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Μια ενδεχόμενη κάμψη της ζήτησης στον τρέχοντα 
τουριστικό κύκλο εκτιμάται ότι θα εκφρασθεί ήπια, πιο 
πολύ μέσω μιας μείωσης του ρυθμού αύξησης της 
ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Σε κάθε 
περίπτωση, η καταγεγραμμένη άνοδος των τελευταιών ετών 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των διανυκτερεύσεων 
σε περισσότερες περιοχές της τουριστικής Ελλάδας. 

Κατά  την τελευταία τριετία, η ξενοδοχειακή αγορά έχει παρουσιάσει σημαντικά σημάδια ενίσχυσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς της. Σε αυτό έχει συμβάλλει η διάκριση της Ελλάδας ως ενός εκ των κορυφαίων και ασφαλών προορισμών 
πανευρωπαϊκώς, η είσοδος στην αγορά αναγνωρισμένων διεθνώς διαχειριστών (operators) και η συνεχιζόμενη στοχευμένη 
αναβάθμιση συγκεκριμένων τουριστικών υποδομών. Την έντονη  κινητικότητα στον τομέα των ξενοδοχειακών ακινήτων διατηρούν σε 
μεγάλο βαθμό οι προσπάθειες για ενεργότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του κλάδου αλλά και η σταθεροποίηση 
του εγχώριου οικονομικού κλίματος.

Την ίδια στιγμή, ο τομέας του τουρισμού συνεχίζει να επηρεάζεται τόσο από εγχώριες προκλήσεις όσο και από τις διεθνείς 
μακροοικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Στην Ελλάδα τέτοιες παράμετροι είναι η οικονομική σταθερότητα και η ενίσχυση της 
αναπτυξιακής προοπτικής, το παραμένον υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) του κλάδου, το προσφυγικό 
ζήτημα αλλά και το συνεχιζόμενο ασταθές φορολογικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, σε διεθνές επίπεδο αναμένονται εξελίξεις που μπορεί 
να επηρέασουν τις αφίξεις και τις εισπράξεις από τον τουρισμό. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν τόσο τη διαπραγματευόμενη έξοδο 
του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τυχόν επιπρόσθετη υποτίμηση της Τουρκικής λίρας ή την περαιτέρω 
ανάκαμψη των τουριστικών αγορών της Ανατολικής Μεσογείου και της Βορείου Αφρικής.

ΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
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Διεθνείς Tour Operators, όπως ο όμιλος TUI, Thomas Cook 
και Alltours, αναμένεται να ενισχύσουν την παρουσία 
τους στην ελληνική τουριστική αγορά, αποκτώντας 
νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και ελέγχοντας 
μεγαλύτερο αριθμό δωματίων τα επόμενα χρόνια.

Ανάπτυξη ανταγωνιστικότερων και ποιοτικότερων 
ξενοδοχειακών μονάδων και boutique hotels κατηγορίας 
3* & 4*, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης προσφοράς 
5-άστερων ξενοδοχείων σε δημοφιλείς ελληνικούς 
προορισμούς και πιθανής μείωσης στις  εκτιμώμενες  
δαπάνες των διεθνών  τουριστών, στην οποία  ενδέχεται  
να οδηγήσει η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα και ο 
νεοαυξανόμενος ανταγωνισμός από γειτονικές αγορές.

Αύξηση της ζήτησης από VIP επισκέπτες που 
αναζητούν πολυτελείς  ταξιδιωτικές   εμπειρίες  και 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με  έμφαση στην 
ιδιωτικότητα, τόσο σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες και 
σε περιοχές της υπαίθρου όσο και σε αστικές περιοχές. 

Η έλλειψη αρκετών ποιοτικών διαμερισμάτων 
εξυπηρετούμενων με ξενοδοχειακές υπηρεσίες στην 
πόλη της Αθήνας θα οδηγήσει πιθανά στη μετατόπιση 
του ενδιαφέροντος των επενδυτών και των διαχειριστών 
στην απόκτηση και λειτουργία νέων χώρων σε πόλεις 
και περιοχές στην Ελλάδα με τουριστική ζήτηση.

Ο τομέας του yachting και της κρουαζιέρας στην 
Ελλάδα αναμένεται να σημειώσει αύξηση καθώς 
οι ναυλώσεις σκαφών και η τουριστική ζήτηση στο 
θαλάσσιο τουρισμό συνεχίζουν να κινούνται σε θετική 
τροχιά και την ίδια στιγμή διαγωνιστικές διαδικασίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με κατασκευές νέων 
μαρίνων, επεκτάσεις και αξιοποιήσεις υπαρχόντων. 

Η ενεργότερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων μη 
εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, τα οποία 
εμπεριέχουν ξενοδοχειακά ακίνητα, είναι μία διαδικασία η 
οποία ενδέχεται να δημιουργήσει ευκαιρίες μεταβιβάσεων
σχετικών ιδιοκτησιών,  με   σκοπό   την   επανατοποθέτησή
τους   στην  αγορά. 

Εξελίξεις αναμένονται και στην ειδική κατηγορία 
πολυτελών επώνυμων ακινήτων (branded residences), 
η οποία στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα εκπροσωπούνταν 
μόνο από μεμονωμένες οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Οι προσπάθειες επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή 
σε resort προορισμούς και αναμένουμε η τάση να 
επεκταθεί και στο κέντρο της Αθήνας, με μετατροπή 
μέρους από την υπάρχουσα δομημένη επιφάνεια. 
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• Οι θετικές εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού ξεπέρασαν τις 
αρχικές εκτιμήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) 
για το 2017 και δημιούργησαν μία ώθηση η οποία διατηρήθηκε 
και το 2018. Οι διεθνείς αφίξεις επιβατών κατέγραψαν τον αριθμό 
ρεκόρ των 32εκ. το 2017 και οι συνολικές καταγεγραμμένες 
εισπράξεις ανήλθαν σε 14,7δις To πρώτο εννιάμηνο του 2018 
οι αφίξεις κατέγραψαν άνοδο 12,4% σε σχέση με το αντίστοιχο  
του 2017 και ετησίως αναμένεται να ξεπεράσουν κατά 2.5εκ. τις 
αφίξεις του 2017.

• Οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού διαφαίνονται καλές 
τηρουμένων των διαρθρωτικών περιορισμών του κλάδου. 
Οι αφίξεις αυξάνονται, η διάρκεια παραμονής δε μειώνεται 
αισθητά, η μέση ημερήσια δαπάνη είναι σταθερή, ο αριθμός 
της σημαντικής τουριστικής προέλευσης αυξάνεται. Από την 
άλλη πλευρά, οι αφίξεις παραμένουν «αιχμηρές», η ημερήσια 
δαπάνη παραμένει περιορισμένη, αλλά και οι ίδιοι προορισμοί 
προέλευσης προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης

• Μετά από σχεδόν συνολικά δύο δεκαετίες αδράνειας1, η Αθήνα 
επανακάμπτει ενεργά, σημειώνεται άνοδος της τουριστικής 
ζήτησης και των διανυκτερεύσεων, ενώ προωθείται ως city 
break προορισμός αποτελώντας κέντρο πολιτισμικών και 
γαστρονομικών εμπειριών. Διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες και 
επενδυτές έχουν κάνει την είσοδό τους ή έχουν επιστρέψει στην 
Αθηναϊκή ξενοδοχειακή αγορά, ανακαινίζουν και αναβαθμίζουν 
υφιστάμενες μεγάλες κεντρικές ξενοδοχειακές μονάδες αλλά 
και εξετάζουν νέες αναπτύξεις για δημιουργία 5-άστερων 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.

• Η τάση ανάπτυξης boutique ξενοδοχείων στην Αθήνα 
παραμένει και αυξάνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία 
των κτιρίων της Αθήνας, οι προοπτικές του συγκεκριμένου 
τύπου έχουν σημαντικά περιθώρια μεγέθυνσης, τόσο μέσω
της δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων, όσο και μέσω 

αναβάθμισης του υφιστάμενου αποθέματος τουριστικών 
καταλυμάτων.

• Η δυναμική της ξενοδοχειακής αγοράς του Πειραιά 
αναπτύσσεται, τόσο λόγω της υπάρχουσας έλλειψης σε 
ξενοδοχειακές κλίνες, όσο και των επικείμενων σχεδίων 
αναδιαμόρφωσης του λιμένα του Πειραιά, με στόχο να 
μετατραπεί σε λιμάνι εκκίνησης κρουαζιέρας (home port). 
Δυναμική εμφανίζεται και στην ανάπτυξη της Αττικής Ριβιέρας, 
κατά μήκος της ακτογραμμής του Σαρωνικού κόλπου από το 
Φάληρο ως το ακρωτήριο του Σουνίου.

• Κινητικότητα παρατηρείται στη Βόρεια Ελλάδα με επίκεντρο 
τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Θάσο και την παραλιακή 
ζώνη της Καβάλας. Οι επενδυτές επικεντρώνονται κυρίως σε 
μικρά ξενοδοχεία και σύγχρονα συγκροτήματα ενοικιαζόμενων 
δωματίων, με προτίμηση στην κατασκευή νέων μονάδων, αντί 
της αγοράς υφισταμένων κτηρίων.

• Το πρόγραμμα Greece Golden Visa, το οποίο χορηγεί 
άδεια παραμονής στην Ελλάδα σε υπηκόους χωρών εκτός 
Ευρωπαϊκής Ενώσης με την επένδυση (αγορά) ακινήτου 
αξίας €250.000 και άνω, ευνόησε τις συναλλαγές στην αγορά 
ακινήτων αλλά και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς πολλά 
από τα ακίνητα αξιοποιούνται τουριστικά. 

• Ακολουθώντας τη διεθνή τάση των τελευταίων ετών, 
αυξάνεται και στον εγχώριο τουριστικό χάρτη η παρουσία 
των ξενοδοχείων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες 
(adults only resorts), δηλαδή σε άτομα άνω των 16 ετών. Τα 
ξενοδοχεία αυτά λειτουργούν με επιτυχία και υψηλή πληρότητα 
κατά την περίοδο Mάιο-Οκτώβριο. Αύξηση καταγράφεται και 
στους εγχώριους επισκέπτες σε αυτά, ωστόσο παραμένουν 
ακόμη λιγότεροι σχετικά.

