει τα κέρδη, την αξιοπιστία και τη φήμη μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η υγιεινή των
τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ως κάτι περισσότερο από καθαριότητα. Γι’ αυτό πρέπει
να πιστέψει η ίδια η διοίκηση του ξενοδοχείο στην αναγκαιότητα εφαρμογής αυτού του
συστήματος. Να εκπαιδευτεί το προσωπικό που εμπλέκεται στην εφαρμογή του συστήματος πάνω
σε βασικές γνώσεις π.χ. χημείας, συντήρησης, καθαρισμού και απολύμανσης χώρων κλπ. Οι
λειτουργίες σ’ ένα ξενοδοχείο που συνδέονται με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου HACCP είναι:
α) η μεταφορά και η παραλαβή πρώτων υλών, τροφίμων και ποτών, β) οι αποθηκευτικοί χώροι
τροφίμων και ποτών, γ) κουζίνες, δ) εστιατόρια, ε) μπαρ και στ) εσωτερικές μεταφορές τροφίμων.
Οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανταποκρινόμενες πλέον στις απαιτήσεις της διεθνούς
τουριστικής αγοράς, αλλά και στην εσωτερική τους ανάγκη για τυποποίηση των διαδικασιών
λειτουργίας του ξενοδοχείου, άρχισαν με αργό ρυθμό, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον να εφαρμόζουν
συστήματα ποιότητας.
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Αρχίζουν επίσης να αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός τεκμηριωμένου
συστήματος έχει ως αποτέλεσμα , να επιτυγχάνεται αρχικά και να διατηρείται η ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να ικανοποιούνται συνεχώς οι απαιτήσεις πελατών. Να
δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης στους πελάτες για την ποιότητα των υπηρεσιών και να
παρέχεται σιγουριά στη διοίκηση της επιχείρησης, ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται και
διατηρείται. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για ποιότητα πρέπει το ξενοδοχείο να διαθέτει
και να χρησιμοποιεί σαφείς προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών, να διαθέτει και
χρησιμοποιεί διαδικασίες ελέγχου λειτουργιών για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και
σαφείς οδηγίες εργασίας. Οφείλει να διαθέτει και χρησιμοποιεί κατάλληλα συστήματα ελέγχου,
διεργασίες, εξοπλισμό και ειδικότητες προσωπικού τα οποία χρειάζονται για να επιτυγχάνεται η
απαιτούμενη ποιότητα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής των τροφίμων. Πρέπει
παράλληλα να διαθέτει και εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα συντήρησης του εξοπλισμού , καθώς
και να επιβεβαιώνει τη συμβατότητα μεταξύ του σχεδιασμού των υπηρεσιών, των διεργασιών
προετοιμασίας και παροχής των υπηρεσιών, της υποστήριξης πελατών, των διαδικασιών ελέγχου
της ποιότητας και των σχετικών εγγράφων. Οφείλουν οι ξενοδοχειακές μονάδες να εκσυγχρονίζουν
όταν χρειάζεται τις τεχνικές ελέγχου της ποιότητας συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων
μεθόδων και να επισημαίνουν έγκαιρα όλες τις απαιτήσεις ελέγχου της ποιότητας και
εκσυγχρονίζει όταν χρειάζεται τις τεχνικές ελέγχου. Επίσης πρέπει να επισημαίνονται τα
κατάλληλα σημεία ελέγχων της ποιότητας κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και
της προσφοράς όλων των υπηρεσιών στους πελάτες καθώς και να προσδιορίζονται ,
προετοιμάζονται και συντηρούνται τα αρχεία ποιότητας.
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας είναι μάλλον μακροπρόθεσμα,
αλλά είναι πολλά. Το πιο σημαντικό είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης στον πελάτη, με ταυτόχρονη
βελτίωση των διεργασιών-διαδικασιών και αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Αν η εφαρμογή
συνδυαστεί με την πιστοποίηση, τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά καθώς αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ.
Η δυναμική της ζήτησης του ποιοτικού τουριστικού προϊόντος αποδεικνύεται πλέον ισχυρό
κίνητρο για τη σταδιακή αναδιαμόρφωση του και κυρίως τον εμπλουτισμό και την ποιοτική
αναβάθμιση του. Η πολιτική ποιότητας επιβάλλεται να ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της
τουριστικής πολιτικής και θεωρείται επιβεβλημένη η ενεργοποίηση των επιχειρηματιών του
χώρου. Η ποιότητα, μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, αποτελεί το
σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των τουριστικών επιχειρήσεων.
Ως προς την ύπαρξη εμποδίων εξόδου η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλές φορές μια ξενοδοχειακή
επιχείρηση έχει μεγαλύτερο συμφέρον να παραμείνει στον κλάδο παρά να βγει απ’ αυτόν κυρίως
λόγω κόστους. Το κόστος μπορεί να είναι χρηματικό ή μη χρηματικό. Έτσι λοιπόν όταν υπάρχουν
εμπόδια εξόδου η επιχείρηση έχει σοβαρά κίνητρα να συνεχίσει τη δραστηριότητα της στον κλάδο
πραγματοποιώντας χαμηλά κέρδη ή ακόμα και ζημιές. Συνήθως ως εμπόδια εξόδου είναι: η ύπαρξη
εξειδικευμένου πάγιου εξοπλισμού που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε εναλλακτικές χρήσεις, το
υψηλό κόστος αποζημίωσης του προσωπικού κλπ. Η πλειοψηφία όμως των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων εξετάζει μόνο τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο και αν τα βρουν χαμηλά εισέρχονται
στον κλάδο με άσχημες συνέπειες και για την ίδια την επιχείρηση αλλά και τον κλάδο. Από τα
παραπάνω καταλήγουμε στο ότι μπορεί μια νέα ξενοδοχειακή επιχείρηση να εισέλθει εύκολα στον
κλάδο, αλλά δύσκολα μπορεί να τον εγκαταλείψει.
Τέλος αναφορικά με την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού
κλάδου ανταγωνίζονται με επιχειρήσεις άλλων κλάδων που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα,
δηλαδή προϊόντων που ικανοποιούν περίπου το ίδιο τις αγοραστικές ανάγκες του κοινού.
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Αναφερόμαστε κυρίως στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα campings κλπ. Η ύπαρξη υποκατάστατων
προϊόντων έχει άμεση επίδραση στη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης.
Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα είναι κυρίως η ύπαρξη
κοντινών υποκατάστατων: Αν η ποιότητα και η απόδοση των υποκατάστατων είναι η ίδια ή
καλύτερη από τα προϊόντα και υπηρεσίες συγκεκριμένης ξενοδοχειακής επιχείρησης, τότε η απειλή
υποκατάστασης είναι μεγαλύτερη, φυσικά ισχύει και το αντίθετο. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η
επίδραση της τιμής. Αν οι τιμές των προϊόντων που προσφέρει συγκεκριμένη ξενοδοχειακή
επιχείρηση ανέβουν ανεξέλεγκτα και είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις τιμές των κοντινών
υποκατάστατων, τότε οι πελάτες είναι πολύ πιθανό να στραφούν προς τα τελευταία. Για
παράδειγμα για να προτιμήσουν οι πελάτες ενοικιαζόμενα δωμάτια αντί ξενοδοχείο. Η τάση των
καταναλωτών προς τα υποκατάστατα: Αν οι πελάτες είναι πρόθυμοι να στραφούν προς τα
υποκατάστατα του ξενοδοχείου για παράδειγμα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τότε η απειλή από αυτά
είναι περισσότερο έντονη. Συνήθως η στροφή στα υποκατάστατα γίνεται λόγω χαμηλού κόστους.
Όμως αυτό περιορίζει τις δυνατότητες υψηλής οικονομικής απόδοσης για τα ξενοδοχεία.

