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1. Γενικά

Η Ελλάδα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αντι
μετώπισε μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της ώστε αφε
νός να μπορέσει να προβληθεί και αφετέρου να εκμεταλ- 
λευθεί μακροχρόνια τις οποιαδήποτε οικονομικές συνέπειες 
θα προέκυπταν από την προβολή αυτή.

Αναμφισβήτητα η όλη προσπάθεια στηρίζετο στην δια
μόρφωση και προετοιμασία της πόλης των Αθηνών για να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει το μεγάλο αυτό αθλητικό βασι
κά γεγονός και μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι η περιο
χή των Αθηνών έχει να επιδείξει σημαντικά αξιόλογα έργα. 
Όμως ολυμπιακή πόλη, εκτός των Αθηνών είχε οριστεί και 
η συμπρωτεύουσα, η Θεσσαλονίκη και δυστυχώς δεν παρα
τηρήθηκε σ’ αυτήν η ίδια ενεργητικότητα που παρατηρήθη
κε στην Αθήνα, ούτε από την μεριά του κράτους, ούτε από 
την μεριά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ένα από τα έργα, στα οποία θα έπρεπε να στηριχθεί η 
όλη οργάνωση είναι αναμφισβήτητα και η ύπαρξη της σχε
τικής υποδομής για την φιλοξενία των επισκεπτών της με
γάλης αυτής εκδήλωσης.

Για τους παραπάνω λόγους κρίναμε αναγκαίο να πραγ
ματοποιήσουμε τη περίοδο πριν την πραγματοποίηση των 
αγώνων μια έρευνα κατ’ αρχή στην περιοχή του νομού Θεσ
σαλονίκης και κατόπιν σ' όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να 
διαπιστώσουμε την επικρατούσα τότε κατάσταση στα ελ
ληνικά ξενοδοχεία και αφ’ ετέρου ποιες ήταν οι προθέσεις 
τους για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του 2004.

Για την συλλογή του αναγκαίου ερευνητικού υλικού συ
ντάξαμε ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε 32 συνολικά 
ερωτήματα και ήταν χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες. Η 
πρώτη ενότητα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ξε
νοδοχειακών μονάδων, η δεύτερη στα οικονομικά στοιχεία 
τους, η τρίτη στις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες, ενώ 
η τέταρτη αναφέρεται σε ειδικά ερωτήματα που αφορούν 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το ερωτηματολόγιο 
προωθήθηκε από φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, τον 
Δεκέμβριο του 2002, σε 100 ξενοδοχειακές μονάδες του 
Νομού Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια επεστράφησαν
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μέχρι τον Φεβρουάριο του 2003, είτε από τους φοιτητές που 
τα προώθησαν στις ξενοδοχειακές μονάδες, ταχυδρομικώς 
ή με φαξ ή ηλεκτρονικά. Στην έρευνά μας αυτή ανταπο- 
κρίθηκε το 72% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων, ποσοστό 
αρκετά σημαντικό κατά την άποψή μας.

2. Αποτελέσματα της'Ερευνας

Από την εξέταση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας δια
πιστώθηκαν για την συγκεκριμένη περίοδο τα παρακάτω:

2.1. Χαρακτηριστικά Ξενοδοχειακών Μονάδων
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από διάφορα στελέ
χη των ξενοδοχειακών μονάδων και ιδιαίτερα από υπαλλή
λους της ρεσεψιόν (28,85%) και του λογιστηρίου (11,54%) 
και άλλα στελέχη της μονάδος (Πίνακας 1).