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 1. Η έναρξη της κρίσης στον ξενοδοχειακό τομέα της Αθήνας είχε προηγηθεί της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, τοποθετείται μετά το πέρας των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ). 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Την 7ετία 2010-2017, με βάση τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, η αύξηση των κλινών σε 5στερα 
ξενοδοχεία άγγιξε το 30%, μεγαλύτερη από κάθε άλλη 
κατηγορία, ενώ, κατά την ίδια περίοδο, οι κλίνες στα ξενοδοχεία 
1 και 2 αστέρων μειώθηκαν κατά 5% και 11% αντίστοιχα. 

Τα 5στερα ξενοδοχεία (74.884 κλίνες το 2017) συναντώνται 
κυρίως στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της 
χώρας και περιλαμβάνουν επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους 
με υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. 

Γενικά, η μέση ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελλάδα διαθέτει 
περίπου 40 δωμάτια και 80 κλίνες ενώ στα νησιά του Ιονίου, του 
Νότιου Αιγαίου και στην Κρήτη, η μέση μονάδα διαθέτει λίγο 
πάνω από 50 δωμάτια και γύρω στις 100 κλίνες. 

Το 77% της συνολικής χωρητικότητας των κλινών της χώρας 
εντοπίζεται στους 5 τουριστικά κύριους προορισμούς (Νότιο 
Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Αττική και Κεντρική Μακεδονία), οι 
οποίοι συγκεντρώνουν, σύμφωνα με έρευνα του INΣETE2 , πάνω 
από το 80% της οικονομικής δραστηριότητας του ξενοδοχειακού 
κλάδου. 

 

Οι επενδύσεις στις αναπτύξεις ξενοδοχειακών μονάδων, 
τόσο για το 2017 όσο και το 2018, αφορούσαν κυρίως 
μονάδες κατηγορίας 4* και 5*. Ακολούθησαν την τάση που 
έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια όπου οι επενδύσεις έχουν 
στραφεί σε πιο πολυτελείς μονάδες, αναδιαρθρώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2017, με βάση τα στοιχεία του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο διαθέσιμο 
ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας προστέθηκαν 101 μονάδες 
κατηγορίας 5*, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 26% 
περίπου σε σχέση με το 2016 και 171 μονάδες κατηγορίας 4*, 
ήτοι αύξηση της τάξεως του 13%.

 Ξενοδοχεία 5*
 Ξενοδοχεία 4*

Χαμηλή Τουριστική Κίνηση

Μέτρια Τουριστική Κίνηση

Υψηλή Τουριστική Κίνηση

Πολύ Υψηλή Τουριστική Κίνηση

ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ

01  Αν. Μακεδονία & Θράκη
02  Κεντρική Μακεδονία
03  Δυτική Μακεδονία & Ήπειρος
04  Θεσσαλία & Κεντρική Ελλάδα
05  Νησιά Ιονίου
06  Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησος
07  Αττική 
08  Κρήτη 
09  Νότιο Αιγαίο 
10  Βόρειο Αιγαίο

12

30
47

108

14

113

37

164

39

126

26

163

35

109

174

368

104

270

8

34

1

3
014

1
02

1

1
03

37

16
04

26

116
06

10

27
08

17

336
09

8

34
10

39

12
05

35

110
07

 2.  Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)

Πηγή:  ARBITRAGE RE
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το ΣΕΤΕ3  εκτιμά πως η 
υπάρχουσα χωρητικότητα των ξενοδοχείων επαρκεί για 
να καλύψει τη ζήτηση με εξαίρεση κάποιες μικρές ελλείψεις 
που ενδέχεται  να  καταγραφούν  σε  περιόδους αιχμής σε 
προορισμούς κυρίως του Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων και την 
Κρήτη. 

Ωστόσο, έλλειψη  εντοπίζεται  σε  νέες  και  σύγχρονες   
ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα καθώς αρκετά 
ξενοδοχεία είναι 25ετίας, με συγκεκριμένες δυνατότητες που 
δεν ανταποκρίνονται πάντα στις πιο πρόσφατες τάσεις 
του τουρισμού. Για το λόγο αυτό, η πλειοψηφία των νέων 
επενδύσεων αφορά πρωτίστως ανακαίνιση ή και ανακατασκευή 
υφιστάμενων μονάδων.

Στην Αθήνα, η παρατηρούμενη αύξηση του τουρισμού 
τα τελευταία χρόνια κινητοποίησε το ενδιαφέρον μεγάλων 
ελληνικών και ξένων ομίλων για εξαγορά, ανακαίνιση και 
λειτουργία πολυτελών ξενοδοχείων, κυρίως στο κέντρο της 
πόλης και στα νότια προάστια.  

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε, όπως και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κατηγορίας 
5* και 4* και σε σχετικές αναβαθμίσεις μέσω εκσυγχρονισμού 
υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ υπάρχει πρόθεση 
για ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων. Το σχετικό ενδιαφέρον 
προέρχεται τόσο από εγχώρια κεφάλαια, όπως οι ΑΕΕΑΠ, όσο 
και από διεθνή, κυρίως από τις Η.Π.Α., τη Μέση Ανατολή και την 
Τουρκία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ 2017

Αριθμός
Ξενοδοχείων 5

Δ 2017 - 2016 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ 2017

Αν. Μακεδονία & Θράκη

Αττική

Βόρειο Αιγαίο

Δυτική Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Νησιά Ιονίου

Κεντρική Μακεδονία

Κρήτη

Νότιο Αιγαίο

Πελοπόννησος

Κεντρική Ελλάδα

Σύνολο

382

648

391

270

127

413

570

933

1.192

1.577

2.097

659

524

9.783

11.111

31.894

11.777

9.708

2.953

8.528

14.928

48.121

45.825

90.889

104.053

19.128

15.212

414.127

1.197

6.758

939

1.444

61

836

1.335

6.003

8.560

19.568

24.631

2.906

646

74.884

1.955

8.627

1.567

2.293

448

2.030

3.482

11.737

8.731

26.914

33.138

4.080

2.803

107.805

12

35

8

4

3

11

28

39

47

104

174

22

9

496

30

109

34

41

17

96

119

126

108

270

368

122

45

1.485

20%

17%

33%

0%

0%

22%

0%

56%

15%

18%

44%

10%

-10%

26%

4%

11%

6%

11%

0%

28%

12%

25%

20%

14%

4%

16%

22%

13% 

4 Ξενοδ/κό 
Δυναμικό 5 45 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑ & ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα3,  το 8% των ξενοδοχείων και 
το 27% των δωματίων της ελληνικής αγοράς συνεργάζονται ή 
ανήκουν σε κάποια διεθνή ή εγχώριa (πανελλαδική ή τοπική) 
επώνυμη ξενοδοχειακή αλυσίδα. Αυτό συμβαίνει στο 60% των 
5-άστερων ξενοδοχείων, στο 40% των 4-άστερων και μόλις 
το στο 4% της κατηγορίας 3*. Aυτή τη στιγμή υπάρχουν 30 

διεθνείς αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 
αντιπροσωπεύουν περίπου 250 ξενοδοχεία με μέσο μέγεθος 
170 δωμάτια. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί 45 περίπου εθνικές 
αλυσίδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από 240 ξενοδοχεία 
και 60 αλυσίδες με τοπικό χαρακτήρα που συνεργάζονται ή 
έχουν στην ιδιοκτησία τους πάνω από 260 ξενοδοχεία. 

 3. GBR Consulting  

4. Σύνδεσμος  Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
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Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Αθήνας εμπλουτίστηκε και με 
μικρότερες μονάδες, κυρίως πολυτελών boutique ξενοδοχείων 
και serviced apartments, αυξάνοντας το μερίδιο αυτής της 
κατηγορίας στην αγορά.  Το αντίστοιχο ενδιαφέρον προέρχεται 
τόσο από εγχώριους ξενοδόχους όσο και από διεθνείς, κυρίως 
από το Ισραήλ, την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα 
(συμπερ. Xoνγκ Κονγκ). 

Αρκετοί ενδιαφερόμενοι προέβησαν σε αγορές αυτοτελών 
κτιρίων ή χαρτοφυλάκια οικιστικής χρήσης ακινήτων στο κέντρο 
με σκοπό την ανακατασκευή και την επαναλειτουργία τους ως 
boutique apartment hotels. Αυτό καταδεικνύεται και από την 
έναρξη λειτουργίας πάνω από 20 τέτοιων μονάδων κατά το 
τελευταίο τρίμηνο. Για παράδειγμα, ήδη στην Αθήνα άρχισαν 
να λειτουργούν, μεταξύ άλλων, το “AD Athens Luxury Rooms 
& Suites”, το “Athens Mosaico Suites & Apartments”, το “The 
Athenians Modern Apartments”, το “5inAthens Apartments”, 
το “Thiseio 1915”, το “Syntagma Square Modern Apartments”, 
το “Acropolian Spirit Boutique Hotel” και  το “NLH FIX”, ενώ 
σύντομα αναμένεται και το “Niche Hotel”.  Η ίδια εικόνα 
παρουσιάστηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότερες από 
10 νέες μικρές ξενοδοχειακές μονάδες αναμένεται να ξεκινήσουν 
τη λειτουργία τους.

Γενικά, παρότι υπάρχει ξενοδοχειακό απόθεμα, η Αθήνα 
παρουσιάζει, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, κενά σε ποιοτικό 
ξενοδοχειακό δυναμικό, ιδιαίτερα πολυτελών μονάδων, σε 
σύγκριση με ανταγωνιστικές πόλεις της υπόλοιπης Ευρώπης. 
Ιδιαίτερα η Αθηναϊκή Ριβιέρα, που εκτείνεται από το Φλοίσβο 
μέχρι το Σούνιο, διαθέτει μεγάλη προοπτική και έχει δυναμική 
να προσελκύσει τουρισμό αναψυχής (leisure), ιδιαίτερα αν 
προχωρήσει το έργο ανάπλασης του Ελληνικού. Το γεγονός 
αυτό θα βοηθούσε να επιμηκυνθεί ο χρόνος παραμονής των 
τουριστών και η τουριστική περίοδος. 

