ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS

Βασικοί Λόγοι για να αγοράσετε αυτή την Έρευνα
√ Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με στελέχη του κλάδου.
√ Εκτιμήσεις του ρυθμού ανάπτυξης καθώς και μελέτη των Κινδύνων, Αδυναμιών & Προβλημάτων.
√ Σύνοψη Βασικών σημείων για κάθε ενότητα της Μελέτης.
√ Πλήθος Γραφικών Απεικονίσεων & Στατιστικών Διαγραμμάτων για την Ελληνική - Διεθνή Αγορά.
√ Σύγκριση και μεταβολές στην συναλλακτική συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου, μεταβολές στην
ρευστότητα των επιχειρήσεων & μεταβολές στον δανεισμό τους.
√ «Mοντέλο» σύγκρισης των εταιρειών. Εξαιρετικό πλεονέκτημα του μοντέλου αποτελεί η -με απλές
Διαδικασίες και με ήδη καταχωρημένα στοιχεία - 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.
√ Tο Εταιρικό Προφίλ όλων των εταιρειών του κλάδου, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή
με πλήρη ισολογισμό, χρηματοοικονομική ανάλυση, ταμειακές ροές & στοιχεία Ταυτότητας.
√ Περιέχει τις πιο πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και Διεθνώς.
√ Με τα πλέον πρόσφατα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία
√ Διατίθεται σε μορφή ευανάγνωστης και φιλικής προς τον χρήστη παρουσίασης

Ενδεικτικά βασικά σημεία Ανάλυσης Αγοράς 2009
Σημαντική μείωση της δραστηριότητας στον μεταφορικό κλάδο
το 2009 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης – υψηλότερες οι
αντιστάσεις στην αγορά 3PL
Η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε κατά τους τελευταίους μήνες
του 2008 έχει αρνητικές συνέπειες στη διεθνή και εγχώρια
εμπορευματική κίνηση. Συγκεκριμένα, τους πρώτους 4 μήνες του
2009 η πτώση του όγκου των εμπορευματικών ροών που εισάγονται
διαμορφώνεται σε 35% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2008,
ενώ η υποχώρηση του διακινηθέντος όγκου στον τομέα της
εσωτερικής μεταφοράς εκτιμάται σε 40% για το εν λόγω διάστημα.
Ο τομέας των 3PL το τρέχον έτος αναμένεται να υποστεί κάμψη 1215%. Η διείσδυση του τομέα των 3PL στην Ελλάδα –αν και έχει
ενισχυθεί σημαντικά- εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σαφώς
μικρότερα επίπεδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς
μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν πελάτες του
κλάδου (ποσοστό που διαμορφώνεται σε 50-70% στην Ε.Ε.).
Αποκτήστε πλήθος περαιτέρω Στατιστικών στοιχείων που αναλύουν
όλους τους τομείς της αγοράς μέσω της μελέτης της Hellastat.
Προβλήματα
Στα προβλήματα του κλάδου περιλαμβάνεται ενδεικτικά η
απαγόρευση χρήσης ιδιόκτητου στόλου οχημάτων που οδηγεί σε
εξάρτηση από το κλειστό επάγγελμα του μεταφορέα, η έλλειψη ενός
ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας κ.α. Πλήρη
καθορισμός και ανάλυση των προβλημάτων του κλάδου στην μελέτη
της Hellastat.
Προοπτικές
Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων των Εμπορευματικών Κέντρων, της
ολοκλήρωσης των οδικών δικτύων και της αναβάθμισης των
σιδηροδρόμων, λιμένων και αερολιμένων που θα αναπτύξουν
ουσιαστικά τις δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών κ.α. Πλήρη
καθορισμός και ανάλυση των προοπτικών του κλάδου στην μελέτη
της Hellastat.
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
• Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2008 αυξήθηκε κατά περίπου
13%, σε €1,64 δισ. Τα 2/3 των επιχειρήσεων βελτίωσαν τις
Πωλήσεις του 2007.
• Τα λειτουργικά αποτελέσματα υποχώρησαν κατά 5,6% σε €108,13
εκ., λόγω της σημαντικής ανόδου των εξόδων διάθεσης.
• Η υποχώρηση της λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας
συνοδεύτηκε από κάμψη των περιθωρίων ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 5,8%
και 1,7% αντίστοιχα.
• Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2008 βελτιώθηκε σε 1,9 προς 1, από
2,6 προς 1 το 2007.
• Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω για
δεύτερη διαδοχική χρονιά σε 7%.