Διαπιστώθηκε ότι τα ξενοδοχεία του Νομού Θεσσα
λονίκης είναι κατά 28,85% Δ' κατηγορίας και 25% Γ' κα
τηγορίας, ενώ μόνο το 21,15% αυτών είναι Α' κατηγορίας 
(Πίνακας 2). Εξ άλλου, το 25% αυτών απασχολούν πλήρως 
10 μέχρι 19 εργαζομένους ή μέχρι 4 εργαζομένους, δηλαδή 
μπορούν να χαρακτηριστούν μικρές ξενοδοχειακές μονά
δες (Πίνακας 3), αφού ακόμη 86,53% αυτών χρησιμοποιούν 
μονίμως λιγότερους από 49 εργαζόμενους. Εξάλλου, το 
75% των ξενοδοχειακών μονάδων χρησιμοποιούν εποχιακά 
μέχρι 4 εργαζομένους (Πίνακας 4). Το 98,08% των ξενοδο
χειακών μονάδων χρησιμοποιούν για την καθαριότητα των 
δωματίων μια καθαρίστρια για τουλάχιστον 5 δωμάτια.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης 
μπορούν ακόμη να χαρακτηριστούν παλαιές, αφού 55,77% 
αυτών είναι ηλικίας 26 μέχρι 50 ετών, ενώ μόνο το 17,31% 
αυτών είναι ηλικίας μικρότερης των 5 ετών (Πίνακας 5).

Οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες διαθέτουν δί
κλινα δωμάτια (98,08%), ενώ το 84,62% διαθέτουν μονόκλι
να δωμάτια και μόνο το 40,38% αυτών διαθέτουν τρίκλινα 
δωμάτια. Όμως ενδεικτικό είναι ότι το 26,92% αυτών δήλω
σε ότι διαθέτουν σουίτες και το 17,31% σουίτες πολυτελείας 
(Πίνακας 6).
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Πίνακας 1. Επιδεξιότητα Ανταποκριθέντος στηνΈρευνας
Ιδιότητα Ποσοστό(%)
Οικονομικός Διευθυντής 3,85
Υπεύθυνος επί των Χρηματοοικονομικών 3,85
Διαχειριστής / Λογιστής 11,54
Υπάλληλος Ρεσεψιόν 28,85
Αλλο Στέλεχος 51,92

Πίνακας 2. Κατηγορίες Ξενοδοχειακών Μονάδων
Κατηγορία Ποσοστό (%)
Α' 21,15
Β' 23,08
Γ 25,00
Δ' 28,85
Ε' 1,92

Πίνακας 3. Αριθμός Πλήρως Απασχολούμενων
Αριθμός πλήρως απασχολούμενων Ποσοστό (%)
1 μέχρι 4 25,00
5 μέχρι 9 17,31
10 μέχρι 19 25,00
20 μέχρι 49 19,23
50 μέχρι 99 9,62
100 μέχρι 249 3,85
Περισσότερους από 250 0,00
Σύνολο 100,00

Πίνακας 4. Αριθμός Εποχιακά Απασχολούμενων
Αριθμός εποχιακά απασχολούμενων Ποσοστό (%)
1 μέχρι 4 75,00
5 μέχρι 9 10,00
10 μέχρι 19 5,00
20 μέχρι 49 5,00
50 μέχρι 99 0,00
100 μέχρι 249 5,00
Περισσότερους από 250 0,00
Σύνολο 100,00
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Πίνακας 5. Έτη Λειτουργίας Ξενοδοχειακών Μονάδων
Έτη λετουργίας Ποσοστό (%)
Λιγότερα από 2 5,77
2 μέχρι 5 11,53
6 μέχρι 10 5,77
11 μέχρι 25 17,31
26 μέχρι 50 55,77
Περισσότερα από 50 3,85
Σύνολο 100,00

Πίνακας 6. Κατηγορίες Δωματίων
Κατηγορία δωματίου Ποσοστό (%)
Προεδρική σουίτα 9,62
Πολυτελείας σουίτα 17,31
Σουίτες 26,92
Μονόκλινα δωμάτια 84,62
Δίκλινα δωμάτια 98,08
Τρίκλινα δωμάτια 40,38
Τετράκλινα δωμάτια 1,92

2.2. Οικονομικά Στοιχεία των Ξενοδοχειακών Μονάδων 
Το 95,24% των ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού Θεσ
σαλονίκης πραγματοποίησε το πρώτο εξάμηνο του 2002 
κύκλο εργασιών μικρότερο των €2 εκατομμυρίων, ενώ το 
υπόλοιπο 4,76% δεν ξεπέρασε σε κύκλο εργασιών τα €5 
εκατομμύρια.