Πιθανά νέα, πολυτελή ξενοδοχεία στην Αθηναική Ριβιέρα θα 
μπορούσαν να προσελκύσουν επισκέπτες όχι μόνο από 
την Ευρώπη αλλά και από χώρες της Μέσης Ανατολής που 
επιθυμούν συγκεκριμένες ανέσεις.  Τα μεγάλα νησιά με υψηλή 
τουριστική κίνηση, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Κέρκυρα, 

ελκύουν το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και οργανισμών 
του χώρου των ξενοδοχειακών ακινήτων, προερχόμενοι κυρίως 
από τις H.Π.Α, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Ρωσία και τη Μέση 
Ανατολή. Τα επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν κατά κανόνα σε 
θέρετρα και μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα πλέον 
των 200 δωματίων.
 
Στη Σαντορίνη το ενδιαφέρον στρέφεται σε μικρά boutique 
ξενοδοχεία με θέα στην Καλντέρα ή θεματικά ξενοδοχεία σε 
παραδοσιακούς οικισμούς. Αλλαγή, ωστόσο, στον χάρτη 
του νησιού πιθανώς να παρατηρηθεί μετά την κατασκευή 
της νέας περιφερειακής οδού που συνδέει το αεροδρόμιο 
της Σαντορίνης με την Οία όπου κατά μήκος της αναμένεται 
η κατασκευή μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Στη Μύκονο 
κατευθύνονται επενδυτές οι οποίοι αναζητούν συγκροτήματα 
με ιδιωτικές βίλες για εποχιακές μισθώσεις. Σε κάθε περίπτωση, 
σημαντικό ενδιαφέρον για πολυτελείς βίλες και boutique 
ξενοδοχεία παρατηρείται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου καθώς 
και του Ιονίου, όπως επίσης και στην ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα 
για αναπτύξεις τύπου θέρετρου μικτής χρήσης – σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων (Σ.Τ.Κ). 

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί το 
υπάρχον ξενοδοχειακό απόθεμα και να αναπτυχθεί νέο, όπου 
κριθεί αναγκαίο, για να προσελκυθούν τουρίστες με υψηλό 
εισόδημα ακόμη και σε δευτερεύοντες προορισμούς. Θα ήταν,  
επίσης, ωφέλιμο, καθώς υπάρχει σχετικό κενό, να εισαχθούν 
συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα που συνδυάζουν και 
σχετίζονται με:

• Το θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα

• Τη φοιτητική εστία και τη διαμονή

• Τον αθλητισμό (συμπερ. γκόλφ, πεζοπορία), την αναψυχή 

    και την εκπαίδευση

• Τη γευσιγνωσία και τον αγροτικό τουρισμό

• Τις υπηρεσίες υγείας και ευεξίας (health & wellness)

• Τις πολυτελείς υπηρεσίες με παρουσία επώνυμων 

   συγκροτημάτων εξυπηρετούμενων κατοικιών
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Σύμφωνα με την έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδας, η 
εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά την περίοδο Ιανουαρίου 
– Σεπτεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε 25,96εκ. ταξιδιώτες5, 
αυξημένη κατά 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2017, η οποία ήταν ήδη αυξημένη σε ετήσια βάση κατά περίπου 
10% σε σχέση με το 2016. 

Οι διεθνείς αφίξεις το 2018 αναμένεται να προσεγγίσουν τα 
32.5εκ, αυξημένες σε σχέση με το 2017 που είχαν καταγραφεί 
περίπου 30εκ. διεθνείς επισκέπτες μέσω αεροδρομίων και 
οδικών σταθμών. Το 2018, αναμένεται οι επιβάτες κρουαζιέρας 
να φτάσουν τα 4,5εκ, όπως το 2017.

Η πολύ σημαντική συμφωνία ιδιωτικοποίησης λειτουργίας 
14 περιφερειακών αεροδρομίων από την Fraport Hellas 
περιλαμβάνει εκτεταμένα έργα αναβάθμισης. Στα αεροδρόμια 
αυτά συμπεριλαμβάνονται γνωστοί τουριστικοί προορισμοί 
όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κως, η 
Σκιάθος, η Ζάκυνθος, τα Χανιά αλλά φυσικά και η Θεσσαλονίκη. 

Για  το λόγο αυτό, θεωρούμε  ότι  η συμφωνία  αυτή  θα  
ενισχύσει  τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως τουριστικού 
προορισμού και η αναβάθμιση των σχετικών αεροπορικών 
υποδομών και υπηρεσιών αναμένεται να αυξήσει τις 
αεροπορικές συνδέσεις με βασικές ευρωπαϊκές και άλλες 
διεθνείς τουριστικές αγορές.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΑΦΙΞΕΙΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
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5.  Δεν περιλαμβάνονται μεγέθη από κρουαζιέρες πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων
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Πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE
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Οι  τουριστικές  εισπράξεις παραμένουν ισχυρές με την 
τουριστική δαπάνη και τα ποσοστά πληρότητας να είναι 
υψηλότερα  στους κύριους προορισμούς. Το 2017, οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα €14,63δις6, 
παρουσιάζοντας αύξηση 10,8% σε σύγκριση με το 2016, ενώ 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, οι ταξιδιωτικές 

εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,1% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Παρά την αύξησή τους, οι 
εισπράξεις δεν ακολουθούν αναλογικά τη μεγάλη αύξηση στις 
αφίξεις τουριστών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στον 
τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (όπως το Airbnb), 
όπου οι δαπάνες των χρηστών δεν καταγράφονται επίσημα. 

Γενικά, η  Ελλάδα βρίσκεται  στη  μέση  της παγκόσμιας 
τουριστικής  ανταγωνιστικής  κατάταξης, σε περίπου 
παράλληλη πορεία με τους άμεσους ανταγωνιστές της. 
Οι αφίξεις αυξάνονται σταθερά από το 2012 και η διάρκεια 
παραμονής δε μειώνεται γρήγορα.

Από την άλλη πλευρά, οι αφίξεις παραμένουν εποχικές, 
κυρίως σε μία περίοδο 3 μηνών, με το μεγαλύτερο μέρος της 
ζήτησης (35% του συνόλου) να προέρχεται από 4 χώρες της ΕΕ 
(Γερμανία, Μεγ. Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία).

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

CAGR: Compound Annual Growth Rate (Σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης)

6.    Πλέον περίπου  €0,43δις έσοδα από κρουαζιέρες που καταγράφηκαν από συμπληρωματική δημόσια έρευνα
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6 χρόνια CAGR 11,4%
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Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση της τουριστικής ζήτησης 
με περισσότερες από 30 εκ. αφίξεις τουριστών και των 
εισπράξεων που αναμένεται να ξεπεράσουν τα €15 δις 
το 2018,  ενδέχεται να οδηγήσουν σε ενεργητικότερη 
αναζήτηση υπαρχόντων ή ανάπτυξη νέων ακινήτων για 
τουριστική ή έστω εμπορική εκμετάλλευση συνυφασμένη με 
την τουριστική δραστηριότητα. Κατ’ επέκταση, αναμένουμε 
εισροή και τοποθέτηση περισσότερων επενδυτικών 
κεφαλαίων στον τουριστικό κλάδο. 

Όπως είναι γνωστό, ο τουρισμός συμβάλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη της οικονομίας, έχοντας συνολική συνεισφορά 
κοντά στο 10% στο ΑΕΠ. Για παράδειγμα, ο ξενοδοχειακός 
κλάδος με κύκλο εργασιών €5,7 δις σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, συνεισφέρει σε ετήσια βάση περισσότερο 
από 3,5% στο ΑΕΠ. 

Το βασικό προϊόν που στηρίζει την τουριστική δραστηριότητα 
είναι το «Ήλιος – Θάλασσα» (γνωστό ως Sun & Beach) και 
ακολουθεί η «Απόδραση Πόλης» (γνωστό ως City Break), 
παρά τον ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό.

Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να παραμένει με βάση τα 
στοιχεία ένας από τους κύριους παράγοντες ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, αλλά απαιτούνται στρατηγικές 
προσαρμογές για την αύξηση της αξίας του και για να 
πρωταγωνιστεί η Ελλάδα σταθερά στην παγκόσμια 
τουριστική αγορά. 

Συνεισφορά τουρισμού σε ΑΕΠ 2017

Πηγή: World Travel & Tourism Council - Επεξεργασία: ARBITRAGE RE
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Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι ο 
μετασχηματισμός της Ελλάδας  από ένα δημοφιλή εποχικό 
σε ένα «all year round» προορισμό, όπου ο επισκέπτης 
μπορεί να επιλέξει μια πληθώρα εμπειριών που αναδεικνύουν 
την μοναδικότητα του τουριστικού προϊόντος της. 

Ο σκοπός είναι να προσελκυθούν τουρίστες με υψηλότερο 
εισόδημα όπως επίσης και περισσότεροι τουρίστες 
προερχόμενοι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 
και να επεκταθεί η ζήτηση σε δευτερεύοντες προορισμούς.
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ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΩΝ (%)

Πηγή:  HVS Hotel Valuation Index 2018 - Επεξεργασία: ARBITRAGE RE
CAGR: Compound Annual Growth Rate (Σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης)

Όπως φαίνεται από τις επιδόσεις και τις εκτιμώμενες αξίες 
που καταγράφουν τα ελληνικά ξενοδοχεία τα τελευταία 
χρόνια, η σχετική αγορά ακινήτων κινείται με δύο ταχύτητες 
με ωφελούμενους τους κύριους τουριστικούς προορισμούς             
(Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνιο, Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική). 
Αυτό σημαίνει ότι ο προορισμός αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα στην οικονομική απόδοση ενός ξενοδοχείου, με 
το μέγεθος και την κατηγορία του να ακολουθούν. Δεν είναι 
τυχαίο ότι παρατηρείται μεγαλύτερη κερδοφορία σε 5-άστερες 
μονάδες στους καθιερωμένους προορισμούς. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και σε πρόσφατη ξενοδοχειακή 
έρευνα  του INΣETE, η οποία αναδεικνύει ως πρωταγωνιστές 
τους προορισμούς που δέχονται τον κύριο όγκο των 
τουριστικών αφίξεων και χαμένους τους λιγότερο γνωστούς 
διεθνώς. Με βάση την ίδια έρευνα, ένας από τους λόγους 
που συμβαίνει αυτό είναι επειδή τα καταλύματα αποτελούν το 
δεύτερο σημαντικότερο κριτήριο επιλογής προορισμού και 
αντιπροσωπεύουν κοντά στο 50% της τουριστικής δαπάνης. 