4.2.Swot ανάλυση ξενοδοχειακού κλάδου
Η υψηλή θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη των τουριστικών προορισμών σε
συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών αποτελούν
αναμφισβήτητα τα δυνατά σημεία του κλάδου. Αναλυτικότερα οι δυνάμεις του ξενοδοχειακού
κλάδου έγκειται αρχικά στο γεγονός πως η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα με δυνατό πολιτισμό,
φυσικές ομορφιές και με καλό κλίμα, συνδυάζοντας ήλιο και θάλασσα. Όλα αυτά ενθαρρύνουν
τους τουρίστες να επισκεφθούν την χώρα μας. Συνεπώς κερδισμένος από όλα αυτά είναι και ο
ξενοδοχειακός κλάδος. Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης της ελληνικής τουριστικής αγοράς,
γεγονός το οποίο σημαίνει περισσότεροι τουρίστες και πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων .
Η ύπαρξη αναπτυξιακού νόμου που παρέχει σημαντικά επενδυτικά κίνητρα στην τουριστική
βιομηχανία.
Υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς και από ευρωπαϊκές χώρες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εύκολα
μπορούν οι ξένοι τουρίστες να επισκεφθούν την χώρα μας. Η χώρα μας είναι σχετικά «φθηνός»
προορισμός, γεγονός που την κάνει προσιτή σχεδόν σε όλα τα βαλάντια . Ακόμη η Ελλάδα είναι
σχετικά ασφαλής χώρα. Επομένως όποιος θελήσει να την επισκεφθεί δεν θα σκέφτεται αν
κινδυνεύει ή όχι από κάποιο τρομοκρατικό ίσως χτύπημα (π.χ. το τρομοκρατικό χτύπημα στην
Αμερική). Η Ελλάδα είναι χώρα με ποικιλία ενδιαφερόντων αρχαιολογικών και όχι μόνο, ενώ ο
αναπτυξιακός νόμος του 1998, ο οποίος καθιέρωσε ένα πλαίσιο ενίσχυσης των νέων και
εκσυγχρονισμού των παλαιών ξενοδοχειακών μονάδων, όπως επίσης και άλλων έργων τα οποία
μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρηματίες.
Αντίθετα τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός
(εποχικότητα, γεωγραφική συγκέντρωση κλπ.) σε συνδυασμό με την μονομερή εξάρτηση των
ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους μεγάλους διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς,
συνιστούν τα αδύνατα σημεία του κλάδου.
Πιο συγκεκριμένα οι αδυναμίες του κλάδου έγκεινται στην έντονη εποχικότητα στην τουριστική
κίνηση της χώρας. Αυτή συνεπάγεται τη συγκέντρωση του μεγαλυτέρου όγκου του τουριστικού
ρεύματος προς την Ελλάδα τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο . Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με την ελλιπή υποδομή και την άνιση κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας,
επιδρά ανασταλτικά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην υγιή ανάπτυξη
των επιχειρήσεων.
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Η εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους τουριστικούς οργανισμούς των
χωρών του εξωτερικού, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση της τουριστικής κίνησης
και της τελικής τιμής των τουριστικών πακέτων προς τους πελάτες τους. Ο δημόσιος τουριστικός
μηχανισμός αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής αγοράς εμφανίζουν σημεία αδυναμίας
προσαρμογής στα νέα δεδομένα .Οι μικρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις δεν έχουν
πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών τους. Το
ελληνικό προσωπικό που ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, συχνά χαρακτηρίζεται από
έλλειψη επαγγελματισμού και εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Οι ντόπιοι κάτοικοι χαρακτηρίζονται
από έλλειψη φιλοξενίας προς τους τουρίστες, ιδιαίτερα κάτι τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής
περιόδου σε κύριους τουριστικούς προορισμούς ενώ παρατηρείται έλλειψη γενικότερης
ξενοδοχειακής υποδομής .Είναι γνωστή ακόμα η έλλειψη καθαριότητας σε ξενοδοχειακούς χώρους
και του περιβάλλοντα χώρου. Υπάρχει έλλειψη ποικιλίας δραστηριοτήτων αναψυχής και έλλειψη
επαρκούς συνεδριακής υποδομής κυρίως σε μεγάλες πόλεις.
Ευκαιρίες για τον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σαφώς μπορούν να αποτελέσουν η
ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού, των διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιατρικός,
ιαματικός, χειμερινός, κοινωνικός τουρισμός κλπ.), η θεσμοθέτηση του fast track στις τουριστικές
επενδύσεις και βέβαια η θετική εικόνα που υπάρχει την περίοδο αυτή σε όλες σχεδόν τις
τουριστικές αγορές ανά τον κόσμο για την Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός.
Τέλος, απειλές για τον κλάδο συνιστούν το όλο δυσμενές οικονομικό κλίμα εξ’ αιτίας της
παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης (έλλειψη ρευστότητας, μείωση εσωτερικού τουρισμού κλπ.)
αλλά και ο έντονος ανταγωνισμός που υφίσταται ο ελληνικός τουρισμός από τις γειτονικές μας
χώρες με χαμηλό κόστος παροχής τουριστικών υπηρεσιών (Τουρκία, Κροατία κλπ).
Η Ελλάδα ανέκαθεν υπήρξε γνωστή ως καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός στη Μεσόγειο
υπηρετώντας το μοντέλο του << sun & sea>>. Παρόλα αυτά όλες οι προσπάθειες του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα κατευθύνθηκαν προς την προώθηση αυτής της εικόνας ως μοναδικό μοντέλο
ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ, οι εισπράξεις τουριστικού
συναλλάγματος μειώνονται κατά κύριο λόγο με την πάροδο των χρόνων. Η αύξηση των αφίξεων
σε συνδυασμό με τη μείωση του τουριστικού συναλλάγματος είναι απόδειξη της μείωσης της κατά
κεφαλήν τουριστικής δαπάνης των ταξιδιωτικών στην Ελλάδα.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού μπορούν να συνοψιστούν στην έντονη
εξάρτηση από τον διεθνή τουρισμό ο οποίος αντιπροσωπεύει το 77% περίπου των συνολικών
διανυκτερεύσεων , στην εποχικότητα( περισσότερο από το 60% των αφίξεων διανυκτερεύσεων
πραγματοποιείται μεταξύ των μηνών Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.) , και την μη ισόρροπη κατανομή
της τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα οι 4 κυριότεροι προορισμοί Αθήνα, Ρόδος, Κρήτη και
Κέρκυρα απορροφούν περίπου το 65% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Είναι γεγονός η έλλειψη
κατάλληλης υποδομής στους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς καθώς επίσης και
ανεπάρκεια ειδικευμένου προσωπικού. Η ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού
αποβλέπει στην αύξηση των τουριστικών εσόδων στη διατήρηση και προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, στην αποφυγή επεκτάσεως κοινωνικών προβλημάτων, στην επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου, στην ικανοποίηση των τουριστών στη διασφάλιση τουριστικών
αναπτυσσόμενων περιοχών και στην άμβλυνση του μαζικού «φθηνού» τουρισμού.
Παρόλα αυτά, η ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη, παρόλο που η
Ελλάδα διαθέτει πάνω από ένα εκατομμύριο τουριστικές κλίνες. Από αυτές φυσικά σχεδόν οι
μισές κλίνες ανήκουν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολλά από αυτά δεν διαθέτουν άδεια
λειτουργίας. Το ποσοστό των ξενοδοχείων πολυτελείας και Α’ κατηγορίας είναι μικρό σε σχέση με
το σύνολο των ξενοδοχείων.
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Αυτό, σε συνδυασμό με τα κίνητρα που δίνονται για ανακαίνιση, αναβάθμιση ξενοδοχειακών
μονάδων δημιουργούν καλές προοπτικές αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας. Οι
μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο χώρο του
τουρισμού και να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές.
Από την άλλη όμως, οι μικρές και οι μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες αποτελούν την
πλειοψηφία της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές
προκλήσεις στο μέλλον και εάν δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν κατάλληλα, δεν αποκλείεται
να οδηγηθούν ακόμα και στο κλείσιμο. Για τον τουρισμό της Ελλάδας πολύ μεγάλη σημασία
παρουσιάζει το σχετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, αφού αυτό δημιουργεί τις συνθήκες και τις
προοπτικές ανάπτυξης του.
Όπως αναφέρεται παραπάνω , όσον αφορά την εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας
μας, παρατηρούμε ότι τα ξενοδοχεία πολυτελείας αυξάνονται από το 1990 έως το 1999. Ωστόσο
αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,98% του συνόλου των ξενοδοχείων την περίοδο αυτή. Τα ξενοδοχεία
Α’ κατηγορίας αυξάνονται και αυτά την ίδια περίοδο, αντιπροσωπεύοντας το 9,48% του δυναμικά
της χώρας. Μείωση παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας, αντιπροσωπεύοντας το 8,53% του
συνολικού δυναμικού. Τέλος τα ξενοδοχεία Γ’, Δ’ και Ε’ κατηγορίας αυξάνονται
αντιπροσωπεύοντας το 49,73% και 21,27% του συνολικού δυναμικού της χώρας αντίστοιχα. Οι
περισσότερες ξενοδοχειακές κλίνες βρίσκονται στην Κρήτη (113,960 κλίνες περίπου) με ποσοστό
19,5%. Στην δεύτερη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα (103,466 κλίνες), ποσοστό 17,7%. Η
Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 92,877 κλίνες και μερίδιο 15,9% επί των συνολικών
κλινών της χώρας.
Επίσης τα περισσότερα ξενοδοχεία πολυτελείας βρίσκονται στην Στερεά Ελλάδα (28.6%), ενώ
στην Κρήτη συγκεντρώνονται τα περισσότερα ξενοδοχεία Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας με ποσοστά
συγκέντρωσης 22,3%, 18,1% και 17,4% αντίστοιχα. Τα περισσότερα ξενοδοχεία Δ’ και Ε’
κατηγορίας βρίσκονται στην περιφέρεια της Μακεδονίας με ποσοστό 24,6%.
Όσον αφορά το μέγεθος αγοράς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η συνεχής αύξηση της
τουριστικής κίνησης που παρατηρείται από το 1997 στη χώρα μας, οδήγησε σε αύξηση της μέσης
πληρότητας των περισσότερων ξενοδοχείων, αρκετά εκ των οποίων προχώρησαν σε αύξηση των
τιμών τους οδηγώντας έτσι και το συνολικό μέγεθος της αγοράς σε αύξηση.
Σχετικά με τις διανυκτερεύσεις κατά περιφέρειες και τις πληρότητες ξενοδοχείων μελέτες έδειξαν
ότι τον μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων συγκεντρώνει η περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου
δηλαδή τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, ενώ ακολουθούν η Κρήτη και το Ιόνιο. Σε ότι αφορά τα
οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου, του κόστους πωληθέντων ως ποσοστό επί των
πωλήσεων κυμαίνεται από 68-75%. Το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Α’
κατηγορίας και το χαμηλότερο τα ξενοδοχεία πολυτέλειας. Όσον αφορά τα μικτά κέρδη ως
ποσοστό επί των πωλήσεων κυμαίνονται από 25-33%. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζουν τα
ξενοδοχεία πολυτελείας και το μικρότερο ποσοστό τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας. Ακόμα τα
ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας παρουσιάζουν τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα σε αντίθεση με τα
ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας που παρουσιάζουν τα υψηλότερα. Στα λειτουργικά κέρδη προηγούνται
τα ξενοδοχεία πολυτελείας και ακολουθούν τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας. Τέλος, τα υψηλότερα
κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Α’
κατηγορίας και ακολουθούν τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας.
Η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά στηρίζει την ελκυστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που
προσφέρει, όχι στην φθήνια αλλά και στην ποιότητα. Η στρατηγική ποιότητας είναι η μοναδική
επιλογή για τον ξενοδοχειακό κλάδο.
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Ποιότητα δεν σημαίνει υποχρεωτικά πολυτέλεια, αλλά σημαίνει να έχει κανείς καλές υπηρεσίες για
τα χρήματα τα οποία πληρώνει.
Πέρα όμως από την θετική εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος, υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα
οποία αμαυρώνουν αυτή την εικόνα. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη διογκούμενη ανεργία, η
οποία είναι αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του πρωτογενούς τομέα και της ευρείας χρήσης των
νέων τεχνολογιών στο δευτερογενή τομέα. Έτσι πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι παραμένουν άνεργοι.
Στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώνονται σε περιοχές όπου η
τουριστική δραστηριότητα είναι περισσότερο αναπτυγμένη. Αυτό επιβεβαιώνει τον σημαντικό
ρόλο του τουρισμού στην απασχόληση και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας μας.
Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα είναι και η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού και
κατευθύνσεων στους περισσότερους που ασχολούνται με τον κλάδο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα
στις προσπάθειες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για επιτυχή στελέχωση των υπηρεσιών τους.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με την συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
των επιχειρήσεων μετά από προσεκτική μελέτη και ανάλυση.
Η εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα του κλάδου. Οι
περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται την χώρα κυρίως από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο με
αποτέλεσμα τους μήνες αυτούς να επικρατεί κοσμοσυρροή από τουρίστες. Θα πρέπει να
προωθηθεί και ο χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα ώστε να υπάρχει κίνηση και τους χειμερινούς
μήνες και κατ’ επέκταση τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου να αυξηθούν.
Επίσης προβλήματα εντοπίζονται στην υλοποίηση απαραιτήτων έργων, σ’ ότι αφορά τις υποδομές
όπως τους οδικούς άξονες, τα λιμάνια κλπ. Περαιτέρω προβλήματα δημιουργεί η καθυστέρηση
που σημειώνεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον κλάδο. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος, όμως οι προοπτικές εξέλιξης του
ξενοδοχειακού κλάδου διαγράφονται θετικές. Εκτιμήσεις των ειδικών φορέων του κλάδου
δείχνουν ότι η επέκταση των ελληνικών ξενοδοχειακών αλυσίδων και η μεγαλύτερη διείσδυση
στην ελληνική αγορά των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων, σε συνδυασμό με την αύξηση του
τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα, θα δώσουν μια νέα δυναμική στον κλάδο. Το σίγουρο πάντως
είναι ότι ο κλάδος αυτός αποτελεί τον κύριο κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας από πλευράς
υποδομής, απασχόλησης και γενικά συμμετοχής στο σύνολο της τουριστικής δαπάνης.