Επιβεβαίωση του μικρού οικονομικού μεγέθους των ξε
νοδοχειακών μονάδων του Νομού Θεσσαλονίκης αποτε
λεί και το γεγονός ότι 90,70% αυτών παρουσιάζει σύνολο 
ενεργητικού χαμηλότερο των €2 εκατομμυρίων (Πίνακας 
7), το 93,02 έχουν σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κάτω των €2 εκατομμυρίων, ενώ στο σύνολο των 
ξενοδοχειακών μονάδων παρατηρείται ότι το ύψος των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δεν ξεπερνά και πάλι τα 
€2 εκατομμύρια (Πίνακας 8).

Στο 82,05% των ξενοδοχειακών αυτών μονάδων το ύψος 
των ιδίων κεφαλαίων ήταν χαμηλότερο των €2 εκατομμυρί
ων (Πίνακας 9), ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2002 αψ ενός 
το ύψος του μακροπρόθεσμου δανεισμού δεν ξεπέρασε τα 
€500.000 για το 83,33% των μονάδων αυτών (Πίνακας 10),
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Πίνακας 7. Σύνολο Ενεργητικού
Ύψος συνόλου ενεργητικού Ποσοστό (%)
Κάτω από €2 εκατ. 90,70
€2 εκατ. μέχρι €5 εκατ. 4,65
€6 εκατ. μέχρι €10 εκατ. 2,32
€11 εκατ. μέχρι €20 εκατ. 2,33
Πάνω από €20 εκατ. 0,00
Σύνολο 100,00

Πίνακας 8.Ύψος Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων
Ύψος κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Ποσοστό (%)
Κάτω από €2 εκατ. 93,02
€2 εκατ. μέχρι €5 εκατ. 4,65
€6 εκατ. μέχρι €10 εκατ. 2,33
Πάνω από €11 εκατ. 0,00
Σύνολο 100,00

Πίνακας 9.Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων
Ύψος ιδίων κεφαλαίων Ποσοστό (%)
Κάτω από €2 εκατ. 82,05
€2 εκατ. μέχρι €5 εκατ. 12,83
€6 εκατ. μέχρι €10 εκατ. 2,56
€11 εκατ. μέχρι €20 εκατ. 0,00
Πάνω από €50 εκατ. 0,00
Σύνολο 100,00
€21 εκατ. μέχρι €50 εκατ. 2,56

Πίνακας 10.Ύψος Μακροπρόθεσμου Δανεισμού
Ύψος μακροπρόθεσμου δανεισμού Ποσοστό(%)
Μικρότερο από €500.000 83,33
€500.00 μέχρι €1.000.000 16,67
€1.000.000 και άνω 0,00
Σύνολο 100,00
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Πίνακας 11. Κέρδη προ Φόρων για το 2001
Κέρδη προ φόρων Ποσοστό (%)
Μικρότερο από €200.000 78,57
€200.00 μέχρι €500.000 14,29
€500.00 μέχρι €1.000.000 4,76
€1.000.00 μέχρι €1.500.000 0,00
€1.500.00 μέχρι €2.000.000 2,38
€2.000.00 και άνω 0,00
Σύνολο 100,00

Πίνακας 12. Προσωπικό Λογιστηρίου
Αριθμός προσωπικού Ποσοστό (%)
1 άτομο 69,23
2-5 άτομα 28,85
6-10 άτομα 1,92
Περισσότερα από 10 άτομα 0,00
Σύνολο 100,00

Πίνακας 13. Επίπεδο Γνώσεων Προσωπικού Λογιστικών
Επίπεδο γνώσεων Ποσοστό (%)
Απολυτηρίου Γυμνασίου 0,00
Απολυτηρίου Λυκείου 7,85
Μέση Σχολή Επαγγελματικής κατάρτισης 9,80
Πτυχίο ΤΕΙ 33,33
Πτυχίο ΑΕΙ 74,52
Μεταπτυχιακές σπουδές 0,00
Διδακτορικό Δίπλώμα 0,00
Σύνολο 100,00

το δε ύψος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ήταν στο σύ
νολο των εξετασθέντων μονάδων μικρότερο των €200.000.

