•

Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές
που απορρέουν από συνεντεύξεις µε
αρµόδια στελέχη του κλάδου

•

Σύγκριση και µεταβολές στην
συµπεριφορά επιχειρήσεων &
κλάδου στην συναλλακτική τούς
συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής
προµηθευτών και ηµέρες είσπραξης
απαιτήσεων), µεταβολές στην
ρευστότητα των επιχειρήσεων &
µεταβολές στον δανεισµό τους

•

H µοναδική Κλαδική Έρευνα που
προσφέρει µαζί µε την µελέτη cd
Αρχείο µορφής MS-Excel workbook
το οποίο περιλαµβάνει;

1.

«Mοντέλο» σύγκρισης των
εταιρειών. Εξαιρετικό πλεονέκτηµα
του µοντέλου αποτελεί η -µε απλές
διαδικασίες- δυνατότητα σύγκρισης
της επιχείρησης µε τµήµατα του
κλάδου αλλά και µε τον ανταγωνισµό
– ανά εταιρεία – για την άµεση
αναπαραγωγή δεκάδων στοιχείων
κερδοφορίας-αποδοτικότητας,
κεφαλαιακής διάρθρωσης και
ρευστότητας.

2.

Tο Εταιρικό Προφίλ των µεγαλύτερων
εταιρειών του κλάδου, σε
ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή µε
πλήρη ισολογισµό,
χρηµατοοικονοµική ανάλυση,
ταµειακές ροές & ποιοτικά στοιχεία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2008

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
LOGISTICS
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Εισαγωγή:
O κλάδος των µεταφορών και logistics αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιχειρηµατικότητα µε
αξιοσηµείωτη αναπτυξιακή δυναµική. Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της χώρας µας αποτελεί τη βασική
προϋπόθεση ώστε να διαδραµατίσει κοµβικό σηµείο στην παγκόσµια εµπορευµατική διακίνηση.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στα πλαίσια στρατηγικών outsourcing, σταδιακά αναγνωρίζουν τη συµβολή
των logistics στην ενδυνάµωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήµατος, την εξοικονόµηση κεφαλαίων
και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους.
Αρκετές εταιρείες του κλάδου καθώς και εµπορικές επιχειρήσεις υλοποιούν επενδύσεις δηµιουργίας νέων
κέντρων logistics. Πολλές από αυτές τις επενδύσεις επιχορηγούνται από τον αναπτυξιακό νόµο
3299/2004.
Ιδιαίτερα ο τοµέας των logistics τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει έντονα στοιχεία τεχνολογικής
διείσδυσης (π.χ. εφαρµογές RFID, αυτοφερόµενες αποθήκες κλπ), η αξιοποίηση των οποίων υπόσχεται
περιορισµό του λειτουργικού κόστους και καλύτερη εκµετάλλευση των υπαρχόντων αποθηκευτικών
χώρων.
Ευοίωνες προοπτικές δηµιουργούνται από την αναπτυξιακή δυναµική χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και αραβικής χερσονήσου. Για παράδειγµα το σχεδιαζόµενο διεθνές
εµπορευµατικό κέντρο στο Ντουµπάϊ αναµένεται να δώσει ευκαιρία στις ελληνικές διαµεταφορικές
εταιρείες να αποκτήσουν εντονότερη παρουσία στην ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής και να
διευρύνουν το εµπορευµατικό τους δίκτυο.
Το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς των µεταφορών κατέχει ο υποκλάδος των οδικών µεταφορών.
Σύµφωνα µε εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου µε τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για
την εκπόνηση της µελέτης, οι προκλήσεις είναι πολλές και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:
• Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδοµών.
•Η απελευθέρωση των αδειών φορτηγών και του επαγγέλµατος του µεταφορέα
• Η οικονοµική ανάπτυξη γειτονικών χωρών (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ρωσία).
• Η βελτίωση του νοµικού πλαισίου µε την θεσµοθέτηση της λειτουργίας των εµπορευµατικών κέντρων.
• Η επιχορήγηση επενδύσεων µέσω του αναπτυξιακού νόµου.
• Η σταδιακή αναγνώριση της σηµασίας των υπηρεσιών logistics.
• Η τεχνολογική διείσδυση.
• Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού.
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Εισαγωγή:
Η επίτευξη των προαναφερθέντων προκλήσεων προϋποθέτει ότι ο κλάδος των Μεταφορών & Logistics
θα µπορέσει επίσης να αντιµετωπίσει συγκεκριµένες διαχρονικές αδυναµίες, όπως:
• Η έντονη πολυδιάσπαση του κλάδου.
• Η έλλειψη ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου.
• Η έλλειψη κατοχύρωσης και αναγνώρισης του επαγγέλµατος του logistician.
• Οι ανεπαρκείς υποδοµές του εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου και ελλιπής σύνδεση µε λιµενικές
εγκαταστάσεις.
• Οι περιορισµένοι αποθηκευτικοί χώροι στα λιµάνια.
• Οι εταιρείες 3PL δεν έχουν δικαίωµα να διατηρούν ιδιόκτητο µεταφορικό στόλο.
• Η γήρανση του µεταφορικού στόλου των οδικών µεταφορών και το «κλειστό» επάγγελµα του µεταφορέα.
Τα αποτελέσµατα του 2006
Στο δείγµα της µελέτης της Hellastat έχουν περιληφθεί 274 επιχειρήσεις.
Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών του δείγµατος 274 εταιρειών το 2006 σηµείωσε αύξηση 8,8%, για να
διαµορφωθεί στα τέλη της περιόδου σε €1,44 δισ., ενώ το 70% των εταιρειών σηµείωσε βελτίωση.
Χρήσιµα επιπρόσθετα συµπεράσµατα της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης αποτελούν τα εξής:
• Η αυξηµένη µικτή κερδοφορία (€325,85 εκ., +12,7%) διαµόρφωσε το αντίστοιχο περιθώριο στο 19,3%
(έναντι 18,5% το 2005), ωστόσο η σηµαντική άνοδος των Εξόδων ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης περιόρισαν την
άνοδο των ΚΠΤΦΑ (€109,44 εκ.) και ΚΠΦ (€54,04 εκ.) σε 4,4% και 2,5% αντίστοιχα. Συνεπώς, το
περιθώριο ΚΠΤΦΑ περιορίστηκε σε 5,0%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ σταθεροποιήθηκε στο 2,2%.
• Οι εταιρείες του κλάδου χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό εξωτερικά κεφάλαια, µε την κεφαλαιακή
µόχλευση να διαµορφώνεται σε 3,41 προς 1, βελτιωµένη πάντως σε σχέση µε το 2005 (3,85 προς 1).
• Λόγω της φύσης των εργασιών των εταιρειών του κλάδου, ο Εµπορικός Κύκλος διαµορφώνεται σε πολύ
καλά επίπεδα (20 ηµέρες), όπως επίσης και η γενική και άµεση ρευστότητα (1,07 και 1,06 αντίστοιχα).
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Περιγραφή Παραδοτέου:
Το παραδοτέο είναι στην Ελληνική γλώσσα, σας αποστέλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή και περιλαµβάνει:
• Αρχείο µορφής Acrobat Reader µε τον σχολιασµό και τα συµπεράσµατα της
ποιοτικής & χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου.
• Αρχείο µορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαµβάνει την
χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου, καθώς επίσης και «µοντέλο» σύγκρισης
των εταιρειών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των επιχειρήσεων απέναντι στον
ανταγωνισµό µε µία σειρά πεδίων (αποδοτικότητα ,φερεγγυότητα ,ρευστότητα κλπ).
Επιπρόσθετα µαζί µε την µελέτη σας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή
(CD-Rom µε Microsoft Excel Πίνακες), το εταιρικό προφίλ των µεγαλύτερων εταιρειών του
κλάδου το οποίο περιέχει:
• Στοιχεία Ταυτότητας της Εταιρείας: Πλήρη Επωνυµία, Στοιχεία Έδρας, Αριθµός
Απασχολούµενου Προσωπικού, Βασικά Στελέχη, Έτος τελευταίου φορολογικού ελέγχου,
Ενοποιούµενες εταιρείες κτλ.
• Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας
∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων).
• Ανάλυση Ταµειακών Ροών.
• Ανάλυση Αποδοτικότητας, Αποτελεσµατικότητας, Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής
∆ιάρθρωσης, Φερεγγυότητας και Ρευστότητας (95 αριθµοδείκτες).