Κεφάλαιο 5
5.1.Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές κεφαλαίων σήμερα δεν
είναι μόνο η εξασφάλιση των πόρων, αλλά ουσιαστικά η χρησιμοποίηση τους ώστε να παράγουν
τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Οι πηγές των κεφαλαίων είναι γενικά οι ίδιες σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά το ερώτημα είναι γιατί ορισμένες επιχειρήσεις είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση με
τις υπόλοιπες . Αν η λογική των εξαιρετικών αποδόσεων αποτελείται από μια βιώσιμη
επιχειρηματική ιδέα, τότε γιατί ορισμένες εταιρείες εξακολουθούν να αποτυγχάνουν να έχουν
καλές αποδόσεις ακόμα και αν υπάρχει σε αυτές αφθονία κεφαλαίων και εξαιρετικές
επιχειρηματικές ιδέες ;Τα παραπάνω ερωτήματα υποδαυλίζουν σαφώς ότι υπάρχει κάτι πέρα από
την οικονομική επιτυχία των επιχειρήσεων, από τις επιχειρηματικές ιδέες και την καλή τους
γεωγραφική θέση και αυτό είναι η κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Η κεφαλαιακή διάρθρωση είναι
ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης.
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Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε την κεφαλαιακή διάρθρωση των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων και πώς αυτή αντανακλάται στη συνολική τους κερδοφορία .
Αναφορικά με τη θεωρία της κεφαλαιακής δομής πρωτοπόροι ήταν οι Modigliani και Miller
(1958).Οι Modigliani και Miller μέσω του έργου τους αποδεικνύουν δεδομένου των επενδυτικών
πολιτικών των εταιριών , σε μια τέλεια οικονομία με αξιόπιστη και πλήρη πληροφόρηση- έναν
κόσμο χωρίς τους φόρους , χωρίς το κόστος των συναλλαγών που συνδέονται με χρεοκοπία ή
κερδοφορία – η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή διάρθρωση δεν επηρεάζει την
αξία της επιχείρησης (Rajan και Zingales, 1998). Τέσσερις δεκαετίες αργότερα,η κεφαλαιακή
διάρθρωση μιας εταιρείας στηρίζεται σε γνωστές θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης οι οποίες
περιλαμβάνουν φόρους , χρηματοοικονομικές δυσχέρειες , έξοδα αντιπροσώπευσης , trade-off.
Το μοντέλο φορολογικής βάσης υποθέτει ότι οι οργανισμοί επιλέγουν την κεφαλαιακή τους
διάρθρωση αποκομίζοντας τα οφέλη από τη μείωση των φόρων από τις καταβολές των τόκων
έναντι του κόστους των χρηματοοικονομικών κινδύνων λόγω της συσσώρευσης περισσότερου
χρέους.
Οι Jensen και Meckling, (1976) λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοοικονομικό κόστος και άλλα
διοικητικά έξοδα, δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις ακολουθούν την κατάλληλη κεφαλαιακή
διάρθρωση η οποία βασίζεται στα κόστη και τα οφέλη του δανεισμού. Η θεωρία trade-off
εξορθολογίζει το μέτρο του δανεισμού με έναν πιο κατανοητό τρόπο .Παρ' όλα αυτά η
διεξοδικότερη ανάλυση των χρηματοοικονομικών κινδύνων δίνει μια καλύτερη πρόβλεψη σε
σχέση με αυτή της θεωρίας trade-off μιας και τα παραπάνω κόστη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο
για τις επιχειρήσεις με μεγάλης αξίας άυλα περιουσιακά στοιχεία και ευκαιρίες ανάπτυξης (Myers,
1990).
Οι Brealey και Myers (2000) αναφέρουν ότι η αναλογία του χρέους για κάθε επιχείρηση ποικίλει
ανάλογα με την στρατηγική της. Αν τα μοντέλα της trade- off θεωρίας είναι σωστά τότε οι ιδανικές
δομές της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων θα πρέπει να στοχεύουν στην
μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις
του ίδιου κλάδου θα έχουν και παρόμοια κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς οι επιχειρήσεις αυτές
αντιμετωπίζουν τους ίδιους επιχειρηματικούς κινδύνους και θα έχουν παρόμοια επίπεδα παγίων
στοιχείων και κερδοφορίας (Brigham, Gapenski και Daves, 1999).
Ο Myers (1990) υποστηρίζει ότι (i) οι επενδυτές θεωρούν την αύξηση της μόχλευση (δείγμα
ασφάλειας για την επιχείρηση) σαν θετικό στοιχείο ενώ τη μείωση της μόχλευσης σαν αρνητικό
στοιχείο και (ii) υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κερδοφορία και της
χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Η θεωρία trade-off δεν εξηγεί καμία από τις παραπάνω
διατυπώσεις όντας έτσι ένας κακός οδηγός για να ερμηνευτεί η μέση συμπεριφορά .
Η « Ασύμμετρη πληροφόρηση» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι οι
μάνατζερς έχουν καλύτερη πληροφόρηση για τους κινδύνου, την αξία και τις προοπτικές της
επιχείρησης τους από τους εξωτερικούς επενδυτές. Αυτό επηρεάζει την επιλογή για εσωτερική ή
εξωτερική χρηματοδότηση είτε μιας νέας δανειοδότησης καθώς και προσέλκυσης νέων μετόχων.
Αυτό οδηγεί σε μια ιεραρχική σειρά, η οποία για πρώτη φορά επισημάνθηκε από τον Donaldson
(1961).
Η θεωρία ιεραρχίας εξηγεί γιατί ζητήματα ιδίων κεφαλαίων μειώνουν την τιμή της μετοχής σε
αντίθεση με το επίπεδο του χρέος που δεν την επηρεάζει απόλυτα. Αν η πιθανότητα πτώχευσης
είναι μικρή , τότε η ασύμμετρη πληροφόρηση δεν αποτελεί σημαντική ανησυχία για τους
πιθανούς αγοραστές.
38

