INFOBANK HELLASTAT: ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Η πεπαιηέπω άνοδορ ηηρ ηοςπιζηικήρ κίνηζηρ ηο 2014 εςνόηζε ηα ηαξιδιωηικά ππακηοπεία
Η εγρώξηα αγνξά ησλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ εμεηά-

ζα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, θαζώο ζύκθσλα

δεηαη ζε ππόζθαηη μελέηη ηηρ Infobank Hellastat

κε επίζεκεο πξνβιέςεηο ν αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ ζηε

Α.Ε. Σύκθσλα κε ηνλ Νηθνιαΐδε Αιέμε, Economic

ρώξα καο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 25 εθ. Πάλησο,

Research & Sectoral Studies Senior Analyst, ν επξύηε-

αξθεηνί παξάγνληεο εκθαλίδνληαη επηθπιαθηηθνί, θαζώο

ξνο ηνπξηζηηθόο ηνκέαο ηεο ρώξαο ηελ ηειεπηαία δηεηία

ε επαιήζεπζε απηώλ ησλ πξνβιέςεσλ εμαξηάηαη από

επλνήζεθε από ηελ νκαινπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ

ηε δηακόξθσζε ηνπ πνιηηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ζθεληθνύ

ζπλζεθώλ πνπ επηθξάηεζε κεηά ηελ εθινγή ηεο Κπβέξ-

ηεο ρώξαο ην επόκελν δηάζηεκα. Η αλεζπρία απηή απν-

λεζεο ηνλ Ινύλην ηνπ 2012. Έηζη, ην 2013 ν αξηζκόο

ηππώλεηαη ζηελ αλάζρεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πξνθξαηή-

ησλ εηζεξρνκέλσλ ηνπξηζηώλ ζεκείσζε ζεκαληηθή ά-

ζεσλ κέρξη ζηηγκήο, ελώ ζεσξείηαη βέβαην όηη ζα πξν-

λνδν 15,5%, ζηνπο 17,9 εθ. ηνπξίζηεο, αλνδηθή πνξεία
πνπ επηηαρύλζεθε ην επόκελν έηνο, όηαλ θαη ε ρώξα
δέρηεθε 22 εθ. δηεζλείο αθίμεηο (+23%).

θύςνπλ πεξαηηέξσ απώιεηεο από ηε Ρσζία».
Υπημαηοοικονομική ανάλςζη ηος κλάδος
Σηε κειέηε ηεο Infobank Hellastat αλαιύνληαη νη νηθν-

Ελδεηθηηθή ηεο αλόδνπ ηεο αγνξάο είλαη θαη ε εμέιημε

λνκηθέο θαηαζηάζεηο 334 επηρεηξήζεσλ. Τα βαζηθά ζπ-

ηνπ δείθηε θύθινπ εξγαζηώλ γηα ηα ηαμηδησηηθά πξαθην-

κπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:

ξεία, γξαθεία νξγαλσκέλσλ ηαμηδηώλ θ.ιπ. πνπ θαηαξηίδεη ε ΕΛΣΤΑΤ, θαζώο ην 2014 ζεκεηώζεθε άλνδνο γηα



Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ δείγκαηνο ην 2013 δηακνξθώζεθε ζε €1,32 δηζ., έρνληαο εληζρπζεί θαηά 28%

δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά θαηά 6,6%.

από ην 2012. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αλόδνπ

Η βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ηνπ θύθινπ εξ-

πξνήιζε από ηνλ εηαηξηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο

γαζηώλ ησλ πξαθηνξείσλ δηαθαίλεηαη θαη από ηελ πε-

MOUZENIDIS TRAVEL A.E. θαη ηελ ίδξπζε ηεο

ξαηηέξσ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο θαη ησλ εζόδσλ

MEETING POINT HELLAS A.E.

ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ηα κνπζεία ηεο ρώξαο: θαηά ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 2014 ν



2012), ελώ ην δείγκα εκθάληζε ΚΠΦ €24,76 εθ., έ-

αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώ-

λαληη €2,33 εθ. ην πξνεγνύκελν έηνο.

ξνπο απμήζεθε θαηά 21,6% ζε εηήζηα βάζε, ζηνπο 9,77
εθ. ηνπξίζηεο, ελώ ζηα κνπζεία ζεκεηώζεθε αύμεζε





Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο κόριεπζεο ζηαζεξνπνηήζεθε ζην 2,1 πξνο 1, παξακέλνληαο αξθεηά πςειόο.

ζνινγηθή ιεηηνπξγία κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ, ε γξαθεηνθξα-

Τα πεξηζώξηα ΚΠΤΦΑ θαη ΚΠΦ ζεκείσζαλ άλνδν
ζε 6,2% θαη 2,6% αληίζηνηρα.

22,6%, ζε ζρεδόλ 4 εθ. επηζθέπηεο.
Πάλησο, δπζρέξεηεο εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί ε κε νξ-

Τα ΚΠΤΦΑ αλήιζαλ ζηα €61,3 εθ. (+22,3% από ην



ηία γηα ηελ έθδνζε Visa Schengen θαη ε πζηέξεζε ηεο

Η κέζε απνδνηηθόηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (RνΕ)
απμήζεθε ζην 15,2%, από 8,5% ην 2012.

ρώξαο ζηνλ ηνκέα ηεο home port θξνπαδηέξαο.
Σύκθσλα κε ηελ θ. Αγιαΐα Μπαδηώηνπ, Marketing &
Business Affairs Manager ηεο Infobank Hellastat, «Οη

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ
Γραφείο τφπου Infobank Hellastat Α.Ε.
Μπαζιώτου Αγλαΐα e: abaziotou@ibhs.gr , t: 210 8939023

θνξείο ηνπ θιάδνπ εθηηκνύλ όηη ην ηξέρνλ έηνο ε αγνξά
Με ην παξόλ ζαο παξέρεηαη ην δηθαίωκα ρξήζεο ηεο παξνύζαο εθζέζεωο θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ απνθηάηε θαλέλα άιιν δηθαίωκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εκπξάγκαηα
ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ή δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) επί ηεο εθζέζεωο ηαύηεο. Η έθζεζε δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε θαλέλα ηξόπν ζε ηξίηνπο.
Οη πιεξνθνξίεο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε, δίδνληαη «ωο έρνπλ» ρωξίο θαλελόο είδνπο εγγύεζε, ξεηή ή ζηωπεξή, ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα, πιεξόηεηα,
αθεξαηόηεηα ή θαηαιιειόηεηα θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε. Σε θακία πεξίπηωζε ε Infobank Hellastat Α.Ε. δελ επζύλεηαη έλαληη ζαο ή νπνηνπδήπνηε
ηξίηνπ γηα θακία ηπρνύζα ζεηηθή ή απνζεηηθή, πεξηνπζηαθή ή κε, άκεζε ή έκκεζε δεκία πξνθιεζείζα είηε από ηε ρξήζε, είηε από ηε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδπλακία ρξήζεο
ηεο εθζέζεωο αθόκα θαη αλ ε Hellastat Α.Ε. είλαη πξνεγνπκέλωο εηο γλώζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο πηζαλόηεηαο πξνθιήζεωο ηέηνηαο δεκίαο, είηε εμαηηίαο εγέξζεωο όπνηαο απαίηεζεο από ηξίην.
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