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Τα ξενοδοχεία, όπως όλες οι επιχειρήσεις, πρέπει να καθορίσουν με σαφή-
νεια τι προσπαθούν να πετύχουν (επιχειρηματικοί στόχοι) και πώς θα το
πραγματοποιήσουν (μέσα, πόροι και μέθοδοι). Ας παραθέσουμε τρεις ορι-
σμούς με απλούς όρους, που αφορούν στη λειτουργία ξενοδοχειακών επι-
χειρήσεων:

• Φιλοσοφία ή αποστολή: Πώς βλέπει η ίδια η επιχείρηση τη λειτουρ-
γία της.

• Στρατηγική: Πώς προτίθεται να αναπτυχθεί η επιχείρηση, να υλοποι-
ήσει τους στόχους της.

• Πολιτική: Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από
το ίδιο το ξενοδοχείο, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, τον
ανταγωνισμό και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι στόχοι λοιπόν είναι τι επιδιώκει το ξενοδοχείο ως επιχείρηση. Οι πο-
λιτικές είναι οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους, το management βασίζει
τις αποφάσεις του στη διεύθυνση της επιχείρησης. Οι πολιτικές στηρίζονται
σε φιλοσοφίες (τις επιχειρηματικές αντιλήψεις) για το ξενοδοχείο. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι τουλάχι-
στον τρία. Οι αντιλήψεις τους διαφέρουν ουσιαστικά, όπως παρουσιάζεται
στον επόμενο πίνακα.
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Εμπλεκόμενα μέρη και Αντιλήψεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
Πρωταρχική Οικονομικοί Ευρύτερο

επιδίωξη όροι ενδιαφέρον

λειτουργίας

ΠΕΛΑΤΕΙΑ Παροχή διευκο- Χαμηλές τιμές Ποιότητα

λύνσεων και υπηρεσιών εγκαταστάσεων

υπηρεσιών και υπηρεσιών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πηγή θέσεων Υψηλές Καλές 

απασχόλησης αποδοχές συνθήκες 

εργασίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Απόδοση της Υψηλή Ασφάλεια της 

επένδυσης κερδοφορία επένδυσης και 

κοινωνική 

καταξίωση

Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις παραπάνω αντιλήψεις και επιδιώ-
ξεις των εμπλεκομένων μερών είναι σε μεγάλο βαθμό αντικρουόμενες. Το
έργο του management συνίσταται ακριβώς στο συνταίριασμα των ανταγωνι-
στικών και συγκρουόμενων επιδιώξεων των εμπλεκομένων μερών, στη δια-
τύπωση των στόχων της επιχείρησης και κατ’ επέκταση, στην ανάλογη λει-
τουργία της μονάδας. Η μεγιστοποίηση των επιδιώξεων ενός μέρους –
οποιουδήποτε από τα τρία – σε βάρος των άλλων, δεν είναι ο πιο ενδεδειγ-
μένος τρόπος για τη μακροχρόνια λειτουργία και οικονομική επιτυχία του
ξενοδοχείου.

Ο καθορισμός των στόχων από την ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι το ση-
μείο αφετηρίας για τη διατύπωση των επιχειρηματικών πολιτικών της. Μπο-
ρούμε λοιπόν να ορίσουμε ως πολιτική, το σύνολο των βασικών κατευθυντή-
ριων γραμμών (γενικό πλαίσιο) που διέπουν το management της μονάδας. 

• Η γενική πολιτική προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας (τις
γενικές και βασικές κατευθύνσεις) για το σύνολο της ξενοδοχεια-
κής μονάδας, σε επίπεδο οργάνωσης-διοίκησης. Το management
της μονάδας διατυπώνει με σαφήνεια την προσέγγιση που θα ακο-

¶›Ó·Î·˜ 1
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λουθήσει σε ορισμένα βασικά ζητήματα επιχειρηματικής λειτουρ-
γίας: προσωπικό, τιμές, πελατεία, προμηθευτές κ.λπ. 

• Οι τμηματικές πολιτικές απορρέουν από τις παραπάνω βασικές κα-
τευθύνσεις και εξειδικεύουν την καθορισμένη γενική πολιτική σε θέ-
ματα λειτουργικά και χειρισμού / αντιμετώπισης ζητημάτων. Με αυ-
τόν τον τρόπο, παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες και πιο λεπτομε-
ρείς, αναλυτικές και εξειδικευμένες κατευθύνσεις, καθώς και πλαί-
σια, αναφορικά με ειδικά ζητήματα και συγκεκριμένες λειτουργίες
και διαδικασίες της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ορισμένα παραδείγ-
ματα θα μπορούσαν να είναι το ύψος αποθεμάτων στην αποθήκη, η
χρήση φρέσκων ή κατεψυγμένων ειδών τροφίμων, οι μέθοδοι παρα-
σκευής φαγητών, ο χειρισμός των παραπόνων πελατών κ.ά.