Ο ξενοδοχειακός κλάδος γενικά έχει παραμείνει ανθεκτικός 
τα χρόνια της κρίσης, όπου παρότι οι μέσες εκτιμώμενες 
τιμές επηρεάστηκαν, όπως έγινε φυσικά και σε άλλους 
ανταγωνιστικούς διεθνώς προορισμούς, ανέκαμψαν 
σημαντικά από το 2014 και μετά. Το γεγονός αυτό είναι φανερό 
στα ξενοδοχεία της Αθήνας όπου η επενδυτική δραστηριότητα 
έδωσε έμφαση στην κατηγορία των 5 αστέρων. 

Συγκεκριμένα, οι γενικότερες σταθεροποιητικές τάσεις της 
Ελληνικής οικονομίας έχουν οδηγήσει στη μείωση του 
ασφάλιστρου κινδύνου (risk premium) της χώρας και σε 
συνδυασμό με τις ευνοϊκότερες προοπτικές του κλάδου σε 
μείωση, επίσης, του σχετικού κόστους δανεισμού και της 
επενδυτικής αντίληψης κινδύνου της καθαυτής τουριστικής 
ανάπτυξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
εκτιμώμενης αγοραίας αξίας του τουριστικού ακινήτου (asset 
value) και της αντίστοιχης τουριστικής επιχείρησης (enterprise 
value).

ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΕΙΣ

Βαρκελώνη

Λισσαβόνα

Μαδρίτη

Ρώμη

Ευρώπη

Μιλάνο

Σόφια

Αθήνα

Κωνσταντινούπολη

6,3%

10,3%

14,3%

3,7%

3,2%

5,7%

7,1%

5,9%

(9,9%)

10,9%

11,1%

14,2%

4,5%

5,2%

10,1%

7,5%

12,6%

(8,9%)

13,8%

10,2%

11,0%

0,5%

0,2%

(3,7%)

16,0%

10,6%

(23,7%)

7,1%

14,7%

14,1%

2,3%

3,9%

4,4%

9,9%

11,0%

(3,4%)

3,6%

3,6%

1,4%

0,9%

0,8%

(0,9%)

(1,0%)

(2,8%)

(6,7%)

2014 2015 2016 2017 CAGR
2008-2017

Γενικά
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Αναφορικά με την αποτίμηση των ξενοδοχειακών ακινήτων 
τα τελευταία χρόνια, λόγω των ευνοϊκότερων συνθηκών, 
παρατηρείται συνολικά σε πωλήσεις ξενοδοχείων καλής 
εμπορικότητας μια μείωση του συντελεστή προεξοφλητικού 
επιτοκίου (WACC), καθώς και αύξηση του συντελεστή 
πολλαπλασιασμού των κερδών προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA multiplier). 

Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την αύξηση του μέσου ημερησίου 
εσόδου μίσθωσης (ADR), την οριακή αύξηση της πληρότητας, 
κυρίως στα resort και στα boutique ξενοδοχεία, αλλά και με τη 
γενικότερη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Η συγκεκριμένη εκτιμώμενη τάση παρουσιάζει προφανώς 
μεταβλητότητα αναλόγως με την περιοχή, το μέγεθος, την 
κατηγορία αστέρων και τον τρόπο λειτουργίας της εκάστοτε 
τουριστικής επιχείρησης.

Η αγοραία αξία μιας συγκεκριμένης τουριστικής μονάδας 
επηρεάζεται επίσης και από άλλους άυλους παράγοντες (soft 
aspects) που σχετίζονται με τον επαγγελματισμό της διοίκησης 
(professional management), τη δημοφιλία της επωνυμίας της 
(branding), την αφοσίωση των πελατών της (loyalty) και την 
αποδοχή της από την τοπική κοινωνία. Οι άυλοι παράγοντες 
αυτοί δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν παρά με εμπειρικούς 
κανόνες στη βάση των αποτιμήσεων που πραγματοποιούνται.

Γενικότερα, οι διεθνείς επενδυτές κατά την οικονομική αξιολόγηση 
των ελληνικών ξενοδοχείων λαμβάνουν υπόψη τους και τη 

σχετική διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, η οποία είναι ευρύτερη 
από οποιαδήποτε μεμονωμένη χρηματοοικονομική μέτρηση. 
Η διεθνής ανταγωνιστικότητα, παράλληλα με την απόδοση, 
επηρεάζει τις αποτιμήσεις τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
αναντιστοιχίες ζήτησης και προσφοράς. Για το λόγο αυτό, 
έχουν παρατηρηθεί ουσιαστικές διαφορές μεταξύ ζητούμενης 
τιμής και εκτιμώμενης αξίας στα οικονομικά υγιή ξενοδοχειακά 
ακίνητα ή εταιρείες που η τοπική ιδιοκτησία βρίσκεται σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης πώλησης με διεθνή επενδυτικά 
κεφάλαια. Το γεγονός αυτό εξηγεί και το μικρότερο αριθμό 
ολοκληρωμένων συναλλαγών με βάση τη σχετική επενδυτική 
ζήτηση που υπάρχει. 

Με βάση διεθνείς αξιόπιστες μελέτες, οι εκτιμώμενες αγοραίες 
αξίες απέχουν συνήθως από τις αντίστοιχες σε ανταγωνιστικές 
αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αθήνα όπου 
οι σχετικές ξενοδοχειακές αποτιμήσεις είναι χαμηλότερες 
σε σύγκριση με ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές πόλεις όπως 
η Βαρκελώνη, η Ρώμη ή η Μαδρίτη. Η Αθήνα γενικά έχει τη 
δυνατότητα να γίνει προορισμός των μεγάλων πρακτορείων 
(Tour Operators) και να υποδέχεται συστηματικά αρκετούς 
επισκέπτες για πάνω από 10 μήνες.

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει 
από τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης στην Ευρώπη 
και λόγω του γεγονότος αυτού η Αθήνα είναι ίσως η μοναδική 
Ευρωπαϊκή πόλη που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί επάξια τη 
Βαρκελώνη.
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0
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                   Συσχετικός δείκτης αξιών
(Αθήνα και ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές πόλεις)

2,321 Ρώμη

2,013 Βαρκελώνη
1,913 Μιλάνο
1,760 Μαδρίτη
1,598 Ευρώπη

1,166 Λισαβόνα

0,944 Αθήνα
0,788 Σόφια
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Αποτιμήσεις

Πηγή:  HVS Hotel Valuation Index 2018 – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE
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Με βάση πρόσφατη ξενοδοχειακή έρευνα, τα 5-άστερα 
ξενοδοχεία στις Κυκλάδες φαίνεται ότι είναι τα πιο επικερδή, αφού 
είναι πρωταθλητές σε επίπεδο κύκλου εργασιών ανά δωμάτιο 
(RevPAR) και κερδών προ φόρων, έναντι των 5-άστερων 
της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας.  Για παράδειγμα, το 
RevPAR ενός πολύ αποδοτικού λειτουργικά (well performing) 
ξενοδοχείου πέντε αστέρων της Μυκόνου μπορεί να ξεπεράσει 
τα €55.000 και ενός αντίστοιχου στη Σαντορίνης με θέα στην 
Καλντέρα να φτάσει και τα €80.000. Αντίστοιχα, στη Ρόδο το 
RevPAR ενός 5-άστερου ξενοδοχείου βρίσκεται κοντά στα 
€35.000 και στην Κέρκυρα, λόγω μικρότερης εποχικότητας, στα 
€30.000. 

Στα 4-άστερα ξενοδοχεία, οι εκτιμώμενες RevPAR τιμές είναι 
μικρότερες, με εκείνα των Κυκλάδων να παρουσιάζουν, επίσης, 
τον υψηλότερο κύκλο εργασιών σε σχέση με τα υπόλοιπα.  
Για παράδειγμα, σ’ ένα 4-άστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο το 
RevPAR μπορεί να φτάσει τα €40.000 και στη Σαντορίνη τα 
€45.000, ενώ στη Ρόδο τα €25.000 και στην Κέρκυρα τα €20.000.  

Γενικά, σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί καλύτεροι 
δείκτες κερδοφορίας σε 4-άστερα ξενοδοχεία από 5-άστερα. 
Αυτό συμβαίνει γιατί η κερδοφορία δεν καθορίζεται τόσο από 
το ύψος της μέσης ημερήσιας χρέωσης του δωματίου, το 
μέγεθος και την πολυτέλεια της ξενοδοχειακής μονάδας αλλά 
κυρίως από την πληρότητα, τις προστιθέμενες υπηρεσίες, το 
βέλτιστο λειτουργικό κόστος και φυσικά την τουριστική ζήτηση 
του προορισμού.  

Δεν είναι τυχαίο ότι ξενοδοχειακές μονάδες στους λιγότερο 
δημοφιλείς προορισμούς έχουν χαμηλό κύκλο εργασιών σε 
σχέση με τα απασχολούμενα κεφάλαια τους και αντίστοιχα 
χαμηλή κερδοφορία σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ή ακόμη και αρνητική σε επίπεδο κερδών 
προ φόρων (EBT).

Το οικονομικό αποτέλεσμα από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής 
επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του 
εκάστοτε προορισμού. Για το λόγο αυτό, το σημαντικότερο 
κίνδυνο για τις αποδόσεις των ξενοδοχειακών ακινήτων αποτελεί 
μια πιθανή κάμψη της τουριστικής ζήτησης και ως συνέπεια των 
κρατήσεων. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του τρέχοντος τουριστικού 
κύκλου, ο οποίος ανανεώνεται ανά πενταετία, και για να 
αντιμετωπίσει ο τουριστικός κλάδος τυχόν επιβράδυνση της 
τουριστικής δραστηριότητας, θα πρέπει να κατευθύνει τις 
επενδύσεις του στη δημιουργία τουριστικών προϊόντων που 

προσφέρουν προστιθέμενες ταξιδιωτικές εμπειρίες πέρα από 
την επικρατούσα εποχικότητα των κρατήσεων. 