Ο Myers (1984) βρήκε μια ασυνέπεια μεταξύ των ευρημάτων του Donaldson και των trade-off
μοντέλων . Επεσήμανε ότι τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται με δύο τρόπους α. με τα αδιανέμητα κέρδη
και β. με νέες μετοχές , καθώς τα αδιανέμητα κέρδη βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχικής
θεωρίας ,ενώ οι νέες κοινές μετοχές βρίσκονται στο τέλος της .
Αυτό υποδεικνύει πως , εάν τα αδιανέμητα κέρδη έχουν μεγάλη συσχέτιση με τις επενδυτικές
απαιτήσεις η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων θα αυξηθεί, ενώ αν είναι ανεπαρκείς, η εταιρεία θα
δανειστεί αντί να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά της, το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση του
δείκτη του χρέους. Τα μοντέλα trade-off, από την άλλη πλευρά, υποθέτουν, ότι τα ίδια κεφάλαια
από την πώληση των μετοχών είναι ισοδύναμα με εκείνα των κερδών εις νέον, και θεωρούν ότι ο
λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια θα πρέπει να παραμείνει σταθερός με την πάροδο του χρόνου
(Brigham, Gapenski και Daves, 1999) .
Όσο αναφορά των ορισμό Industrial Class (Modigliani and Miller’s), μελέτες των Scott (1972) και
Scott & Martin (1976) υποδεικνύουν πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της βιομηχανικής κλάσης
μιας εταιρείας και των χρηματοοικονομικών δομών .Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από
Ferri & Jones (1979), Bradley, Jarrell and Kim (1984) , Titman & Wessels (1988).
Όσο αναφορά το μέγεθος (Size) επιχείρησης , συνδέεται με την προσβασιμότητα στις αγορές
κεφαλαίου και των οικονομιών κλίμακας, υποδεικνύοντας μια αναμενόμενη θετική σχέση μεταξύ
μεγέθους επιχείρησης και το ποσοστό δανειακών κεφαλαίων . Το μέγεθος μπορεί επίσης να είναι
μια ένδειξη για το βαθμό ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των στελεχών και των επενδυτών,
δεδομένου ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια
πληροφοριών (Farrar και Tucker, 1999). Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν υποστηριχθεί και από τους
Scott & Martin (1976), Ferri and Jones (1979), Marsh (1982) και Titman & Wessels (1988).
Το είδος των περιουσιακών στοιχείων (Asset Structure) που ανήκουν σε μια επιχείρηση μπορεί να
επηρεάσει τη δομή της κεφαλαιακής της διάρθρωσης. Οι Scott (1977) και Myers & Majluf (1984)
υπογραμμίζουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν ιδιαιτέρως συμφέρον τον εξωτερικό
δανεισμό. Οι επιχειρήσεις με περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
υποθήκη μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερα ποσά δανειοδότησης και για να επωφεληθούν αυτή
την ευκαιρία. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τόσο η
υψηλότερη είναι η εξασφάλιση της αποπληρωμής του χρέους .Οι Marsh (1982), Munro [1996] και
Walsh & Ryan (1997) υπογραμμίζουν παράλληλα πως μια εταιρεία με ένα υψηλότερο ποσοστό
πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι πιο πιθανό να εκδώσει ομόλογα.
Όσο αναφορά την έννοια της φιλοξενίας (Hospitality) χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα ερευνών
των Delphi , Singh and Kwansa (1999) παρατηρούμε ότι η τύχη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
στηρίζεται στους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι οφείλουν να είναι αποτελεσματικοί και συνετοί
στις δραστηριότητές τους. Αν αυτό επιτευχθεί η βιομηχανία θα παραμείνει ελκυστική τόσο για
τους δανειστές όσο και για τους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων. Οι παράγοντες της κεφαλαιακής
δομής έρχονται να εξηγήσουν τη συμπεριφορά μόχλευσης στον ξενοδοχειακό τομέα (Sheel,
1994). Περαιτέρω στοιχεία των χρηματοοικονομικών κινδύνων της λειτουργίας με υψηλό
δανεισμό στον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων έχει αποδειχθεί από McEvoy (1995).
Η σχετικά χαμηλή επεξηγηματική δύναμη των αποτελεσμάτων δείχνουν ότι υπάρχουν στον
ξενοδοχειακό κλάδο συγκεκριμένες μεταβλητές για να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά του .
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5.2.Ερευνητικό Ερώτημα
Η θεωρία trade-off διευκρινίζει ότι οι επιχειρήσεις εντός του ίδιου κλάδου θα πρέπει να έχουν
παρόμοια διάρθρωση του κεφαλαίου, δεδομένου ότι έχουν συγκρίσιμους τύπους των περιουσιακών
στοιχείων, των επιχειρησιακών κινδύνων και την κερδοφορία. Επιπλέον, η θεωρία ασύμμετρης
πληροφόρησης υποδηλώνει ότι η χρηματοδότηση του χρέους μιας επιχείρησης είναι προτιμότερο
να βασίζεται στην χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων λόγω της ικανότητάς της να δημιουργεί
μεγαλύτερη απόδοση . Η μελέτη αυτή θα προσδιορίσει αν υπάρχει σχέση μεταξύ των επιπέδων
του χρέους και της απόδοσης στον ξενοδοχειακό κλάδο της Ελλάδας.
Λαμβάνοντας υπόψη το ερευνητικό ερώτημα η υπόθεση διατυπώνεται ως εξής : Δεν υπάρχει
σημαντική σχέση μεταξύ του επιπέδου του χρέους
στην κεφαλαιακή διάρθρωση των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Ελλάδας και στις οικονομικές επιδόσεις τους. Στόχος λοιπόν
αυτής της μελέτης είναι να εκτιμήσει το κατά πόσο το επίπεδο του χρέους μιας ξενοδοχειακής
επιχείρησης (κεφαλαιακή διάρθρωση ) συνδέεται με την οικονομική της απόδοση.