‚. √ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ 

Με πολύ απλά λόγια, μπορούμε να πούμε ότι ο σχεδιασμός είναι μια επι-
χειρηματική προσπάθεια και προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στην επίτευ-
ξη των στόχων κατά τρόπο ορθολογικό, σφαιρικό και ολοκληρωμένο. Ο σχε-
διασμός είναι λοιπόν, η ανάπτυξη ενός θετικού ενδιαφέροντος για το μέλ-
λον, στην προσπάθειά μας να ελέγξουμε – στο βαθμό του εφικτού – τις μελ-
λοντικές εξελίξεις και να προσαρμοστούμε προς τις απορρέουσες συνθήκες,
έτσι ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πρόκειται δηλαδή,
για την αντίθετη στάση από την πορεία στα τυφλά και το τυχαίο. Στον Πίνα-
κα 2 παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο τα συστατικά στοιχεία επιχειρη-
ματικού σχεδιασμού.

∂ π ™∞°ø°∏
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Συστατικά Στοιχεία του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

Στοιχεία Αντικείμενο Εξειδίκευση
1. Στρατηγικές

2. Πλάνα

Οι ξενοδοχειακές στρατηγικές είναι λοιπόν ο συνδετικός κρίκος ή γέφυ-
ρα ανάμεσα σε στόχους και πλάνα. Όλα τα λειτουργικά στοιχεία και οι πα-
ράμετροι (έσοδα, λειτουργικά έξοδα και κέρδη) πρέπει να εκτιμηθούν ευ-
θύς εξαρχής, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα της λειτουργικής κατάστασης.
Οι στόχοι και τα πλάνα της επιχείρησης παίρνουν μια συγκεκριμένη και
αριθμημένη εικόνα μέσω των προϋπολογισμών (επένδυσης και λειτουρ-
γίας). Κατά αυτό τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαδικασιών παρα-
κολούθησης και ελέγχου της πορείας της ξενοδοχειακής μονάδας. Δύο αλ-
ληλοσυνδεόμενα και συμπληρωματικά εργαλεία παίζουν ένα σημαντικό ρό-
λο στην προσπάθεια αυτή: 

• Ο προϋπολογιστικός έλεγχος, η σύγκριση δηλαδή των προβλε-
πομένων αποτελεσμάτων με εκείνα που έχουν επιτευχθεί και
η ανάλυση των αποκλίσεων για τον εντοπισμό των αιτιών τους. 

¶›Ó·Î·˜ 2
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Επιλογή σχεδιασμού των κύ-

ριων πόρων (ανθρώπινο δυνα-

μικό και χρηματικά κεφάλαια)

για την επίτευξη των στόχων.

• Μια έκφραση των στρατηγι-

κών του ξενοδοχείου. 

• Εργαλεία που εκτείνουν

τους επιδιωκόμενους στό-

χους σε συγκεκριμένες

ενέργειες και δράσεις.

• Πελατείας: τμήματα πελα-

τείας, δραστηριότητες, ερ-

γαλεία προβολής και

marketing.

• Προσωπικού: σύνθεση, θέ-

σεις εργασίας, γνώσεις,

προσόντα, ικανότητες και

δεξιότητες.

• Κερδοφορίας: πηγές χρη-

ματοδότησης, έσοδα, έξοδα

και κερδοφορία.

• Ιεράρχηση των ενεργειών

σε χρονικό ορίζοντα (βρα-

χύ- μέσο- μακροπρόθεσμο),

σε σειρά προτεραιότητας.

• Καθορισμός του αντίστοι-

χου προϋπολογισμού.
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• Η προσέγγιση του management με στόχους, η οποία συνίσταται στον
καθορισμό των προσδιοριστικών παραμέτρων που έχουν επίπτωση
στην επιχειρηματική επίδοση και ο συνακόλουθος προσδιορισμός
προσωπικής αρμοδιότητας και ευθύνης των στελεχών για την επίτευξη
των στόχων. Aυτή η προσέγγιση υποβοηθά τα στελέχη να έχουν την
ανάλογη στάση και συμπεριφορά, προκειμένου να πετύχουν τα προσ-
δοκώμενα αποτελέσματα, γιατί, σε τελική ανάλυση, έχουν την ευθύνη
για τις παραμέτρους που είναι σε θέση να ελέγξουν και να βελτιώσουν. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού, η
οποία περιγράφει την έκφραση της πολιτικής σε στρατηγικές, στόχους,
αποτελέσματα και δραστηριότητες.

Διαδικασία Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

Πολιτική
Τρεις βασικές πολιτικές: Χρηματοοικονομική, Πελατείας, Προϊόντος

(ο καθορισμός τους σημαίνει)

Διατύπωση Στρατηγικών
(που συνεπάγονται)

Στόχους
(οι οποίοι παίρνουν μια ποσοτική μορφή ως)

Αποτελέσματα
(τα οποία θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη)

Δραστηριοτήτων / Πλάνων
(που περιλαμβάνουν ένα κατάλογο των αναγκαίων)

Πόρων
(το κόστος των οποίων παρουσιάζεται σε ένα)

Προϋπολογισμό

™¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· 1
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Τα πλάνα είναι λοιπόν εργαλεία που εξειδικεύουν τους επιδιωκόμενους
στόχους ενός ξενοδοχείου σε συγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες,
σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα. Καθορίζουν τους επιδιωκόμενους ποσο-
τικούς στόχους, όπως είναι, για παράδειγμα:

• οι χρηματοοικονομικοί στόχοι: απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου,
ύψος βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. 