Οι επενδύσεις θα πρέπει προφανώς να αφορούν και τη  
βελτίωση των τουριστικών υποδομών αλλά και του τρόπου 
λειτουργίας της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης. Βαρύτητα θα 
πρέπει να δοθεί και στους άυλους παράγοντες που επηρεάζουν, 
στη βάση εμπειρικών κανόνων, την οικονομική αξιολόγηση 
των ξενοδοχείων. Τέλος, αντίστοιχη έμφαση θα πρέπει να δοθεί 
και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση με 
όμορους και συγκρίσιμους διεθνείς προορισμούς. 

Κερδοφορία

Συμπερασματικά
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ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ &
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ)

Στην Αττική υπολογίζεται ότι υπάρχουν 48.000 κλίνες στο 
χώρο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων έναντι των 28.000 
ξενοδοχειακών κλινών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της πλατφόρμας Airbnb σχετικά με την πορεία της αγοράς 
στην ελληνική πρωτεύουσα και τις προτιμήσεις των ξένων 
επισκεπών, στην Αθήνα πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 
500.000 διανυκτερεύσεις. Οι σχετικές πλατφόρμες οικονομίας 
διαμοιρασμού, στην παρούσα μορφή τους, διαχειρίζονται 

λίγο παραπάνω από το 10% της προσφοράς καταλυμμάτων 
για τουριστικούς λόγους στην αγορά. Η προσφορά αυτή 
συγκεντρώνεται στην Αθήνα, στην Κρήτη και τα νησιά του 
Νότιου Αιγαίου με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες να 
παρουσιάζουν μεγάλες αυξήσεις. Οι έξι περιφέρειες με υψηλή 
τουριστική δραστηριότητα  διαθέτουν συνολικά ποσοστό της 
τάξης του 87,5% των ενεργών καταλυμάτων κατά τη διάρκεια 
όλων των μηνών. 

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των εξυπηρετούμενων 
διαμερισμάτων και επιπλωμένων κατοικιών για τουριστική 
βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα έχει σημειώσει εκθετική 
άνοδο, τόσο σε αριθμό μονάδων όσο και από πλευράς 
εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφεται τρομακτική αύξηση 
στον αριθμό των σχετικών καταλυμάτων με 120.000 να έχουν 
εισέλθει στην αγορά την τελευταία πενταετία. Η διετία 2016-
2017 σηματοδότησε τη ραγδαία εξάπλωση της σχετικής 
τάσης, με αποτέλεσμα σήμερα ο ετήσιος τζίρος του κλάδου 
να υπολογίζεται κοντά σε 1 δις ευρώ, με βάση τα έσοδα από 
τις δαπάνες διαμονής, με το σύνολο να ανέρχεται πάνω 
από 1,7 δις ευρώ, αν συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα 
έξοδα των επισκεπτών, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Τα μεγέθη αυτά διαρκώς 
αυξάνονται, όπως δείχνουν και οι τάσεις στην Αθήνα.
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Πηγή:  AirDNA,  Κέντρο Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

Γενικά

Επενδυτικό ενδιαφέρον και επαγγελματική διαχείριση

Η εκτίναξη της απήχησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, 
ιδιαίτερα για λόγους φιλοξενίας ξένων επισκεπτών, 
αξιοποιώντας σχετικές ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η Airbnb, 
η HomeAway, η Booking και η Trivago, έχει εξελιχθεί σε έναν 
υποσχόμενο κλάδο επιχειρηματικότητας και επένδυσης στa 
εγχώρια ακίνητα, καθώς η διαφάνεια και διάθεση στοιχείων και 
πληροφοριών σχετικά με τον κλάδο αλλά και η πρόσβαση σε 
οικονομικά στοιχεία έχουν δώσει τη δυνατότητα συγκριτικής 

αξιολόγησης. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε ανακαινίσεις 
οικιστικών χώρων με υιοθέτηση μεταξύ άλλων τεχνολογικά 
προηγμένου εσωτερικού σχεδιασμού και πιο πολυτελούς 
διακόσμησης. Η ανάπτυξη της αγοράς των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων έχει προσελκύσει και πληθώρα επενδυτών. 
εγχώριων και διεθνών, που προσδοκούν και σε μελλοντικές 
υπεραξίες μέσω της μεταπώλησης των ακινήτων που έχουν 
αποκτήσει. 
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Ποσοστό ακινήτων που διατίθενται από επαγγελματίες
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Πηγή:  AirDNA/ ARBITRAGE RE - Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

Σήμερα, διαχείριση ακινήτων για τη συγκεκριμένη αγορά 
κάνουν τόσο υφιστάμενες εταιρείες του κλάδου των 
ακινήτων, που προϋπήρχαν των σχετικών ηλεκτρονικών 
πλατφορμών, μεσιτικά γραφεία, ακόμα και εταιρείες 
οικιστικών αναπτύξεων, που υπό την έλλειψη αγοραστικής 
ζήτησης στην ελληνική αγορά, στρέφονται και στο χώρο 
της διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων. 

Υπάρχουν, επίσης, νεοφυείς εταιρείες, οι οποίες 
συστάθηκαν ως αποτέλεσμα της ανόδου των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων, που προσφέρουν πλήρεις 

υπηρεσίες διαχείρισης του ακινήτου του εκάστοτε ιδιοκτήτη, 
από την προβολή του μέχρι τη διαχείριση των κρατήσεων 
και τον καθαρισμό του. Απευθύνονται κυρίως σε ιδιοκτήτες 
που είτε αδυνατούν ή δεν ενδιαφέρονται να προχωρήσουν 
σε μια παρόμοια διαδικασία. 

Οι εταιρείες αυτές συνήθως εισπράττουν ένα ποσοστό 
που κυμαίνεται από 15% έως 20% από το έσοδο 
που εξασφαλίζεται για τον κάθε ιδιοκτήτη μέσω των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων που πετυχαίνουν. 

Η ανάπτυξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα και τη διαμόρφωση 
νέων αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος έχει αρχίσει 
πλέον να κινείται σε πιο επαγγελματικό πλαίσιο, όπως έχει 
συμβεί σε αρκετές χώρες, με αρκετό αριθμό ιδιοκτητών να 
εκμεταλλεύονται περισσότερα από τρία ακίνητα.  

Παράλληλα, έχει προκύψει ζήτηση για πιο επαγγελματικές 
υπηρεσίες διαχείρισης των ακινήτων, καθώς ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιοκτητών αυξάνεται. Για 
παράδειγμα, με βάση πρόσφατη έρευνα της ψηφιακής 
πλατφόρμας AirBnB, στην Αθήνα πάνω από τα μισά 
ακίνητα (53%) που είναι αναρτημένα, τα διαχειρίζονται 
επαγγελματίες ή ιδιοκτήτες-επενδυτές του χώρου. 

Ανάλογα υψηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στην 
Πράγα (56,6%), στη Βουδαπέστη (50,3%) αλλά και σε 
άλλες πολύ ανεπτυγμένες μεσογειακές αγορές όπως η 
Βαρκελώνη και η Μαδρίτη.  

Φορολογικό πλαίσιο και ανταγωνισμός

Μέχρι πρόσφατα οι σχετικές ψηφιακές πλατφόρμες 
βραχυχρόνιων μισθώσεων αποτελούσαν αθέμιτο ανταγωνιστή 
για τα ξενοδοχεία, καθώς δεν είχε συνταχθεί και εφαρμοστεί 
το κατάλληλο φορολογικό πλαίσιο. Στην κατεύθυνση της 
φορολογικής συμμόρφωσης, ενεργοποιήθηκε τον Αύγουστο 
του 2018 μια φορολογική εφαρμογή για την εγγραφή ακινήτων 
που διατίθενται, όπως και κάθε μίσθωσης αυτών, με αυτόματη 
άθροιση στη φορολογική δήλωση. 

Πρόκειται για ένα φορολογικό εργαλείο αρχικά οικειοθελούς 
συμμόρφωσης καθώς η οικονομία διαμοιρασμού είναι ένας 
νέος κλάδος που δεν αφορά μόνο επαγγελματίες του χώρου 
αλλά και μεμονωμένους ιδιοκτήτες. Καθώς όμως υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στον νόμο μεταξύ διάθεσης απλώς σπιτιού 
ή διαμερίσματος και κλινών ή άλλων υπηρεσιών διαμονής, 
η εφαρμογή ελέγχου είναι σύνθετη και αρχικά η πλατφόρμα 
λειτουργεί σε βάση εγγραφής στο μητρώο με το κομμάτι του 
ελέγχου να δρομολογείται στη συνέχεια. 

Αρχικά, αναπτύσσεται η τεχνογνωσία για την πληρότητα του 
ελέγχου με ανταλλαγή πληροφοριών με αλλοδαπές φορολογικές 
διοικήσεις που έχουν σχετική εμπειρία, ενώ αναμένεται και 
συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες, από τις οποίες οι 
φορολογικές διοικήσεις περιμένουν να διαγράψουν  αυτούς που 
δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο. Θα γίνονται επίσης και φυσικοί 
έλεγχοι με προτεραιότητα σπουδαιότητας αλλά και τυχαίοι. Οι 
φορολογικές διοικήσεις αναμένουν οι ψηφιακές πλατφόρμες να 
δείξουν τη σχετική συνεργασία και να παρέχουν πληροφορίες 
στις φορολογικές αρχές. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσης, επεξεργάζεται σχετικές οδηγίες 
και σχέδια.  Σε κάθε περίπτωση, τα φορολογικά εργαλεία δεν 
έχουν σκοπό να περιορίσουν τη δραστηριότητα στον κλάδο 
αλλά να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του κλάδου και τον 
υγιή επενδυτικό ανταγωνισμό μέσω ενός δίκιαιου και εύχρηστου 
κανονιστικού και φορολογικού πλαισίου.   
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Με βάση πρόσφατα στοιχεία, η Αθήνα διαθέτει πάνω από 
5.200 καταλύματα εκ των οποίων περίπου 4.300 είναι σπίτια ή 
διαμερίσματα. Το μέσο ημερήσιο κόστος διαμονής είναι τα €52, 
ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων είναι 96 ανά έτος και το μηνιαίο 
εισόδημα των ιδιοκτητών είναι €380/μήνα κατά μέσο όρο.  