Κεφάλαιο 6
6.1.Δεδομένα
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη εργασία προέρχονται από τη βάση
δεδομένων IMENTOR και περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία
6.272,00 τουριστικών
επιχειρήσεων και ξενοδοχείων σε βάθος τριετίας και συγκεκριμένα για τις χρήσεις 2014 , 2013 ,
2012 .Τα οικονομικά στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση IMENTOR περιλαμβάνουν κύκλο
εργασιών στοιχεία ενεργητικού και παθητικού καθώς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Τα
περιγραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η επωνυμία της επιχείρησης ,
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου , ο αριθμός των εργαζομένων , το έτος ίδρυσης καθώς και η
διεύθυνση της έδρας .

6.2.Περιγραφή Δεδομένων
Πίνακας 9.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Αύξηση Πωλήσεων
Μείωση Πωλήσεων
Μέση μεταβολή πωλήσεων
Μέση μεταβολή κερδών
Πηγή:ΙΜΕΝΤΟΡ

2014
83,20%
16,80%
11,40%
27,30%

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2014
56,20%
43,60%
2,90%
7,50%

Πίνακας 10.
Ξενοδοχεία
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Ξένα προς ίδια κεφάλαια
Κυκλοφ.Ενεργητικό
Γενική Ρευστότητα
Περιθώριο ΚΠΤΦΑ
Καθαρό Περιθώριο
Αποδ.Ιδίων Κεφαλαίων

2014

Τάση
+
+
+
+
+
+

0,39
0,25
1,67
31,60%
6,10%
2,60%

Μέση τιμή στην οικονομία
2014
Τάση
0,91
+
0,64
+
1,53
+
8,90%
+
2,00%
+
2,90%
+

+ : Βελτίωση συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά / - : Επιδείνωση συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά
Πηγή: ΙΜΕΝΤΟΡ/INFOBANK HELLASTAT
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Η μέση μεταβολή των πωλήσεων εκτιμάται στο υψηλό 11,42% . Η επίδοση είναι ελαφρώς
χαμηλότερη έναντι της μέσης αύξησης την περίοδο 2014/2012 κατά 12,4% , ενώ η αντίστοιχη τιμή
στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αισθητά χαμηλότερη στο 2,9 %. Επιπρόσθετα η
μέση μεταβολή των κερδών προ φόρων εκτιμάται στο υψηλό 27,33 % Η επίδοση χαρακτηρίζεται
σαφώς χαμηλότερη έναντι της μέσης αύξησης την περίοδο 2014/2012 κατά 49,03% ενώ η
αντίστοιχη τιμή στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων είναι θετική στο 7,5% . Η μεγάλη
πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου (83,2%) εμφανίζει αυξημένες πωλήσεις έναντι του 2013
(85,7% το 2013 έναντι του 2012) , με την αντίστοιχη επίδοση στο σύνολο των ελληνικών
επιχειρήσεων να διαμορφώνεται στο 56,2%. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου
(64,4%)παρουσιάζουν κερδοφόρα αποτελέσματα το 2014 (63% το 2013) , με την αντίστοιχη
επίδοση στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων να διαμορφώνεται στο 59,9%.
Διάγραμμα 18.