Η Hellastat:
H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονοµικών Πληροφοριών),
ιδρύθηκε το 2002 από οµάδα στελεχών από το συµβουλευτικό και τραπεζικό χώρο
µε στόχο την παροχή υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στον
κλάδο της οικονοµικής και επιχειρηµατικής πληροφόρησης, ερευνών αγοράς και
εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του διεθνή οµίλου Standard
& Poor’s, του µεγαλύτερου –παγκοσµίως- οργανισµού πιστοληπτικής αξιολόγησης
και είναι µέλος των ∆ιεθνών Οργανισµών της EADP (European Association of
Database & Directories Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion and
Marketing Research Professionals).
Τέλος, η Hellastat είναι σήµερα ο αποκλειστικός παροχέας οικονοµικών και
επιχειρηµατικών πληροφοριών του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και
στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται εταιρείες και οργανισµοί όπως η Τράπεζα
Κύπρου, η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, η CITIBANK, η ASPIS BANK, η First
Business Bank, η Bank of America, ο όµιλος INTERAMERICAN, ο όµιλος
INTRACOM, κ.α.

Κανείς άλλος δεν µιλά καλύτερα για τις Κλαδικές
Αναλύσεις
Η
Hellastat: µας από τους Πελάτες µας…
• ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ
• ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
• SUBERU MOTORS HELLAS
• KOSMOCAR
• ROCHE HELLAS
• FRIESLAND
• NESTLE
• PROCTER & GAMBLE
• KPMG
• PWC
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• LAVIPHARM
• BAYER HELLAS

• DELLOITTE & TOUCHE
• ERNST & YOUNG
• EUROBANK
• BANK OF ATTICA
• CITIBANK
• TOYOTA HELLAS
• ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
• ΦΑΓΕ
• YARA
• DE AGOSTINI
• FOODLINK
• MULTIRAMA
• DELL