Αποτέλεσμα της όλης δραστηριότητας των ξενοδοχεια
κών μονάδων ήταν το 2001 το 78,57% αυτών να παρουσι
άζει κέρδη προ φόρων χαμηλότερα των €200.000 (Πίνακας 
11) και μόνο ένα ποσοστό 2,38% παρουσίασε κέρδη μεταξύ 
€1,5 εκατ. και €2 εκατ.

Το λογιστήριο των ξενοδοχειακών μονάδων επανδρώ
νεται στο 69,23% των περιπτώσεων μόνο από ένα άτομο 
και στο 28,85% από 2-5 άτομα (Πίνακας 12), ενώ κατά το 
74,52% το προσωπικό είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και κατά το 
33,33% πτυχιούχοι ΤΕΙ (Πίνακας 13).
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2.3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Το επίπεδο των υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων στο 
Νομό Θεσσαλονίκης μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό 
από άποψη παρεχόμενων υπηρεσιών καθ’ ότι προσφέρουν 
πολλές υπηρεσίες και μάλιστα σε σχετικά υψηλά ποσο
στά. Ενδεικτικά παρατηρείται ότι το 94,23% των δωματίων 
διαθέτουν τηλεόραση, το 92,31% ξεχωριστό ντουζ και/ή 
λουτρό και το 90,38% κλιματισμό. Εξ άλλου, και οι λοιπές 
παρεχόμενες υπηρεσίες στα δωμάτια (Πίνακας 14), όπως 
υπηρεσία αφύπνισης, ψυγείο, σεσουάρ και άλλες μικροσυ- 
σκευές, minibar, ραδιόφωνο, δορυφορική τηλεόραση, κ.α. 
παρουσιάζονται σε σχετικά υψηλά ποσοστά.

Όμως και η όλη επάνδρωση των κοινόχρηστων χώρων 
των ξενοδοχειακών μονάδων μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα 
ικανοποιητική. Ενδεικτικά, το 86,11% των μονάδων διαθέτει 
bar, το 75% εστιατόριο και το 55,56% αίθουσα/ες συνεδριά
σεων (Πίνακας 15), όπως ακόμη το 19,44% διαθέτει πισίνα 
και το 13,89% γυμναστήριο.

Εξ άλλου, για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμε
νων υπηρεσιών τους (Πίνακας 16) το 76,74% αυτών διαθέτει 
μηχανισμό αποδοχής πιστωτικών καρτών, το 55,81% διαθέ
τει πάρκινγκ αυτοκινήτων, το 53,49% πολύγλωσσο προσωπι
κό και υπηρεσία δωματίου (room service) σε 24ωρη βάση, το 
46,51% πλυντήρια και υπηρεσίες επιμέλειας ρουχισμού, κ.α.

Με βάση την προαναφερθείσα υποδομή των ξενοδοχει
ακών μονάδων και παρά τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους 
παρατηρείται ότι παρουσιάζουν όχι απόλυτα ικανοποιητικά 
ποσοστά κάλυψης όλους τους μήνες και ιδιαίτερα ορισμέ
νους μήνες. Ενδεικτικά, το 2002 (Πίνακας 17) ενώ το Σε
πτέμβριο (μήνα τέλεσης της Διεθνούς Έκθεσης της πόλης) 
υπήρξε ένα σχετικά υψηλό ποσοστό κάλυψης το οποίο για 
το 10,26% των μονάδων έφθασε να είναι μεγαλύτερο του 
91%, τους μήνες Ιανουάριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο πα
ρουσίασαν αντίστοιχα το 18,92%, το 16,13% και το 19,35% 
καλύψει μικρότερη του 30%.