Πηγή:ΙΜΕΝΤΟR

Διάγραμμα 19.

Πηγή:ΙΜΕΝΤOR

6.3.Ορισμός Μεταβλητών
Η ανάλυση ξεκινά με την παρουσίαση της κάθε μίας μεταβλητής που χρησιμοποιούνται σε αυτή
τη μελέτη , ενώ το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το οικονομετρικό πακέτο STATA για
την εκτελέσει και την ανάλυση των δεδομένων. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι αρχικά ο λόγος
του συνολικού χρέους προς το σύνολο του ενεργητικού που ορίζεται ως Debt to assets ratio (= total
debt/total assets) , καθώς και ο λόγος του συνολικού χρέους προς ίδια κεφάλαια που ορίζεται ως
Gearing ratio (= total debt/shareholders’equity)Ο συντελεστής μόχλευσης (Gearing ratio) είναι
ένα μέτρο του συνολικού χρέους προς ίδια κεφάλαια, ενώ Debt to assets ratio είναι ένα ευρύτερο
μέτρο, δεδομένου ότι μετρά την αναλογία του χρέους προς το σύνολο του ενεργητικού. Οι
εξαρτημένες μεταβλητές είναι οι αποδόσεις του συνόλου του ενεργητικού (ROA) και η απόδοση
ιδίων κεφαλαίων (ROE). Ο αριθμοδείκτης ROA ορίζεται ως net income available to
shareholders/total assets ενώ ο αριθμοδείκτης ROE ορίζεται ως net income available to
shareholders/shareholders’equity Η απόδοση των
ιδίων κεφαλαίων είναι ένας δείκτης
αποδοτικότητας που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων των
μετόχων , ενώ ο δείκτης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων είναι ένας δείκτης που
χρησιμοποιείται για την μέτρηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης .
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Κεφάλαιο 7
Εμπειρική Ανάλυση
Οι μεταβλητές μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας μια κλίμακα αναλογίας, η οποία είναι εξαιρετικά
χρήσιμη για την στατιστική ανάλυση (Hussey και Hussey, 1997). Προκειμένου να διεξαχθούν τα
τεστ ήταν απαραίτητο να επανασχεδιαστούν οι ανεξάρτητες και οι εξαρτημένες μεταβλητές σε
τεταρτημόρια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 11.
Διαίρεση Μεταβλητών σε Τεταρτημόρια
2oΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

3oΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

4oΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

<7,72
DEBT TO
ASSETS RATIO

7,72-24,24

24,25 -53,22

>53,22

< 8,00

9,00-29,00

30,00 - 96,00

>97,00

RETURN ON
ASSETS

< 11,00

12,00 – 20,00

21,00-33,00

> 34,00

RETURN ON
EQUITY

<-3,50

-03,50-0,1144

0,1175-4,1723

>4,1727

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

GEARING
RATIO

1oΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ

*Οι αριθμοί μετρώνται σε ποσοστιαίες μονάδες
Στη συγκεκριμένη κατηγορία των ποσοστημορίων , δηλαδή στα τεταρτημόρια (quartiles) οι τιμές
της μεταβλητής χωρίζονται σε 4 ισοπληθείς ομάδες .Το πρώτο τεταρτημόριο Q1 είναι η τιμή της
μεταβλητής κάτω της οποίας βρίσκεται το 25 % των παρατηρήσεων και το υπόλοιπο 75%
βρίσκεται πάνω από αυτήν την τιμή . Όπως είναι προφανές ότι το Q2 είναι η διάμεσος Μ και
τέλος το τρίτο τεταρτημόριο Q 3 είναι η τιμή της μεταβλητής κάτω από την οποία βρίσκεται το
75% των παρατηρήσεων και το υπόλοιπο 25 % πάνω.
Δεδομένου ότι τα μέτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μελέτη είναι γενικά αποδεκτοί δείκτες
μόχλευσης και απόδοσης
μειώνεται η απειλή της μη εγκυρότητας . Επιπρόσθετα
αυτό, το μέγεθος του δείγματος είναι αρκετά ευρύ (6.272 επιχειρήσεις) ώστε να κάνουμε
γενικεύσεις σχετικά με τον πληθυσμό.
Η στατιστική ανάλυση ξεκινά με την παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών για την κάθε μία
από τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μελέτη. Η κανονικότητα και η ομοιογένεια
των variance tests εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί αν θα χρησιμοποιηθεί ένα
παραμετρικό ή ένα μη παραμετρικό τεστ για να αναλυθούν οι μέσες διαφορές. Η ανάλυση των
δεδομένων αυτών θα εκτελεστεί από το πρόγραμμα STATA .
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DEBT -TO-ASSETS
Όσο αναφορά τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για κάθε μια μεταβλητή βλέπουμε αρχικά ότι ο
Πίνακας 12 περιγράφει τα στατιστικά στοιχεία για τη μεταβλητή Debt to Assets . Οι παρατηρήσεις
του αρχικού δείγματος είναι 18.816 από τις οποίες μόνο οι 10.588 είναι έγκυρες ενώ 8.228
παρατηρήσεις είναι missing values .Η μέση τιμή είναι το 35,44% γεγονός που δείχνει πως κατά
μέσο όρο τα ξένα κεφάλαια είναι το 35% του ενεργητικού.
Πίνακας 12.
Περιγραφικά Στατιστικά στοιχεία για τον δείκτη Debt to assets

N

18816

VALID

10588

MISSING

8228

MEAN

.3544681

SKEWNESS

-91.6607

STANDARD DEVIATION

3.818873

VARIANCE

14.58379

KURTOSIS

9153,08
PERCENTILES

25

7,72

50

24,24

75

53,22

0

1

2

Density
3

4

5

Σχήμα 1.

0

.2

.4
.6
DEBTtoASSETS

.8

1

Όπως φαίνεται στο ιστόγραμμα της μεταβλητής Debt to Assets υπάρχει θετική ασυμμετρία καθώς
οι περισσότερες παρατηρήσεις όπως και η μέση τιμή βρίσκονται δεξιά της κορυφής .
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Η κατανομή της μεταβλητής όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 είναι λεπτόκυρτη γεγονός που
επιβεβαιώνεται από τη μεγάλη συγκέντρωση τιμών γύρω από τον μέσο. Το 25% των επιχειρήσεων
του δείγματος έχει λόγο χρέους προς το σύνολο του ενεργητικού μικρότερο του 7,7 % .Το
υπόλοιπο75% των παρατηρήσεων παίρνουν τιμές για τη μεταβλητή Debt to Assets πάνω του
7,72% .