• οι λειτουργικοί στόχοι: πωλήσεις (έσοδα), αριθμός διανυκτερεύσεων,
ποσοστά πληρότητας, λειτουργικά έξοδα.

• οι στόχοι marketing: τμήματα πελατείας, τιμές χρέωσης.
Απόλυτα κατανοητό πρέπει να γίνει ότι τα πλάνα είναι η έκφραση των στό-

χων και των στρατηγικών (τρόποι πραγματοποίησης των στόχων) της ξενοδο-
χειακής επιχείρησης, το δε ανθρώπινο δυναμικό και τα κεφάλαια είναι οι κύρι-
οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων.

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα, κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιά-
σουμε, με τη μορφή πίνακα, τα τμήματα και τις λειτουργίες της ξενοδοχεια-
κής επιχείρησης. 

Τμήματα και Επιχειρηματικές Λειτουργίες Ξενοδοχείων

Τμήματα Επιχειρηματικές Λειτουργίες

• Λειτουργικά Τμήματα
(οι πηγές εσόδων) • Κύριες: Δωμάτια

Εστίαση

Ποτά

Λειτουργίες / Εκδηλώσεις

• Δευτερεύουσες: Τηλέφωνο / Συνάλλαγμα

Πλυντήριο

Άλλες υπηρεσίες

• Υποστηρικτικά Τμήματα • Οργάνωση-Διοίκηση 

• Προσωπικό

• Μarketing

• Διαχείριση και έλεγχος 

• Συντήρηση

¶›Ó·Î·˜ 3
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Á. √È ‚·ÛÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ 

Η παρουσίαση των βασικών οικονομικών καταστάσεων στην εισαγωγή του
παρόντος βιβλίου, κρίνεται επιβεβλημένη, επειδή η όλη ανάπτυξη των θε-
μάτων στα επόμενα κεφάλαια πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτών των
καταστάσεων.

Οι οικονομικές καταστάσεις μάς παρέχουν, η καθεμία από διαφορετική
οπτική γωνία, μια συνοπτική εικόνα των επιχειρηματικών λειτουργιών και
πραγματοποιούμενων οικονομικών αποτελεσμάτων. Η παρουσίασή τους εί-
ναι σκόπιμη και για τους εξής λόγους:

• Έχουν σχέση με την καθημερινή δραστηριότητα των στελεχών ξενο-
δοχειακών επιχειρήσεων. 

• Οι καταστάσεις – όπως και οι αριθμοδείκτες που παρουσιάζονται στο
Κεφάλαιο 2 – είναι ιδιαίτερα σημαντικά βοηθήματα στον έλεγχο και
την παρακολούθηση των επιχειρηματικών λειτουργιών, καθώς και
στη λήψη αποφάσεων. 

• Τέλος, αποτελούν τη βάση μέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του ξενοδοχείου.

Οι βασικές οικονομικές καταστάσεις είναι τρεις:
• ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης
• ο ισολογισμός
• ο πίνακας ρευστότητας.

• §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛË˜

Παρουσιάζει μια περιληπτική εικόνα των εσόδων (πωλήσεων) και των εξό-
δων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, καθώς επί-
σης και το αποτέλεσμα της περιόδου. 

Η βασική μορφή του λογαριασμού αποτελεσμάτων έχει ως εξής (υποθε-
τικά ποσά σε χιλιάδες €):

∂ π ™∞°ø°∏
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Απλοποιημένη μορφή Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Πωλήσεις 450 

(-) Κόστος πωλήσεων 

(αρχικό απόθεμα + αγορές – τελικό απόθεμα) 120

(=) Μεικτά κέρδη  330

(-) Λειτουργικά έξοδα  240

(=) Καθαρά κέρδη  90

Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι η παραπάνω βασική – σύμφωνα
με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο – μορφή αυτού του λογαριασμού αποτελε-
σμάτων αντικατοπτρίζει τις βιομηχανικές μεθόδους, οι οποίες δίνουν έμφα-
ση στα διάφορα προϊόντα χωριστά και στα μεικτά κέρδη. Αντιθέτως, οι ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις λειτουργούν κατά τμήματα και όχι βάσει προϊό-
ντων και, ως εκ τούτου, είναι πιο πρόσφορο τα έσοδα και έξοδα να ταξινο-
μούνται κατά λειτουργικό τμήμα. Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών δίνουν έμφα-
ση στο λειτουργικό κέρδος κατά τμήμα, το οποίο συνεισφέρει στο συνολικό
καθαρό κέρδος. Γι’ αυτόν το λόγο, κρίνουμε ότι η παρακάτω διάταξη (Πίνα-
κας 5) είναι πιο κατάλληλη για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:

Ενδεδειγμένη μορφή Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (κατά Τμήμα)

Λειτουργικό Τμήμα: Δωμάτια (σε χιλιάδες €)

Έσοδα Τμήματος Δωματίων: 100

(-) Άμεσα έξοδα 15

(=) Κέρδη τμήματος 85

(-) Μη κατανεμημένα λειτουργικά έξοδα (ελεγχόμενα) 20

(=) Κέρδη προ σταθερών εξόδων 65

(-) Σταθερά έξοδα (μη ελεγχόμενα) 30

(=) Καθαρά κέρδη τμήματος  35

Σε όρους λειτουργικού management, η παραπάνω μορφή είναι
σχεδιασμένη έτσι ώστε να μας υποβοηθήσει στη βελτίωση των
κερδών του τμήματος. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τη μεγιστοποί-

¶›Ó·Î·˜ 5
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ηση των εσόδων ή την ελαχιστοποίηση των εξόδων. Πρόκειται για την επι-
δίωξη επίτευξης του άριστου συνδυασμού εσόδων και εξόδων, ο οποίος μας
δίνει τη μεγαλύτερη συνεισφορά κερδών του τμήματος για την κάλυψη των
μη κατανεμημένων λειτουργικών εξόδων και των σταθερών εξόδων, ώστε να
επιτευχθεί το κατάλληλο καθαρό κέρδος.

• πÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜

Ο ισολογισμός παρουσιάζει μια φωτογραφία της οικονομικής κατάστασης
μιας επιχείρησης στο τέλος της χρήσης (συνήθως το έτος). Περιλαμβάνει τα
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και το κεφάλαιο της επιχείρησης.

Μια απλοποιημένη διάταξη του ισολογισμού παρουσιάζεται παρακάτω
(Πίνακας 6). Δεν ακολουθεί τη συνηθισμένη μορφή / διάταξη που περιλαμ-
βάνει το ενεργητικό (σύνολο περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων της
επιχείρησης) και το παθητικό (σύνολο των υποχρεώσεων της), αλλά έχει
πρακτική αξία, από την άποψη της πληρέστερης κατανόησης του τρόπου
χρηματοδότησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Ισολογισμός (σε χιλιάδες €)

Αξία Αποσβέσεις Καθαρή αξία

Πάγιο ενεργητικό 930 280 650

Οικόπεδο 100 30 70

Κτήρια 500 150 350

Εξοπλισμός 250 70 180

Έπιπλα 80 30 50

Κυκλοφορούν ενεργητικό 70

Αποθέματα 25

Χρεώστες 31

Διαθέσιμα σε ταμείο / τράπεζα 14

(-) Τρέχουσες υποχρεώσεις 45

Πιστωτές 30

Βραχυπρόθεσμο δάνειο 15

¶›Ó·Î·˜ 6
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(=) Απαιτούμενο Κεφάλαιο κίνησης 25

ΣΥΝΟΛΟ, το οποίο χρηματοδοτείται από: 675

Μετοχικό κεφάλαιο 470

Κέρδη χρήσης 70

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
(τραπεζικό δάνειο) 135

ΣΥΝΟΛΟ 675

Διευκρινίζεται ότι το Κεφάλαιο κίνησης (ή λειτουργικό κεφάλαιο) ορί-
ζεται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού και
των τρεχουσών ή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης.

• ¶›Ó·Î·˜ ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ (CASH FLOW)

Ο εν λόγω πίνακας μάς παρέχει μια περίληψη των χρηματικών ροών από και
προς την επιχείρηση. Παρουσιάζει τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης της ρευ-
στότητας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος). 

Ένα υποθετικό παράδειγμα πίνακα ρευστότητας παρουσιάζεται παρακάτω.

Πίνακας Ρευστότητας

ΕΙΣΡΟΕΣ (προέλευση ρευστότητας) Υποθετικά ποσά σε €

Αρχικά διαθέσιμα σε τραπεζικό λογαριασμό 30.000

Κέρδη έτους 118.000

Αποσβέσεις 73.000

Τραπεζικό δάνειο 75.000

Μείωση αποθεμάτων 20.000

Σύνολο χρηματικών εισροών 316.000

(-) ΕΚΡΟΕΣ (χρήση ρευστότητας)
Αγορά εξοπλισμού 117.000

Αύξηση χρεωστών 53.000

Μείωση πιστωτών 35.000

Σύνολο χρηματικών εκροών 205.000

Υπόλοιπο ρευστότητας τέλος έτους 111.000

¶›Ó·Î·˜ 7
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Ο παραπάνω πίνακας ρευστότητας παρουσιάζει: 
• τις αιτίες στις οποίες οφείλεται η μεταβολή της ταμειακής θέσης της

επιχείρησης.
• την ανάλυση της σχέσης μεταξύ κερδών και ρευστότητας. Κατά τη

διάρκεια ενός έτους μπορεί να πραγματοποιούμε κέρδη, αλλά παράλ-
ληλα, για κάποια χρονικά διαστήματα, να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα
έλλειψης ρευστότητας.