Το 37,25% των εξεταζόμενων ξενοδοχειακών μονάδων 
έχουν την δυνατότητα να φιλοξενούν καθημερινά 101-200 
άτομα και το 23,53% 51-100 άτομα (Πίνακας 18) και μόνο 
το 1,96% περισσότερα από 500 άτομα, δηλαδή να χαρακτη
ριστούν σχετικά μεγάλες μονάδες.
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Πίνακας 14. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Δωματίων
Παρεχόμενες υπηρεσίες δωματίων Ποσοστό (%)
Τηλεόραση 94,23
Ξεχωριστό ντούζ και λουτρό 92,31
Κλιματισμό 90,38
Υπηρεσία αφύπνισης 69,23
Ψυγείο 59,62
Σεσουάρ και άλλες μικροσυσκευές 51,92
Minibar 46,15
Ραδιόφωνο 38,46
Δορυφορική τηλεόραση 32,69
Σύνδεση με internet 25,00
Εσωτερική ασφάλεια δωματίου 25,00
Video games 5,77
Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 5,77
Λογιστική παρακολούθηση διαμέσου τηλεόρασης 3,85
Άλλες υπηρεσίες 3,85
Σύνολο 100,00

Πίνακας 15. Υπηρεσίες Ξενοδοχειακών Μονάδων
Υπηρεσίες Ποσοστό (%)
Bar 86,11
Εστιατόριο 75,00
Αίθουσα Συνεδρίων 55,56
Κέντρο Διασκέδασης 5,56
Πισίνα 19,44
Σάουνα 11,11
Γυμναστήριο 13,89
Καζίνο 0,00
Άλλες υπηρεσίες 8,33
Σύνολο 100,00

Πίνακας 16. Πρόσθετες Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ποσοστό (%)
Φύλακα 27,91
Πλυντήρια και υπηρεσίες επιμέλειας ρουχισμού 46,51
Αποδοχή πιστωτικών καρτών 76,74
Μαγαζιά (ή χώρους) πώλησης προϊόντων λιανικής 16,28
Πάρκινγκ αυτοκινήτων 55,81
Φύλαξη νηπίων 9,30
Πολύγλωσσο προσωπικό 53,49
Υπηρεσία δωματίου (Room Service) σε 24ωρη βάση 53,49
Ανταλλακτικό συναλλάγματος 30,23
Σύνολο 100,00
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Πίνακας 18. Συνολικός Αριθμός Ατόμων που Μπορούν Καθημε
ρινά να Φιλοξενηθούν
Αριθμός ατόμων Ποσοστό (%)
Μέχρι 20 άτομα 3,93
21-50 άτομα 21,57
51-100 άτομα 23,53
101-200 άτομα 37,25
201-500 άτομα 11,76
Περισσότερα από 500 άτομα 1,96
Σύνολο 100,00

Πίνακας 19. Μορφές Παρεχόμενων Μορφών Διατροφής
Μορφή διατροφής Ποσοστό (%)
Πρωινό 85,29
Ημιδιατροφή 20,59
Πλήρη διατροφή 20,59
Κανένα από τα παραπάνω 11,76
Αλλο 2,97
Σύνολο 100,00

Το 85,29% των ξενοδοχειακών μονάδων έχει την δυνα
τότητα να παρέχει πρωινό, το 20,59% παρέχει ημιδιατρο
φή ή/και πλήρη διατροφή, ενώ μόνο το 11,76% αδύνατη να 
παρέχει κάποια μορφή διατροφής (Πίνακας 19). Το 95,24% 
των ξενοδοχειακών μονάδων καλύπτουν τα δωμάτιά τους 
με ή/και χωρίς προηγούμενη κράτηση, ενώ το 71,43% “δου
λεύει” και μέσω πρακτορείων και το 57,14% με γκρούπς. 
Ειδικότερα, ανεξάρτητα του ποσοστού κάλυφης των μονά
δων (Πίνακας 20) οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες 
και σε μεγαλύτερα ποσοστά λειτουργούν χωρίς να υπάρχει 
προηγούμενη κράτηση από μέρους των πελατών τους, ενώ 
σημαντικά ποσοστά της κάλυψης επιτυγχάνονται με προ
σωπική προηγούμενη κράτηση που πραγματοποιείται από 
μέρους των πελατών. Μέσω γκρούπς ή με πρακτορεία πα
ρουσιάζονται σχετικά χαμηλά ποσοστά κάλυψης. Εξ άλλου, 
μόνο το 39,22% έχει συνεργασία με tour operations.
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Πίνακας 20. Μορφές Συνεργασίας
Μορφή
συνεργασίας