GEARING RATIO
Όσο αναφορά τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για κάθε μια μεταβλητή βλέπουμε αρχικά ότι ο
Πίνακας 13 περιγράφει τα στατιστικά στοιχεία για τη μεταβλητή Gearing Ratio . Οι παρατηρήσεις
του αρχικού δείγματος είναι 18.816 από τις οποίες μόνο οι 10.056 είναι έγκυρες ενώ 8.760
παρατηρήσεις είναι missing values .Η μέση τιμή είναι το 1,6 γεγονός που δείχνει πως το χρέος
των επιχειρήσεων του δείγματος είναι 1,6 φορές μεγαλύτερο των ίδιων κεφαλαίων .
Πίνακας 13.
Περιγραφικά Στατιστικά στοιχεία για τον δείκτη Gearing Ratio

N

18816

VALID

10056

MISSING

8760

MEAN

1,6

SKEWNESS

59.34966

STANDARD DEVIATION

105.7452

VARIANCE

11182.05

KURTOSIS

5720,12
PERCENTILES

25

8

50

29

75

96

Όπως φαίνεται στο ιστόγραμμα της μεταβλητής Gearing Ratio υπάρχει θετική ασυμμετρία καθώς
οι περισσότερες παρατηρήσεις όπως και η μέση τιμή βρίσκονται δεξιά της κορυφής . Η κατανομή
της μεταβλητής όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 είναι λεπτόκυρτη .Το 25% των επιχειρήσεων του
δείγματος έχει Gearing Ratio μικρότερο του 8% , ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο τέταρτο
τεταρτημόριο παίρνουν τιμές μεγαλύτερες του 97%.
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0

.5

1

D e n s ity
1 .5

2

2 .5

Σχήμα 2.

0

2

4
GearRat

6

8

RETURN – ON -ASSETS
Αναφορικά μα τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για μεταβλητή ROA βλέπουμε στον Πίνακα
14. ότι οι παρατηρήσεις του αρχικού δείγματος είναι 18.816 από τις οποίες μόνο οι 9.279 είναι
έγκυρες ενώ 9.537 παρατηρήσεις είναι missing values .Η μέση τιμή είναι το 0,45 γεγονός που
δείχνει ότι το 45% των κερδών προέρχονται από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων .
Πίνακας 14.
Περιγραφικά Στατιστικά στοιχεία για τον δείκτη Return on Assets

N

18816

VALID

9279

MISSING

9537

MEAN

.4542709

SKEWNESS

13.63012

STANDARD DEVIATION

1.264174

VARIANCE

1.598136

KURTOSIS

301,96
PERCENTILES

25

11

50

20

75

33

45

Όπως φαίνεται στο ιστόγραμμα της μεταβλητής ROA υπάρχει θετική ασυμμετρία καθώς οι
περισσότερες παρατηρήσεις βρίσκονται δεξιά της κορυφής και παρατηρείται ότι οι περισσότερες
τιμές είναι συγκεντρωμένες γύρω από τη μέση τιμή. Το 25% των επιχειρήσεων του δείγματος έχει
δείκτη ROA μικρότερο του 11% , ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο τέταρτο τεταρτημόριο
παίρνουν τιμές μεγαλύτερες του 33%.

0

1

D e n s ity
2

3

4

Σχήμα 3.

0

.5

ROA

1

1.5

RETURN – ON -EQUITY
Αναφορικά με τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για μεταβλητή ROΕ βλέπουμε στον Πίνακα 15.
ότι οι παρατηρήσεις του αρχικού δείγματος είναι 18.816 από τις οποίες οι 10.591 είναι έγκυρες
ενώ 8.225 παρατηρήσεις είναι missing values .Η μέση τιμή είναι το 0,041 γεγονός που δείχνει ότι
η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι 4,1% .
Πίνακας 15.
Περιγραφικά Στατιστικά στοιχεία για τον δείκτη Return on Equity

N

18816

VALID

10591

MISSING

8225

MEAN

.0413546

SKEWNESS

56.01856

STANDARD DEVIATION

5.667967

VARIANCE

32.12585

KURTOSIS

5164,96
PERCENTILES

25

-3,5

50

0,11

75

4,17
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0

2

4

Density

6

8

10

Σχήμα 4.

-.4

-.2

0
ROE

.2

.4

Όπως φαίνεται στο ιστόγραμμα της μεταβλητής ROΕ δεν υπάρχει ασυμμετρία και η κατανομή
τείνει να είναι κανονική καθώς οι περισσότερες παρατηρήσεις βρίσκονται γύρω από τη μέση τιμή
της. Σχεδόν το 50% του δείγματος έχει αρνητικό ROE γεγονός που προκύπτει λόγω των ζημιών
που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου .

Η περιγραφική στατιστική που διεξήχθη στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάζει μια
ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη τιμή , τη θέση, τη μεταβλητότητα και την ασυμμετρία
των μεταβλητών. Ωστόσο, προκειμένου να καθορίσουμε εάν θα χρησιμοποιηθεί ένα παραμετρικό
ή μη παραμετρικό τεστ για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκαν τέστ για
κανονική κατανομή και για μεταβλητότητα.
Τα normality test αποκαλύπτουν ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάστηκαν δεν
κανονική κατανομή , δεδομένου ότι το p-value τους είναι 0,00.

47

έχουν

Πίνακας 16.
Αποτελέσματα Normality& Variability Τest

Tests

Debt ratio

Test of normality(ShapiroWilk W)

Robust equal-variance test

Performance ratio

Significant if p <0.05

Debt to assets

0.00000

Gearing

0.00000
ROA

0.00000

ROE

0.00000

Debt to assets

ROA

0.00000

Debt to assets

ROE

0.00000

Gearing

ROA

0.00000

Gearing

ROE

0.00000

Πίνακας 17.
KRUSKAL – WALLIS TEST COMPARING ROA AND ROE BETWEEN DEBT TO ASSETS
GROUPS

Return on assets

Return on equity

Ntiles of
d/a ratio

1

2

3

4

TOTAL

1

2

3

4

TOTAL

N

1837

2020

2085

1891

7833

2348

2324

2279

1728

8679

Probabili
ty

0.0001

0.0001

Test statistics
Chisquare

309,55

42,09

df

3

3
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Πίνακας 18.
KRUSKAL – WALLIS TEST COMPARING ROA AND ROE BETWEEN GEARING GROUPS
Return on assets

Return on equity

Ntiles of
gearing

1

2

3

4

TOTAL

1

2

3

4

TOTAL

N

1852

1845

1979

1849

7525

2365

2123

2176

1845

8509

Probabili
ty

0 ,0001

0 ,0001

Test statistics
Chisquare

297,84

40,66

df

3

3

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το test Kruskal-Wallis αποδεικνύουν πως απορρίπτεται η
''null hypothesis'' και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της
το επίπεδο του χρέους και των οικονομικών επιδόσεων. Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν
καταφέρνουν να υποστηρίξουν το το θεώρημα των Modigliani και Miller ότι δηλαδή η αξία μιας
επιχείρησης είναι ανεξάρτητη της κεφαλαιακής της δομής .
Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα που προέκυψαν από τα παραπάνω τεστ, θα
εξετάσουμε τις μεταβλητές αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) και αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων(ROE) σε σχέση με το λόγο χρέους προς συνολικό ενεργητικό και χρέους προς ιδίων
κεφαλαίων που αναφέρονται στη μόχλευση έκαστης επιχείρησης του κλάδου. Πραγματοποιήθηκαν
τέσσερις απλές γραμμικές παλινδρομήσεις με τη χρήση του προγράμματος STATA , με
ανεξάρτητες μεταβλητές Debt to assets και Gearing Ratio και εξαρτημένες τις μεταβλητές ROA
και ROE τα αποτελέσματα των οποίων παραθέτονται στον Πίνακα 19.
Πίνακας 19.
Γραμμική Παλινδρόμηση
ROA