‰. μ·ÛÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ‰Â›ÎÙÂ˜

Τα ξενοδοχειακά στελέχη οφείλουν να επιδεικνύουν ένα έντονο και ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για τον οικονομικό έλεγχο και την κερδοφορία της επιχεί-
ρησης. Η επίτευξη κερδών αποτελεί, σε τελική ανάλυση, το αντικειμενικό
μέτρο αξιολόγησης των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητάς τους.

• ∞fi‰ÔÛË ‹ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·

Η κερδοφορία συνεπάγεται την ικανότητα της επιχείρησης να παραμένει
ανταγωνιστική στην αγορά, τη διατήρηση και αύξηση της αξίας του επενδυ-
μένου κεφαλαίου και τη δημιουργία μιας ικανοποιητικής ρευστότητας. Επι-
πρόσθετα, λογικό είναι να προσδοκούμε μια ανταμοιβή, μια απόδοση από
την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η αποδοτικότητα ή απόδοση της επένδυσης ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ
των κερδών και του επενδυμένου κεφαλαίου, 

Κέρδη
x 100 = ποσοστό κερδοφορίας ή αποδοτικότητας

Επενδυμένο Κεφάλαιο 

Μπορεί να εκφράζεται ως ποσοστό, όπως παραπάνω. Εάν μετριέται ως
αριθμός ετών, τότε ονομάζεται και περίοδος επιστροφής κεφαλαίου ή απο-
πληρωμής, π.χ.:

100
x 100 = 20% ή 5 έτη

500

Ωστόσο, τα δύο μέρη του λόγου χρήζουν διευκρίνησης:
– Κέρδη: κατά κανόνα, αναφερόμαστε στα κέρδη μετά αποσβέ-

σεων και προ φορολογίας κερδών.

∂ π ™∞°ø°∏

21

Selidopoiimeno  24/08/2005  12:52  ™ÂÏ›‰·21



– Επενδυμένο κεφάλαιο: περιλαμβάνει τόσο τα ίδια κεφάλαια, όσο και
τα ξένα (δάνεια ή πιστώσεις) που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
της επένδυσης.

Κρίνουμε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι σωστή η χρήση του
όρου «απόσβεση κεφαλαίου». Το χρηματικό κεφάλαιο δεν αποσβένεται,
απλά αποδίδει. Αυτά που υπόκεινται σε αποσβέσεις είναι τα πάγια περιου-
σιακά στοιχεία της επιχείρησης. 

• μÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί προς δύο κύριες κατευθύνσεις, είτε με την αύ-
ξηση των κερδών είτε με τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. 

Συνεπώς, μια αύξηση των κερδών μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση των
λειτουργικών εξόδων, μέσω μιας καλύτερης οργάνωσης ή / και με την αύξη-
ση των εσόδων με:

• αύξηση του αριθμού πελατών (δηλαδή, ποσοστό πληρότητας) 
• αύξηση της τιμής χρέωσης
• συνδυασμό των δύο παραπάνω παραμέτρων (με τη βοήθεια μιας τε-

χνικής που ονομάζεται yield management)
• μεταβολή του μείγματος πωλήσεων (μεικτές πωλήσεις), δηλαδή αυ-

ξάνοντας την αναλογία της κατηγορίας πωλήσεων που παρουσιάζει
υψηλότερα περιθώρια κερδών.

• Περιθώριο πωλήσεων και Συντελεστής αντικατάστασης κεφαλαίου 
Η αποδοτικότητα ή κερδοφορία εκφράζει τη σχέση μεταξύ κερδών και

πωλήσεων. Η σχέση αυτή είναι το αποτέλεσμα δύο πτυχών της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας, του περιθωρίου πωλήσεων και του συντελεστή αντι-
κατάστασης κεφαλαίου. Συνεπώς, μπορεί να παρουσιαστεί ως εξής: 

Κέρδη Κέρδη (1) Πωλήσεις (2)
Κερδοφορία = = x 

Επενδυμένο κεφάλαιο Πωλήσεις Επενδυμένο κεφάλαιο

Ο πρώτος λόγος (1) σε αυτόν τον τύπο είναι το Περιθώριο πωλήσεων και ο
δεύτερος λόγος (2) είναι ο Συντελεστής αντικατάστασης κεφαλαίου. 

Ένα απλό παράδειγμα θα καταστήσει πιο συγκεκριμένες αυτές
τις έννοιες (υποθετικά στοιχεία σε χιλιάδες €):

√π∫√¡√ªπ∫√ ªANAGEMENT  •∂¡√¢√Ã∂ π∞∫ø¡ ∂¶ πÃ∂ π ƒ∏™∂ø¡
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Στοιχεία Ξενοδοχείο A Ξενοδοχείο B Ξενοδοχείο Γ

Έσοδα 50 100 400

Έξοδα 45 90 390

Κέρδη 5 10 10

Επενδυμένο κεφάλαιο 25 200 200

Κερδοφορία ή απόδοση 20% 5% 5%

Περιθώριο πωλήσεων 10% 10% 2,5%

Αντικατάσταση κεφαλαίου 2 0,5 2

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι το ξενοδοχείο Α έχει υψηλή κερδο-
φορία (20%), ενώ στα άλλα δύο είναι χαμηλή (5%). 