Ποσοστό Κάλυψης

0-30% 3196-50% 51%-70% 71%-90% 91%-100%

Χωρίς
προηγούμενη 
κράτηση πελάτη

61,54% 40,91% 52,94% 58,82% 100,00%

Με προσωπική 
προηγούμενη 
κράτηση πελάτη

34,62% 36,36% 64,71% 35,29% 0,00%

Μέσω
πρακτορείου

26,92% 50,00% 17,65% 0,00% 0,00%

Από γκρούπ 34,62% 4,55% 5,88% 0,00% 0,00%

2.4. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004
Όπως προαναφέρθηκε οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Αθηνών 
αποτέλεσαν μια πρόσκληση για νέες επενδύσεις και για 
μια αύξηση της δραστηριότητα για πολλούς κλάδους και 
πολλές ιδιαίτερα επιχειρήσεις, όπως είναι οι ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μας διαπιστώθηκε 
ότι μόνο το 49,02% των ξενοδοχειακών μονάδων του Νο
μού Θεσσαλονίκης είχαν πρόθεση να πραγματοποιήσουν ή 
πραγματοποιήσανε νέες επενδύσεις επ’ ευκαιρία των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004. Οι επιχειρήσεις που προγραμ
μάτισαν ή πραγματοποίησαν νέες επενδύσεις για το μεγα
λύτερο ποσοστό (76%) το ύψος τους δεν ξεπερνά το €1 εκα
τομμύριο (Πίνακας 21). Για την υλοποίηση των επενδύσεων 
αυτών μόνο το 8% των μονάδων προτίθετο να διακόψει ή 
διέκοψε τις εργασίες τους. Οι νέες επενδύσεις/ανακαινίσεις 
καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (47,82%) μέχρι 
50% με ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο με ξένα κεφάλαια, 
ενώ σ’ ένα σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων (43,48%) 
καλύφθηκε αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια (Πίνακας 22).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων/ανακαινήσε- 
ων (84%) αφορά εξοπλισμό και επίπλωση και κατόπιν (76%) 
την εσωτερική διαμόρφωση των χώρων (Πίνακας 23), ενώ 
μόνο το 16% των περιπτώσεων αφορά την αύξηση της δυ
ναμικότητας της μονάδος. Επομένως, οι επενδύσεις προ-
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Πίνακας 21. Ύψος Επενδύσεων
Ύψος επενδύσεων Ποσοστό (%)
Μέχρι €1 εκατ. 76,0
€1-2 εκατ. 12,0
€2-3 εκατ. 8,0
€3-4 εκατ. 4,0
Πάνω από €4 εκατ. 0,0
Σύνολο 100,0

Πίνακας 22. Κάλυψη Νέων Επενδύσεων
Πηγή κάλυψης νέων επενδύσεων Ποσοστό (%)
Ίδια κεφάλαια 43,48
Ξένα κεφάλαια 4,35
Μέχρι 50% ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο με 
ξένα κεφάλαια 47,82

Μέχρι 50% ξένα κεφάλαια και το υπόλοιπο με 
ίδια κεφάλαια 4,35
Σύνολο 100,00

Πίνακας 23. Μορφή Επενδύσεων
Μορφή επένδυσης Ποσοστό (%)
Κτιριακές εγκαταστάσεις 60,00
Εσωτερική διαμόρφωση των χώρων 76,00
Εξοπλισμό και επίπλωση 84,00
Αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας 16,00
Αλλο 4,00