ROE

Debt to assets

.851***
(.037)

-.074
(.073)

Gearing ratio

.142***
(.007)

-.013***
(.002)

Signicance levels : *10%,**5%, *** 1%

Η επίδραση της μεταβλητής Debt to assets στο ROA είναι στατιστικά σημαντική και δείχνει θετική
συσχέτιση μεταξύ πωλήσεων και χρέους δηλαδή επιχειρήσεις με υψηλότερα δάνεια έχουν
μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Αντίστοιχα θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ ROA και Gearing
ratio. Η επίδραση της μεταβλητής Debt to Assets στο ROE δεν είναι στατιστικά σημαντική γεγονός
που έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ευρήματα , γεγονός που επιβεβαιώνει την
ανεξαρτησία μεταξύ αξίας της επιχείρησης και κεφαλαιακής διάρθρωσης .
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Κεφάλαιο 8
Συμπεράσματα
Χρησιμοποιώντας μη παραμετρικά εργαλεία ανάλυσης δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα
ευρήματα του έργου των P. Phillips και Sipahioglu .Άρα δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε την
εξήγηση που δίνουν οι ερευνητές για την ανεξαρτησία μεταξύ της αξίας της επιχείρησης και της
κεφαλαιακής διάρθρωσης που υποστηρίζουν οι Modigliani και Miller .
Βέβαια κάνοντας την παλινδρόμηση βρίσκουμε ότι πράγματι υπάρχει σχέση μεταξύ των
αποδόσεων ROA , ROE και κεφαλαιακής διάρθρωσης μετρώντας την είτε με τον δείκτη Debt to
Assets είτε με τον δείκτη Gearing Ratio .Μόνο στην περίπτωση που αναλύουμε τη σχέση μεταξύ
ROE και του δείκτη Debt to Assets δεν βρίσκουμε σχέση , γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει
τη θεωρητική πρόβλεψη των Modigliani και Miller για την ανεξαρτησία μεταξύ αξίας της
επιχείρησης και κεφαλαιακής διάρθρωσης .
Είναι σαφές από τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία ότι το δείγμα περιλαμβάνει επιχειρήσεις που
λειτουργούν με σχετικά υψηλά επίπεδα χρέους, οι οποίες όμως συσχετίζονται αντίστοιχα με
υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες
(Modigliani και Miller. 1963, Miller και Modigliani, 1966), οι οποίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια
θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου του χρέους και της αξίας της επιχείρησης. Οι ξενοδοχειακές
εταιρείες έχουν υψηλό ποσοστό πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο
τους και σύμφωνα με τους Marsh (1982), Munro (1996), Walsh και Ryan (1997), οι εταιρείες που
έχουν ένα υψηλότερο ποσοστό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων θα επωφεληθούν από την
δανειοδότηση.
Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα χρέους που χαρακτηρίζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση του
δείγματος μπορεί επίσης να αποτελούν μια ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να
προσελκύσουν επενδυτές, όπως αναφέρεται από την θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης .Η
μέτρηση της αποδοτικότητας είναι μία αμφιλεγόμενη έννοια μεταξύ των managers .Για
παράδειγμα, ο Phillips (1999) σημειώνει πως η απόδοση μπορεί να κριθεί από την άποψη του
πόσο καλά έχουν υλοποιηθεί οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων. Εφιστά την προσοχή στα
ενδεχόμενα συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων,
όπου για παράδειγμα οι υψηλές απαιτήσεις εξυπηρέτησης των πελατών θα οδηγούσε σε χαμηλά
κέρδη με χαμηλότερο μέρισμα για τους μετόχους. Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά
χαμηλά επίπεδα απόδοσης, είναι εύκολο να κατανοήσουμε την απόφαση ενός συντηρητικού
επενδυτή να μην επενδύσει στον κλάδο των ξενοδοχείων .
Ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οικονομικοί διευθυντές των
ξενοδοχειακών μονάδων είναι αυτό της διάρθρωση του κεφαλαίου. Η υψηλή λειτουργική
μόχλευση, το οποίο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για
τους εκμισθωτές ξενοδοχειακών μονάδων , έχει σημαντικές συνέπειες για τους διαχειριστές. Για
παράδειγμα , μια μικρή μεταβολή των εσόδων μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική αλλαγή στην
απόδοση (Phillips, 1994).
Η συγκεκριμένη έρευνα παρέχει εμπειρικά στοιχεία για τη σχέση μεταξύ της κερδοφορίας και
των επιπέδων μακροπρόθεσμου δανεισμού . Η θεωρία των Myers και Majluf (1984) , ότι δηλαδή
υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του χρέους και την κερδοφορία μιας επιχείρησης επιβεβαιώνεται
από τη παρούσα μελέτη .
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Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην λογιστική πρακτική λόγω Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε περαιτέρω διαφορές αποδοτικότητας μεταξύ επιτυχημένες και
μη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις .Τα ΔΛΠ καθορίζουν νέες λογιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με
τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμβάλουν στο να συνάπτουν συμφωνίες οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να προχωρήσουν στην
πώληση ακίνητης περιουσίας των μονάδων ή να διατηρήσουν μισθώσεις είτε μέσω leassing είτε
μέσω συμβολαιογραφικών πράξεων . Παραδοσιακά, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν γενικά
υψηλότερα επίπεδα χρέους, λόγω της φύσης εντάσεως κεφαλαίου. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι
μέσα στο δείγμα, οι επιχειρήσεις με υψηλότερα επίπεδα χρέους στις δομές του κεφαλαίου τους
έχουν καλύτερη απόδοση από τις επιχειρήσεις με χαμηλότερα επίπεδα χρέους.
Παρά τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, το ζήτημα αν υφίσταται η βέλτιστη κεφαλαιακή
διάρθρωση, αποτελεί ένα θέμα που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση. Επίσης άξιο μελέτης είναι
ο βαθμός στον οποίο λαμβάνονται υποκειμενικές αποφάσεις εντός των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων για τον καθορισμό των δημοσιονομικών δομών του, ενώ ένα ακόμη θέμα άξιο
εξέτασης αποτελεί η χρηματοοικονομική ευελιξία.
Ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν ελάχιστα για να αλλάξουν τη
μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη βελτίωση της
χρηματοοικονομικής τους ευελιξίας. Η καλή πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων σημαίνει ότι η
επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τα χρηματικά της διαθέσιμα από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης
έγκαιρα και με ευνοϊκούς όρους . Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στην σχετική βιβλιογραφία, ένα
μειονέκτημα του δανεισμού είναι η απώλεια της μελλοντικής χρηματοδοτικής της ευελιξίας. Όταν
ελλοχεύουν χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι , μπορεί να μην είναι εύκολο για τους μάνατζερ να
βρουν πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης .
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