Το ξενοδοχείο Β έχει το ίδιο περιθώριο πωλήσεων με το Α, αλλά ο συ-
ντελεστής αντικατάστασης κεφαλαίου του δεν είναι ικανοποιητικός. Αυτό
σημαίνει ότι το κεφάλαιό του είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τις πωλήσεις
που πραγματοποιεί. 

Το ξενοδοχείο Γ έχει τον ίδιο συντελεστή αντικατάστασης κεφαλαίου με
το Α, αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποτυχημένο, λόγω του χαμηλού
περιθωρίου πωλήσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει
τα λειτουργικά του έξοδα. 

Από την παραπάνω παρουσίαση, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
• Η απόδοση μιας επένδυσης εξαρτάται από τρεις παράγοντες, εξίσου

σημαντικούς:
– το επενδυμένο κεφάλαιο, δηλαδή τους χρησιμοποιούμενους από

την επιχείρηση πόρους. 
– τα έσοδα, τις πωλήσεις του ξενοδοχείου. Αυτό είναι αποτελεί ζήτη-

μα του marketing.
– τα λειτουργικά έξοδά του, ζήτημα που αφορά στην κατάλληλη ορ-

γάνωση και διοίκηση της ξενοδοχειακής μονάδας.
Η προσπάθεια επίτευξης του καταλληλότερου αποτελέσματος πρέπει να

προσανατολιστεί ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις και να μην είναι
μονοδιάστατη ούτε να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον περιορισμό
των λειτουργικών εξόδων, κάτι το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

• Το επενδυμένο κεφάλαιο στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι
σχετικά πολύ υψηλό, σε τέτοιο μέγεθος ώστε η ξενοδοχεία

∂ π ™∞°ø°∏
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να χαρακτηρίζεται ως βαριά βιομηχανία και εντάσεως κεφαλαίου. Ως
εκ τούτου, ο καθορισμός ενός συντελεστή απόδοσης (κερδοφορίας)
πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτό το αντικειμενικό δεδομένο.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, στον ξενοδοχειακό κλάδο θεωρείται
θεμιτή μια απόδοση της τάξης του 10-12% σε σχέση με το επενδυμένο
κεφάλαιο, περίπου όση είναι και η απόδοση από τις επενδύσεις σε
αστικά ακίνητα.

Â. ªÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

Στην παρούσα εισαγωγή, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε μια οικονομι-
κή εικόνα των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως προκύπτει
από τα αποτελέσματα μιας έρευνας / μελέτης, το HOTEL STUDY. Πρόκει-
ται για μια έρευνα benchmarking, με την οποία οι ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα και την απόδοση τους σε
σχέση με τον ανταγωνισμό και το μέσο όρο του κλάδου. Την επιστημονική
ευθύνη της έρευνας έχει η εταιρεία JBR Hellas-Horwath και πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και με τη συνεργασία της ηλεκτρονικής εφημερί-
δας Travel Daily News. Η μελέτη αφορά στο σύνολο των ξενοδοχείων, αλλά
και στις επιμέρους κατηγορίες και τύπους, δηλαδή:

• Πολυτελείας, Α’ κατηγορίας, Β’ και Γ’ κατηγορίας
• Αστικά ξενοδοχεία Πολυτελείας και Α’ κατηγορίας
• Παραθεριστικά ξενοδοχεία Πολυτελείας και Α’ κατηγορίας.

Ο πίνακας 8 αναφέρεται σε λειτουργικά στοιχεία που προκύπτουν από
ένα επιλεγμένο δείγμα ξενοδοχείων που συμμετείχαν σε τρεις συνεχόμενες
ετήσιες έρευνες και παρέχει μια συνοπτική εικόνα που καλύπτει όλες τις
κατηγορίες και τύπους ξενοδοχείων.

√π∫√¡√ªπ∫√ ªANAGEMENT  •∂¡√¢√Ã∂ π∞∫ø¡ ∂¶ πÃ∂ π ƒ∏™∂ø¡
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Αποτελέσματα Hotel Study, έτη 2001-2003

Έτος

Λειτουργικά στοιχεία 2001 2002 2003

GOP – Μεικτό Λειτουργικό Κέρδος 29,5% 26,2% 14,8%

Εργατικό κόστος 39,2% 42,1% 47,4%

Έξοδα συντήρησης 2,0% 2,3% 2,2%

Ενέργεια 3,2% 3,6% 3,7%

Management fees 1,7% 2,2% 2,1%

Γενικά & Διοικητικά έξοδα 5,0% 4,3% 5,5%

Marketing 2,6% 2,1% 2,8%

Κόστος πωλήσεων 16,7% 17,0% 21,1%

Πηγή: Hotel Study 2004, JBR Hellas

Ο παραπάνω πίνακας είναι αρκετά εύγλωττος σχετικά με τα οικονομικά –
λειτουργικά στοιχεία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη για το έτος 2003 (Hotel Study 2004), η κερ-
δοφορία των ελληνικών ξενοδοχείων ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία.
Αξίζει να υπογραμμιστούν δύο βασικές παράμετροι / αιτίες της κατάστασης: 