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία7 και σχετική συγκριτική 
έρευνα, η Αθήνα είναι η φθηνότερη πόλη μεταξύ 18 πόλεων της 
Ευρώπης και με διαφορά από την αμέσως φθηνότερη πόλη, τη 
Βουδαπέστη, στην οποία το μέσο ημερήσιο κόστος ενοικίασης 
ενός ακινήτου μέσω Airbnb ανέρχεται σε €61.  

Σε περιοχές υψηλής ζήτησης όμως, όπως το εμπορικό τρίγωνο 
της πόλης, τα έσοδα μπορεί να είναι πολλαπλάσια, ιδιαίτερα 
τις περίοδους υψηλής τουριστικής ζήτησης, καθιστώντας την 
εκμετάλλευση μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης επικερδέστερη, 
ακόμα και αν συνυπολογιστούν οι άλλες δαπάνες, όπως τα 
κοινόχρηστα και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας.  

Αθήνα

Ημερήσιο κόστος διαμονής και πληρότητα
Βραχυχρόνια μίσθωση στο ιστορικό κέντρο τη Αθήνας

7. Της πλαφόρμας AirDNA

Πηγή: insideairbnb.com/athens - Επεξεργασία : ARBITRAGE RE

Πηγή:  AirDNA/ ARBITRAGE RE - Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

Άμστερνταμ
Λονδίνο

 Στοκχόλμη
Δουβλίνο

Κοπενχάγη
Παρίσι

Μπαρτσελόνα
Μιλάνο

Μάντσεστερ
Μαδρίτη

Ελσίνκι
Πράγα

Βρυξέλλες
Φρανκφούρτη

Βερολίνο
Βουδαπέστη

Αθήνα

0€ 50€ 100€ 150€ 200€

Πλατφόρμα Airbnb στην Ευρώπη - Μέσο ημερήσιο ενοίκιο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας καταγράφονται σήμερα κοντά στις 1.500 
καταχωρήσεις ακινήτων, με τη μέση τιμή να φτάνει σε €70/
διανυκτέρευση και την πληρότητα στο 35% περίπου, που σημαίνει 
ότι το μηνιαίο εισόδημα μπορεί να ξεπεράσει τα €750/μήνα, 
το οποίο κρίνεται υψηλό, ιδίως αν συγκριθεί με μια συμβατική 
μίσθωση μακροχρόνιου χαρακτήρα.

Ένα τέτοιο μηνιαίο ενοίκιο μπορεί να προσελκύσει ένας ιδιοκτήτης 
μόνο σε σύγχρονα διαμερίσματα άνω των 100μ2, κυρίως σε 
περιοχές των νοτίων ή των βορείων προαστίων και λιγότερο 
στο κέντρο της Αθήνας. Το γεγονός αυτό εξηγεί και το σχετικό 
επενδυτικό ενδιαφέρον την τελευταία διετία στη συγκεκριμένη 
περιοχή. 

Η  διείσδυση του Airbnb έχει διαφοροποιήσει άρδην και 
τα δεδομένα στην αγορά ακινήτων. Ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά είναι η αλλαγή των όρων στην αγορά των 
ενοικιάσεων, καθώς, πλέον, το κόστος μίσθωσης ενός 
διαμερίσματος στο Κουκάκι είναι υψηλότερο (αναλογικά με την 
επιφάνεια) από ότι στην Εκάλη. Παράλληλα, καθώς η ζήτηση για 
βραχυχρόνιες μισθώσεις δύσκολα καλύπτεται από τα διατιθέμενα 
ακίνητα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αναδεικνύονται 
συνεχώς νέες περιοχές-προορισμοί, όπως το Παγκράτι, οι 
Αμπελόκηποι και γενικότερα το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας.
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Ο κλάδος των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και 
επιπλωμένων κατοικιών για τουριστική βραχυχρόνια μίσθωση 
έχει καταστεί ανταγωνιστής για τα ξενοδοχεία, αναλόγως 
και της περιοχής και του κοινού. Για παράδειγμα, ο εταιρικός 
ταξιδιώτης (corporate traveler) που επιζητεί σχετικές ανέσεις 
για τα σύντομα ταξίδια του δεν αποτελεί το βασικό στόχο 
των εταιρείων βραχυχρόνιων μισθώσεων, σε αντίθεση με 
τον ευαίσθητο στην τιμή (price sensitive) ταξιδιώτη. Το ίδιο 
ισχύει και για τον τουρισμό πολυτελείας, οι επισκέπτες τείνουν 
να προτιμούν τα σχετικά ξενοδοχεία λόγω των πρόσθετων 
ανέσεων και υπηρεσίων που τους προσφέρονται.  

Οι εγχώριοι ξενοδόχοι αναγνωρίζουν ότι οι βραχυχρόνιες 
μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών είναι χρήσιμο προϊόν 
υπηρεσιών φιλοξενίας υπό προϋποθέσεις. Αναγνωρίζουν, 
επίσης, την ανάγκη για περισσότερους επισκέπτες στην 
Ελλάδα, δεδομένου ότι η αύξηση του τουρισμού λειτουργεί 
πολλαπλασιαστικά, καθώς εκτός του εσόδου της διαμονής, ο 
επισκέπτης θα ξοδέψει, όπως έχει αποδειχθεί, κατά μέσο όρο  
1,5 φορές το ποσό αυτό για λοιπές υπηρεσίες.

Γενικά, η ζήτηση είναι σημαντική, γεγονός που γεννά ευκαιρίες. 
Οι ιδιώτες επενδυτές ακινήτων θα κληθούν σύντομα να 
ανταγωνιστούν και μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, οι 
οποίοι δε στέκονται αμέτοχοι στις εξελίξεις. Για παράδειγμα, η 
Zeus International, η οποία διαχειρίζεται το σήμα Wyndham 
στην Ελλάδα, έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του έτους τη 
λειτουργία ενός συγκροτήματος επιπλωμένων διαμερισμάτων 
στην πλατεία Καραϊσκάκη, δίπλα στο ομώνυμο ξενοδοχείο. 
Παράλληλα, ετοιμάζει κι ένα ακόμα συγκρότημα από 
επιπλωμένες σουίτες σε έτερο ακίνητο, επίσης στην πλατεία 
Καραϊσκάκη, το οποίο αποσκοπεί στο να προσελκύσει κοινό 
υψηλότερων απαιτήσεων. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο, 
ξενοδοχειακοί όμιλοι, όπως η Accor, εξαγοράζουν δημοφιλείς 
πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων και εισέρχονται 
δυναμικά στον κλάδο, αποκτώντας  μερίδιο της αγοράς.

Τα ξενοδοχεία
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (BRANDED RESIDENCES)

Οι πολυτελείς και κυρίως οι επώνυμες παραθεριστικές κατοικίες 
συνεχίζουν να ελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών καθώς 
μπορεί να αποφέρουν σημαντικά έσοδα, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για οργανωμένα και  επώνυμα  καταλύματα  υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών, λόγω και του σχετικού ενδιαφέροντος 
από αγοραστές αλλά και γενικότερα από άτομα υψηλού 
εισοδήματος (high net worth individuals). 

Μερικά από τα κορυφαία εμπορικά σήματα τα οποία 
δαχειρίζονται και πολυτελείς κατοικίες είναι οι: Four Seasons, 
Kempinski, Aman και Mandarin Oriental. Άλλα εξέχοντα 
εμπορικά σήματα είναι οι Ritz Carlton, St.Regis και Baccarat, ενώ 
στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι Marriott International, 
Hyatt και Accor.

Η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα  είναι μία ρηχή ακόμη 
αγορά και αυτό γιατί μέχρι σχετικά πρόσφατα η ιστορία των 
πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών ήταν συνδεδεμένη με 
μεμονωμένες προσπάθειες ορισμένων ελλήνων επιχειρηματιών, 
χωρίς την παρουσία διεθνών εμπορικών σημάτων. Ένας από 
τους κύριους λόγους ήταν η απουσία σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου, καθώς ο νόμος για την ανέγερση σχετικών 
τουριστικών συγκροτημάτων ψηφίστηκε μόλις το 2011. 

Τον τελευταίο καιρό, διεθνή εμπορικά σήματα έχουν ξεκινήσει 
να εισέρχονται στην αγορά, ενώ οι σχετικές πολυτελείς κατοικίες 
στην Ελλάδα είναι μία τάση η οποία παρουσιάζει συνεχώς 
αύξηση.  Το πρώτο πλήρες πολυτελές παραθεριστικό οικιστικό 
συγκρότημα στην Ελλάδα ήταν το Amanzoe της Aman 
Resorts, ένα πολυτελές συγκρότημα κοντά στο Πόρτο Χέλι στην 
Αργολίδα της Πελοποννήσου. 

Στη Χαλκιδική, επίσης, λειτουργούν πολυτελείς κατοικίες στο 
Porto Carras Resort ενώ υπάρχει πλάνο πρόσθετης σχετικής 
ανάπτυξης στο συγκρότημα. Επιπλέον, το 2017 ξεκίνησε 
από την Costa Navarino στην Πελοπόννησο η πώληση των 
Navarino Residences, ανεξάρτητες πολυτελείς κατοικίες από 
400μ2 έως 1.500μ2. 

Ταυτόχρονα, η Costa Navarino προωθεί The Residences at 
The Westin Resort - Costa Navarino, με την υπογραφή του 
ομίλου Marriott και του brand της Westin. Πρόκειται για 98 
διαμερίσματα, επιφάνειας κατά μέσο όρο 120μ2. 

Με τη ζήτηση για πολυτελή παραθεριστικά οικιστικά 
συγκροτήματα να είναι υψηλή σε ορισμένα ελληνικά νησιά, 
όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Αντίπαρος, η Ύδρα, 
οι Σπέτσες, η Πάτμος, η Τήνος και η Κέρκυρα, οι αποδόσεις 
ενοικίασης των πολυτελών κατοικιών είναι συχνά υψηλές 
ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 7% σε καθαρή βάση. 
Η αγορά συνεχίζει, επίσης, να προσφέρει ακόμη σημαντικές 
ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε μη κορεσμένα τουριστικά μέρη.   