Περιεχόμενα
1. Πληροφορίες για την έκδοση
2. Επισκόπηση μεγεθών & αριθμοδεικτών συγκριτικής αξιολόγησης
3. Σύνοψη ανάλυσης
4. Εισαγωγή
5. Παράγοντες και εξέλιξη της ζήτησης
6. Ο εγχώριος κλάδος logistics
7. Προφίλ εταιρειών του κλάδου
8-11. Οδικές / Θαλάσσιες / Αεροπορικές / Σιδηροδρομικές
εμπορευματικές μεταφορές
12. Συνδυασμένες μεταφορές και εμπορευματικά κέντρα
13. Βιομηχανικό real estate - 14. Τεχνολογικές εφαρμογές
15. Χρηματοδότηση επενδύσεων
16. Θεσμικό Πλαίσιο
17. Οι μεταφορές στις βαλκανικές χώρες
18. Η αγορά ταχυμεταφορών
19. Εξελίξεις, προβλήματα και προοπτικές του κλάδου
20. Στρατηγική ανάλυση SWOT
21. Χρηματοοικονομική ανάλυση κλάδου
21.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων & κερδοφορίας
21.2 Ανάλυση ρευστότητας & εμπορικού κύκλου
21.3 Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης
21.4 Ανάλυση αποδοτικότητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακες χρηματοοικονομικής ανάλυσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Αναλυτικός πίνακας επιχειρήσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Οικονομικές εξελίξεις

Προνομιακές Προσφορές & Σχετικά Προϊόντα
Διαθέσιμα Προϊόντα

Αρχική Τιμή

Μεταφορές & Logistics

€460 +ΦΠΑ

+ Φαρμακαποθήκες

€460 +ΦΠΑ

Special Offer

€368 + ΦΠΑ

…& 79 Διαγράμματα, Πίνακες και Γραφήματα Στατιστικών
Ενδεικτικά:

Εξέλιξη δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα
μεταφορών

Εμπορευματικό σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο

Αεροπορική κίνηση εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

Ναυτιλιακή εμπορευματική κίνηση ακτοπλοΐας

Μερίδια εγχώριου ταχυδρομικού κλάδου

Μερίδια αγοράς κλάδου ταχυμεταφορών

Μέσο έσοδο ανά ταχυδρομικό αντικείμενο

των

Περιγραφή Παραδοτέου
194 Σελίδες ▪ Έντυπη & Ηλεκτρονική Μορφή

▪

Μοντέλο Σύγκρισης Εταιρειών (Excel) ▪ Εμπορικά & Χρηματοοικονομικά Προφίλ (Excel)

Δείγματα Κλαδικής Ανάλυσης

Η Hellastat
H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών
Πληροφοριών) δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικής
πληροφόρησης, των ερευνών αγοράς, των συστημάτων
υποστήριξης αποφάσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Είναι στρατηγικός συνεργάτης της εταιρείας Standard & Poor's, του
παγκοσμίως μεγαλύτερου οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης
και της Thomson-Reuters plc της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής
πληροφοριών και ειδήσεων.
H Hellastat Α.Ε. - πιστοποιημένη από την Lloyd's Register για την
παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών και
υπηρεσιών,
διαθέτει
την
μεγαλύτερη
βάση
ηλεκτρονικά
επεξεργάσιμων οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων, για
περισσότερες από 100.000 εταιρείες και 150 κλάδους που
καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα.
Η Hellastat Α.Ε. είναι μέλος του ΣΕΒ, των Διεθνών οργανισμών
EADP (European Association of Database & Directories Publishers)
και ESOMAR (World Association of Opinion & Marketing Research
Professionals)

Κανείς άλλος δεν μιλά καλύτερα για εμάς από τους πελάτες μας..
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ALPHA BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
SHERING PLOUGH
LAVIPHARM
ΙΑΣΩ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ
ALAPIS
COLGATE-PALMOLIVE
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΧΑΛΥΨ
ERNST & YOUNG
MERCK
CYCLON
SHELMAN
REVOIL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
SINGULAR LOGIC
GFK MARKET ANALYSIS
PASAL DEVELOPMENT

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Στρατηγική Κλαδική Ανάλυση για:
1.
2.
3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επωνυμία Επιχείρησης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Τηλέφωνο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δραστηριότητα

Οδός & Αριθμός

Fax

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.

Πόλη & Τ.Κ.

Email

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

▪ Κατάθεση μετρητών εντός 30 ημέρες

□

▪ Εταιρική Επιταγή 60 ημερών

□
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα

Τραπεζικός Λογαριασμός

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

71547001553

EUROBANK ERGASIAS

00260019530200451494

CITIBANK

0506789214

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

13372033

ALPHA BANK

36100232001617

HSBC BANK

020024683140

Για την Εταιρεία

____________________________________________________
(Σφραγίδα & Υπογραφή)
Παραγγείλετε τώρα το Προϊόν που σας ενδιαφέρει: κα. Μπαζιώτου (210 9625100 / εσωτ. 216) / abaziotou@hellastat.eu
Fax: 210 9622400