• η πτώση του μέσου εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR –
Revenue per Available Room) κατά 5-10% περίπου, σε σχέση με το
έτος 2002 ή 25%, σε σχέση με το 2001. Έτσι, για τα περισσότερα ξε-
νοδοχεία το Μεικτό Λειτουργικό Κέρδος (GOP) έχει περιοριστεί σε
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα της τάξης του 15%.

• η μείωση του βασικού δείκτη κερδοφορίας GOPPAR (GOP per
available room) κατά 40%, σε σχέση με το 2002 και κατά 60%, σε
σχέση με το 2001.

Εκτίμησή μας είναι ότι οι μέθοδοι, εργαλεία και τεχνικές του οικονομι-
κού management που παρουσιάζονται αναλυτικά στα κεφάλαια που έπο-
νται, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων, καθώς και στη βελτίωση της κερδοφορίας και της απόδοσης των ξε-
νοδοχειακών επιχειρήσεων.

¶›Ó·Î·˜ 8
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√π∫√¡√ªπ∫√™ ™Ã∂¢π∞™ª√™ 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια παρουσίαση του οικονομικού
σχεδιασμού, ο οποίος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες

του management. Τόσο ο μακροπρόθεσμος όσο και ο βραχυπρόθεσμος
σχεδιασμός όλων των δραστηριοτήτων και λειτουργιών πρέπει να αποτε-
λούν αναπόσπαστο κομμάτι του management κάθε επιχείρησης, και ιδιαί-
τερα της ξενοδοχειακής. Και αυτό, γιατί το ξενοδοχείο λειτουργεί σε ένα
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, του οποίου ένα από τα βασικότερα χα-
ρακτηριστικά είναι η αβεβαιότητα. 

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜

Ο οικονομικός σχεδιασμός περικλείει μια εκτενή ποικιλία θεμάτων, από
τον πιστωτικό έλεγχο έως τις επενδυτικές αποφάσεις. Όλα τα θέματα απαι-
τούν ακριβείς προβλέψεις.

Οι αντικειμενικοί και βασικοί στόχοι του οικονομικού σχεδιασμού είναι: 
• η επεξεργασία ενός σχεδίου δράσης (πλάνου) για τη βελτίωση των

επιχειρηματικών προοπτικών και επίδοσης
• η επίτευξη ικανοποιητικών κερδών.  
Κατά κανόνα, ο σχεδιασμός διακρίνεται σε μακροπρόθεσμο και βραχυ-

πρόθεσμο. Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός προφανώς θα προσδιορίζεται
από τα μακροπρόθεσμα πλάνα, πλην όμως, θα εξειδικεύει τις δραστηριότη-
τες του management σε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. 

1.1
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ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι η συστηματική προσπάθεια καθοδή-
γησης και ελέγχου των επιχειρηματικών λειτουργιών για την επίτευξη των
επιθυμητών στόχων για μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους.
Το μακροπρόθεσμο πλάνο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για τρία έτη. Το
σημείο αφετηρίας του είναι ο σαφής καθορισμός των στόχων που επιδιώκει
η επιχείρηση. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να διατυπωθούν μέσα στα πλαίσια της
βασικής φιλοσοφίας της επιχείρησης και, προφανώς, τίθενται ορισμένα πο-
λύ βασικά ερωτήματα: 

• Ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται στους πελάτες;
• Ποιο θα είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης (service); 
• Σε ποια τμήματα πελατείας θα στοχεύσουμε; 
• Ποιος πρέπει να είναι στόχος κερδών;
• Ποια θα πρέπει να είναι η ετήσια αύξηση πωλήσεων / κύκλου εργασιών;
Αφού προσδιοριστούν οι στόχοι με σαφήνεια, τότε η διεύθυνση θα επι-

λέξει την πιο κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξή τους, λαμβάνοντας
ιδιαίτερα υπόψη τον περιορισμένο όγκο των διαθέσιμων πόρων.  Προκειμέ-
νου οι παραπάνω αναφορές να γίνουν πιο συγκεκριμένες, θα χρησιμοποιή-
σουμε ένα υποθετικό παράδειγμα.  