γραμματίσθηκαν για την βελτίωση κυρίως της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατόπιν για την αύξηση 
της δραστηριότητας της μονάδος και τη δυνατότητα αύξη
σης του αριθμού των φιλοξενούμενων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 1,5 έτος πριν από την 
πραγματοποίηση των αγώνων και δυστυχώς το 80% των 
ξενοδοχειακών μονάδων της Θεσσαλονίκης δεν είχε καμιά 
πρόταση για κρατήσεις (Πίνακας 24). Εξ άλλου, παρά την 
επικρατούσα τότε κατάσταση μόνο το 2,08% των ξενοδο
χειακών μονάδων προέβλεπε για το 2004 να έχει αύξηση 
των κρατήσεών τους πάνω από 90% και το 4,17% προσδο
κούσε προβλέψεις της τάξης του 71%-90%. Δυστυχώς το 
54,17% των μονάδων προσδοκούσε αύξηση μόνο μέχρι 10% 
(Πίνακας 25).
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Πίνακας 24. Προτάσεις για Κρατήσεις
Προτάσεις για κρατήσεις Ποσοστό (%)
Καμία 80,00
Λίγες 14,00
Αρκετές 4,00
Πολλές 2,00
Πάρα πολλές 0,00
Σύνολο 100,00

Πίνακας 25. Πρόβλεψη Κρατήσεων για το 2004
Πρόβλεψη κρατήσεων Ποσοστό (%)
Μέχρι 10% 54,17
11%-30% 31,25
31%-50% 8,33
51%-70% 0,00
71%-90% 4,17
Πάνω από 90% 2,08
Σύνολο 100,00

3. Συμπεράσματα

Από την εξέταση των αποτελεσμάτων της ερευνάς μας δι
απιστώσαμε κατ’ αρχήν ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες του 
Νομού Θεσσαλονίκης μπορούν να χαρακτηριστούν για την 
συγκεκριμένη περίοδο σε μεγάλο ποσοστό σαν μικρές κι 
παλαιές μονάδες που απασχολούσαν μικρό αριθμό εργαζο
μένων, χρησιμοποιούσαν λίγα κεφάλαια, πραγματοποιού
σαν σχετικά χαμηλό κύκλο εργασιών και επέτυχαν χαμηλά 
κέρδη παρόλο που αναφερόμαστε στην δεύτερη μεγαλύ
τερη ελληνική πόλη και μια από τις σημαντικότερες των 
Βαλκανίων. Παρόλα αυτά οι ξενοδοχειακές μονάδες της 
περιοχής αυτής μπορούν να χαρακτηριστούν σύγχρονες 
που παρέχουν σε αρκετά υψηλό ποσοστό πολλές υπηρεσίες 
στα δωμάτιά τους αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους 
τους. Εξ άλλου, τα ποσοστά κάλυψης θεωρούνται σχετικά 
χαμηλά.

Επ’ ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 παρα
τηρήθηκε ότι ήταν προγραμματισμένος μικρός αριθμός 
επενδύσεων και μικρή δέσμευση κεφαλαίων, κυρίως ιδίων 
κεφαλαίων ή συνδυασμός ξένων και ιδίων κεφαλαίων. Οι
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επενδύσεις προορίζονταν κυρίως για τον εξοπλισμό και την 
διαμόρφωση του χώρου και κατόπιν για κτιριακές εγκατα
στάσεις. Παρόλο την σχετική διάθεσή τους υπήρξε περιορι
σμένος αριθμός κρατήσεων για το 2004 και χαμηλό επίπεδο 
προβλέψεων για την περίοδο εκείνη. Επομένως, μπορούμε 
να θεωρήσουμε τα αποτελέσματα όχι ευοίωνα για το άμεσο 
μέλλον και σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες όλων μας.
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