Γενικά, οι τιμές πώλησης τουριστικών ακινήτων σε γνωστούς 
προορισμούς στην Ελλάδα είναι ακόμη σχετικά χαμηλές σε 
σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς. 
Για παράδειγμα, στη Μύκονο οι πολυτελείς κατοικίες πωλούνται 
κοντά σε €7.000/μ2 ενώ στην  Ίμπιζα με €9.000/ μ2  και στα 
παραθαλάσσια με €15.000/μ2, ενώ στη Νότια Γαλλία πάνω από 
€15.000/μ2 με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται στις Κάννες 
με €40.000/μ2  και στο Μονακό πάνω από €60.000/μ2.

Οι πολυτελείς και επώνυμες τουριστικές κατοικίες είναι ένας 
από τους κύριους αναπτυσσόμενους και εξελισσόμενους 
τομείς της τουριστικής οικονομίας. Κυρίαρχη αγορά παραμένει 
η βοριοαμερικανική ενώ ραγδαία ανάπτυξη σημειώνεται σε 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στις χώρες του Κόλπου. 

Έδαφος φαίνεται να κερδίζει και η Ευρώπη, στην οποία μία 
σειρά από σχετικά εμπορικά έργα βρίσκονται σε σχεδιασμό, όχι 
μόνο στις μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο ή το Παρίσι αλλά 
και σε καλοκαιρινούς και χειμερινούς προορισμούς.  
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  ΜΑΡΙΝΕΣ - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Η ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση (yachting) έχει προσελκύσει 
μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς πέρα από 
τα ειδικά πλεονεκτήματα, επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους 
να καθορίσουν το δικό τους δρομολόγιο σε νησιωτικές και 
παράκτιες περιοχές, ακολουθώντας μια μορφή διακοπών 
που οικονομικά δεν ξεπερνάει το κόστος ενός πολύ καλού 
τουριστικού καταλύματος. 

Η Ελλάδα, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης και τη 
μορφολογίας τους εδάφους της, με 16.000χλμ ακτογραμμή και 
αμέτρητα νησιά να την περιβάλλουν, με σημαντικό ήδη αριθμό 
θέσεων ελλιμενισμού, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως.

ΜΑΡΙΝΕΣ

  1   Γουβιών
  2  Αλίμου
  3  Γλυφάδας
  4  Μαρίνα Olympic
  5  Ζέας
  6  Λευκάδας
  7  Πάτρας
  8  Μανδρακίου Ρόδου
  9  Σκιάθου
10  Άγιου Κοσμά
11  Πόρτο Καρράς

12  Φλοίσβου
13  Σάμου
14  Κω
15  Αγίου Νικολάου
16  Καλαμάτας
17  Αρετσού
18  Μυκόνου
19  Μυτιλίνης
20  Sani Marina

ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
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1

19
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2, 3, 5
10, 12

20
11
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8

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Πηγή:  ARBITRAGE RE
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Το  σύνολο  των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών ανέρχεται 
σε πάνω από 19.200 θέσεις8  οι οποίες αντιστοιχούν σε 128 
λιμένες εκ των οποίων 60 είναι οι εν λειτουργία τουριστικοί 
λιμένες (μαρίνες), αγκυροβόλια και καταφύγια. Από τους 
παραπάνω λιμένες, οι 22 είναι μαρίνες σκαφών αναψυχής, 
συγκεντρώνοντας περίπου το 80% του συνόλου των εν 
λειτουργία θέσεων, παρέχουν ένα σχετικά ικανοποιητικό 
επίπεδο υπηρεσιών ενώ αρκετές από αυτές τις μαρίνες, είναι 
βραβευμένες από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της 
Ευρώπης». Γενικότερα στην Ευρώπη, υπάρχουν 5.000 μαρίνες 
σκαφών αναψυχής παρέχοντας 500.000 θέσεις ελλιμενισμού, 
με το 60% να βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου. 

Τα έσοδα των ελληνικών μαρίνων ανέρχονται στο ποσό των 
€50 εκ. ενώ ένα όφελος περίπου €300 εκ. διαχέεται στους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Σύμφωνα 

με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το ποσό του ΦΠΑ που αποδίδεται 
στο Δημόσιο από την παροχή υπηρεσιών προς τα σκάφη 
αναψυχής υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα € 100 εκ.. Ενδεικτικά, στη 
Μαρίνα Αλίμου δραστηριοποιούνται περίπου 750 εταιρίες με 
κύκλο εργασιών που φτάνει τα €100 εκ. 

Νέες σύγχρονες μαρίνες, ξενοδοχειακοί λιμένες και  
αγκυροβόλια για τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών έχουν 
αρχίσει να τίθενται σταδιακά σε λειτουργία, προκειμένου να 
καλύψουν με πιο ικανοποιητικό τρόπο και υπό ασφαλέστερες 
συνθήκες τις ανάγκες των επισκεπτών. Όπως αναφέρουν 
οι ιδιοκτήτριες εταιρίες σκαφών αναψυχής, οι ναυλώσεις των 
ελληνικών σκαφών βαίνουν αυξανόμενες τα τελευταία χρόνια 
ενώ αναμένεται διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών του 
κλάδου από πιθανή επέκταση της σεζόν στους έξι μήνες. 

 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ9

ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΕΙΣ
 ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  1

  2

  3

  4

  5  

  6

  7

  8

  9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Γουβιών

Αλίμου

Γλυφάδας

Μαρίνα Olympic

Ζέας

Λευκάδας

Πάτρας

Μανδρακίου Ρόδου

Σκιάθου

Άγιου Κοσμά

Πόρτο Καρράς

Φλοίσβου

Σάμου

Κως

Αγ.Νικολάου

Καλαμάτας

Αρετσού

Μυκόνου

Μυτιλήνης

Sani Marina

Ηρακλείου

Χίου

Κατάκολου

Ιτέας

Cleopatra

Κέρκυρα - Γουβιά

Αττική - Άλιμος

Αττική - Γλυφάδα

Αττική - Σούνιο/Λαύριο

Αττική - Πειραιάς

Λευκάδα

Πάτρα

Ρόδος - Σφαγεία

Χώρα Σκιάθου

Αττική - Άγιος Κοσμάς

Χαλκιδική - Σιθωνία

Αττική - Παλαιό Φάληρο

Πυθαγόρειο Σάμου

Κως

Κρήτη, Αγ.Νικόλαος

Καλαμάτα

Θεσσαλονίκη - Καλαμαριά

Αγ.Χαράλαμπος

Μυτιλήνη

Χαλκιδική - Κασσάνδρα

Ηράκλειο

Χίος

Ηλεία

Ιτέα

Άκτιο

D-Marine Investments Holdings (Dogus, Κ&G MED MARINAS)

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

Δήμος Γλυφάδας

Olympic Marine Α.Ε.

D-Marine Investments Holdings (Dogus+Κ&G MED MARINAS)

D-Marine Investments Holdings (Dogus+Κ&G MED MARINAS)

Δήμος Πατρέων

Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.

Σάμος Μαρίνες Α.Ε. - Τεχνική Ολυμπιακή

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Ιδιοκτησία: Όμιλος Τεχνική Ολυμπιακή

LAMDA Flisvos Holding 77,23% & ΕΤΑΔ Α.Ε. 22,77%

Σάμος Μαρίνες Α.Ε. - Τεχνική Ολυμπιακή

Κως Επενδυτική ΑΕ (εταιρία η οποία ανήκει στον Δήμο Κω)

Δήμος Αγίου Νικολάου

D-Marine Investments Holdings (Dogus+Κ&G MED MARINAS)

ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου

Folli Follie Group και Setur

Όμιλος ΣΑΝΗ Α.Ε. 

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

ΤΑΙΠΕΔ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας

Ναυπηγοπλαστική ΑΒΕΕ
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Πηγή: ARBITRAGE RE

8. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών. Ο αριθμός αφορά το σύνολο των θέσεων 

ελλιμενισμού σκαφών όλων των κατηγοριών σε πανελλαδικό επίπεδο (δεν περιλαμβάνονται θέσεις ελλιμενισμού σκαφών σε εμπορικά λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια 

και λιμενίσκους ναυταθλητικών ομίλων).

9. Για τη μαρίνα Αλίμου (Νο 2) βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαγωνισμού για την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή για την παραχώρηση της. Η μαρίνα της Κω                 

(Νο 14) ανακηρύχθηκε ως η 2η καλύτερη μαρίνα στην Ευρώπη σύμφωνα με το cruisingsea.com. Για τη μαρίνα Χίου (Νο 22) βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαγωνισμού 

για την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή για την παραχώρηση της. 
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Πρόσφατη σημαντική εξέλιξη για την πορεία των μαρίνων στην 
Ελλάδα ήταν η έκδοση των δύο Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) 
για την έγκριση χωροθέτησης μαρίνων μεγάλου μεγέθους 
και μαρίνων σε περιοχές υπό ειδικό χωροταξικό καθεστώς 
προστασίας, τα πρώτα στην Ελλάδα και αφορούν τις μαρίνες 
Χίου και Αλίμου, για τις οποίες είναι σε εξέλιξη διαγωνισμοί από 
το ΤΑΙΠΕΔ με στόχο την επενδυτική αξιοποίησή τους. 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να μάθει από το παράδειγμα της 
Κροατίας, η οποία με ακτογραμμή περίπου 6.000χλμ έχει αρκετά 

ανεπτυγμένες θαλάσιες υποδομές, με περισσότερες από 50 
μαρίνες αναψυχής10, και έχει καταστεί ιδίατερα δημοφιλής 
προορισμός για θαλάσσιο τουρισμό, σκάφη, ιστιοπλοϊκά, και 
θαλαμηγούς. 

Ta τουριστικά λιμάνια της Κροατίας έχουν ετήσια έσοδα 
περίπου €95εκ. από τα οποία το 70% προέρχεται από μισθώσεις 
θέσεων ελλιμενισμού  και δέχεται πάνω 50.000 ξένα ιστιοπλοϊκά 
και σκάφη αναψυχής με περισσότερους από 300.000 ενεργούς 
παραθεριστές11.