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων του τελευταίου έτους είχε την εξής εικό-
να (ποσά σε χιλιάδες €):

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Τελευταίας Χρήσης 

Έσοδα από δωμάτια 500

Έσοδα από φαγητό 450

Έσοδα από ποτά 150

Συνολικά έσοδα 1.000

Κόστος τροφίμων 150 

Κόστος ποτών 30

Κόστος πωλήσεων 180

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των λειτουργιών του ξενοδο-
χείου θα συνίσταται λοιπόν στην επεξεργασία ενός καταλόγου

¶›Ó·Î·˜ 1.1

1.1.1
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Μεικτά κέρδη 820

Εργατικά έξοδα 500

Γενικά έξοδα 200

Κέρδη προ φόρων 120

Φόρος κερδών (35%) 42

Κέρδη μετά φόρων 78
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ενεργειών και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων
και για την υλοποίηση της επιλεγμένης στρατηγικής. Διατυπώνονται οι βα-
σικές πολιτικές της επιχείρησης, οι οποίες είναι οι εξής τρεις:

• χρηματοοικονομική πολιτική, δηλαδή ο στόχος απόδοσης του επεν-
δυμένου κεφαλαίου

• η πολιτική προϊόντος και υπηρεσιών, ως επίσης και το επίπεδο εξυ-
πηρέτησης, και

• η πολιτική marketing.
Ουσιαστικά, δίνουμε τις απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που αναφέρ-

θηκαν παραπάνω. 
Από μια οπτική γωνία, ο σχεδιασμός είναι η προσπάθεια συμφιλίωσης

και συνταιριάσματος δύο βασικών, και σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκρου-
όμενων αντιλήψεων. Σε τελική ανάλυση, δύο ζητήματα απασχολούν την ξε-
νοδοχειακή επιχείρηση: η κερδοφορία  (ή απόδοση) της επένδυσης και ο
πελάτης. Η κερδοφορία είναι ο αντικειμενικός στόχος του ξενοδοχείου,
ενώ η φροντίδα για παροχή σωστών υπηρεσιών (διαμονή, εστίαση-ποτά και
αναψυχή) είναι το μέσο με το οποίο θα πετύχουμε το στόχο μας. Ο σχεδια-
σμός λοιπόν είναι η συγκεκριμενοποίηση των επιχειρηματικών πολιτικών.
Στη φάση της υλοποίησής τους, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο
έλεγχος είναι η προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές έχουν
μεταφραστεί σε έργα.   

Οι επιχειρηματικές λειτουργίες θα πρέπει να μεταφραστούν σε οικονο-
μικούς όρους και να διαμορφωθεί ένα οικονομικό πλάνο. Δεδομένου ότι
όλα τα πλάνα απαιτούν χρηματοδότηση, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις
πηγές χρηματοδότησης. Αυτά εξάλλου παρουσιάζονται και στον ετήσιο ισο-
λογισμό της επιχείρησης, όπως εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα.

Ισολογισμός Τελευταίας Χρήσης (σε χιλιάδες €)

Πάγιο ενεργητικό 550

Μείον αποσβέσεις 50 500

Κυκλοφορούν και διαθέσιμο ενεργητικό 100

Αποθέματα 35

Χρεώστες 50

Διαθέσιμα 15

¶›Ó·Î·˜ 1.2

OIKONOMIKO™  ™Ã∂¢ π∞™ª√™

29

Selidopoiimeno  24/08/2005  12:52  ™ÂÏ›‰·29



Μείον τρέχουσες υποχρεώσεις 70

Πιστωτές      38

Φόροι       42 30

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία         470

Κεφάλαια                                          350

Αποθεματικά                                     20

Μακροπρόθεσμο δάνειο                    100

Επενδυμένο κεφάλαιο                         470

Ο οικονομικός σχεδιασμός συνίσταται λοιπόν στην επεξεργασία των
απαραίτητων ρεαλιστικών προβλέψεων και την παρουσίασή τους σε κατάλ-
ληλους πίνακες και εκθέσεις. 

(α) Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει επεξεργασία του μακροχρόνιου πλά-
νου, ένα πλάνο που θα περιλαμβάνει τις προβλέψεις για την επόμενη πε-
νταετία. Οι προβλέψεις αυτές θα βασίζονται στους στόχους αύξησης των με-
γεθών της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα: 

• ετήσια αύξηση των πωλήσεων κατά 5%
• μια ετήσια αύξηση της απόδοσης κεφαλαίου μεταξύ 2 και 3%, με στό-

χο να ανέλθει στο 20% στο τέλος της πενταετίας.
• αποτελεσματική οργάνωση της επιχείρησης, έτσι ώστε η ποιότητα της

εξυπηρέτησης των πελατών να είναι η κατάλληλη για την κατηγορία
της

• διανομή ενός σχετικά μικρού μερίσματος στους μετόχους
• δημιουργία αποθεματικών – μέσω της αύξησης της ρευστότητας – με

σκοπό τη μελλοντική επέκταση της επιχείρησης. Ο στόχος αυτοχρη-
ματοδότησης ανέρχεται σε 3 εκατ. € στο τέλος της πενταετίας. 

Ο πίνακας που ακολουθεί, βασίζεται στα στοιχεία του παραπάνω ισολο-
γισμού και τους μακροπρόθεσμους στόχους της ξενοδοχειακής μονάδας. 
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