ΜΑΡΙΝΕΣ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ12

ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΕΙΣ
 ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  1

  2

  3

  4

  5  

  

Μεσολογγίου

Πρέβεζας

Παλαιοχώρας

Πύλου

Βραχατίου

Μεσολλόγγι

Πρέβεζα

Χανιά

Πύλος

Βραχάτι

Marina Messolonghi AE Management

Λιμενικό Ταμείο - Ε.Ο.Τ.

Λιμενικό Ταμείο Τουριστικού Λιμένα

ΤΑΙΠΕΔ

Λιμενικό Ταμείο

250

150

140

129

-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προσωρινά κλειστή, αναμένεται νέα άδεια 
λειτουργίας
Σε λειτουργία με έργα επέκτασης σε εξέλιξη
Δεν έχει παραδοθεί ακόμα σε χρήση
Υπό παραχώρηση, σε λειτουργία χωρίς 
παροχή υπηρεσιών
Υπό κατασκευή

Πηγή: ARBITRAGE RE

 10. Σύμφωνα με τo Croatian Bureau of Statistics (CBS)

 11. Σύμφωνα με τo Scientific Journal of Μaritime Research 2018, της Σχολής Ναυτικών Σπουδών του πανεπιστημίου της Ριέκα, Κροατία. 

12. Για τη μαρίνα Πρέβεζας (Νο 2) έχει δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργων (λιμενικών, χερσαίων, ηλεκτρομηχανολογικών) και εγκαταστάσεων του 

Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας μέχρι τις 13.10.2019, ο τελικός αριθμός θέσεων ελλιμενισμού θα είναι 300.
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Κρουαζιέρας13, κατά το 
διάστημα 2011-2016 καταγράφηκε 20,5% αύξηση στον αριθμό 
των επιβατών κρουαζιέρας, ενώ το 2017 ο κλάδος συνέχισε να 
αναπτύσσεται εντυπωσιακά φτάνοντας τα 26,7 εκατ. επιβάτες 
σε ωκεάνιες κρουαζιέρες παγκοσμίως. Με βάση σχετική 
έκθεση, οι επιβάτες στα ταξίδια κρουαζιέρας αναμένεται να 
ανέλθουν σε 27,2 εκατ. το 2018. H Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας 
προέβλεψε ότι η σχετική ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται 
να διατηρηθεί καθώς υποστηρίζεται από τους παρακάτω 
βασικούς παράγοντες:

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος - Επεξεργασία : ARBITRAGE RE

Το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αύξηση του μεριδίου της 
στην αγορά μέσω της βελτίωσης των λιμενικών υποδομών, με 
βάση τη διεθνή πρακτική και τη μετατροπή τους σε στρατηγικά 
σημεία και σε λιμένες αφετηρίας (home ports), γεγονός που θα 
ωφελήσει και την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών υποδομών. 
Από τα 42 λιμάνια της χώρας μόνο 6 λειτουργούν, ή 
λειτούργησαν στο πρόσφατο παρελθόν, ως λιμένες αφετηρίας. 
Γενικά, χρειάζονται παρεμβάσεις και σε άλλα λιμάνια εκτός του 
Πειραιά ή της Μυκόνου, ώστε να μπορούν να υποδέχονται νέα 
σύγχρονα κρουαζιερόπλοια. Είναι σημαντικό εδώ να τονιστεί η 
πολύ σημαντική ιδιωτικοποίηση λειτουργίας και η αναβάθμιση 
των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από την Fraport Hellas, 
η οποία ενδέχεται να ενισχύσει τη στρατηγική σημασία της 
Ελλάδας ως προορισμού κρουαζιέρας. Επιπλέον, η δέσμευση 
της Fraport να αυξήσει τις αεροπορικές συνδέσεις με βασικές 
ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές, σημαίνει ότι ορισμένα από τα 
αντίστοιχα περιφερειακά λιμάνια θα αποκτήσουν προοπτική 
και για homeporting κρουαζιερόπλοιων.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος - Επεξεργασία : ARBITRAGE RE

 13.  Cruise Lines International Association (CLIA)
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Στοιχεία κρουαζιέρας ανά λιμάνι - 2017

•
 
• 

Η Ευρώπη αποτελεί τη 2η μεγαλύτερη πηγή επιβατών   της 
παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρας. 
Η Ευρώπη παραμένει ο 2ος πιο δημοφιλής προορισμός  
κρουαζιέρας στον κόσμο και την ξεπερνάει μόνο η  Καραϊβική.

Η Ελλάδα αποτελεί τον 4ο  πιο δημοφιλή προορισμό κρουαζιέρας 
στη Μεσόγειο και είναι 8η σε έσοδα. Είναι επίσης γεγονός ότι 
η κρουαζιέρα στην Ελλάδα, παρά τη συνεχόμενη αύξηση του 
εισερχόμενου τουρισμού, δεν έχει σημειώσει την αντίστοιχη 
άνοδο, ενώ το 2017 σημείωσε κάθοδο σε σχέση με το 2016 
(3.271 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων έναντι 4.093 αντίστοιχα). Αυτή 
η πτώση συνδέεται άμεσα με:

τη γεωπολιτική κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, η οποία 
έχει διαφοροποιήσει το χάρτη της Μεσογειακής κρουαζιέρας 
τον ανταγωνισμό από Ασιατικούς προορισμούς 
την απουσία της χώρας από τον επισκευαστικό τομέα της 
κρουαζιέρας
την έλλειψη ανάπτυξης της κρουαζιέρας ως εγχώρια 
τουριστική συνήθεια

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος και με βάση στοιχεία που 
συλλέχτηκαν από 16 ελληνικούς λιμένες, το 2017 οι συνολικές 
επισκέψεις επιβατών ανήλθαν σε 4.6 εκ. έναντι 5,05 εκ. το 2016, 
μια πτώση περίπου 9%. Ταυτόχρονα, μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2018 
οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας ανήλθαν 
στα € 343 εκατ.,  μειωμένες κατά 3,1% σε σύγκριση με το 2017 
που την αντίστοιχη περίοδο ήταν στα 353 εκ. και συνολικά για 
όλο το έτος 425 εκ. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται 
η συγκριτική κατανομή των εισπράξεων κρουαζιέρας ανά 
μήνα την περίοδο με μεγάλη τουριστική κίνηση (Απρίλιος - 
Σεπτέμβριος) για το 2018 και το 2017 αντίστοιχα.

•
 
•
• 
•

•

Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας 
είναι  του Πειραιά, με πάνω από το 45% επί του συνόλου, με 
βάση στοιχεία του 2017. Ακολουθούν τα λιμάνια της Κέρκυρας 
και της Μυκόνου, με 14,7% και 8,8% των εισπράξεων αντίστοιχα. 
Οι 7 πιο σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων 
καλύπτουν πάνω από το 90% των συνολικών εισπράξεων και 
το 88% περίπου των συνολικών επισκέψεων επιβατών.

€ 
εκ

.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ &
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας 
και αποτελεί στρατηγική επιλογή του εγχώριου τραπεζικού 
συστήματος να τον υποστηρίξει με τα μέσα που μπορεί 
να διαθέσει. Αυτό  επιβεβαιώνεται  και  από  την έκθεση του 
τραπεζικού συστήματος στον κλάδο, η οποία ανέρχεται σε 
€7.43δις και σε αντίθεση με άλλους της οικονομίας (όπως 
η μεταποίηση, το εμπόριο, οι μεταφορές και οι κατασκευές) 
ουσιαστικά δεν έχει μεταβληθεί από το 2009, όταν και 

ξέσπασε η εγχώρια οικονομική κρίση. Η υποστήριξη αυτή δεν 
επικεντρώνεται μόνο στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων 
τουριστικής υποδομής αλλά και σε βιώσιμα και οικονομικά 
αποδοτικά ξενοδοχειακά επιχειρησιακά σχέδια που έχουν 
κατάλληλες λειτουργικές ταμειακές ροές (operating cash 
fl ows), ουσιαστική συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων και κατάλληλες 
εμπράγματες εγγυήσεις. 

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ανάλυση δανειακής χρηματοδότησης - Κλάδος τουρισμού
(υπόλοιπα τέλους περιόδου)

€ 
δι

σ
εκ

α
το

μμ
ύρ

ια

Σε γενικές γραμμές, ο τουριστικός κλάδος βρίσκεται σε σχετικά 
καλή οικονομική κατάσταση, η απόδοσή του βελτιώνεται και 
είναι παγκόσμια ανταγωνιστικός. Με βάση πρόσφατη μελέτη 
του ΙΝΣΕΤΕ, ο ξενοδοχειακός κλάδος παράγει κύκλο εργασιών 
της τάξης των €5,7 δις (3,5% του ΑΕΠ) και τα τελευταία χρόνια, εν 
μέσω κρίσης, έχει απορροφήσει μεικτές επενδύσεις άνω των  €2 
δις  H συντριπτική πλειοψηφία των επενδύσεων έχει κατευθυνθεί 
σε ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων σε κύριους προορισμούς που 

απορροφούν και το 70% της οικονομικής δραστηριότητας 
πανελλαδικώς. Το γεγονός αυτό είναι και ενδεικτικό της αύξησης 
των συγκεκριμένων μονάδων έναντι των ξενοδοχείων 3 και 
2 αστέρων αντίστοιχα.  Στο πλαίσιο δημόσιας έρευνας που 
έγινε σε περίπου 600 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πάνω από 
το 65% εμφάνισαν κέρδη το 2016, ενώ αντιστοίχως το 2017 (με 
βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς) 200 ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις αύξησαν τα κέρδη τους κατά 50% περίπου.  

Πηγή:  Τράπεζα της Ελλάδος - Επεξεργασία : ARBITRAGE RE
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Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία και στελέχη του κλάδου 
υπογραμμίζουν ενδείξεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν 
τα ποσοστά ανάπτυξης ή ακόμα και να αντιστρέψουν το 
κλίμα αν συνδυαστούν με μια κακή συγκυρία. Καταρχήν, 
αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες είναι υπερεπενδεδυμένες με 
υποχρησιμοποιούμενο δυναμικό με τα οικονομικά του κλάδου 
να παρουσιάζουν μια ουσιαστική διαίρεση μεταξύ κύριων και 
δευτερευόντων προορισμών.  Παρά τις διαδοχικές χρονιές 
ρεκόρ του τουρισμού, ο ξενοδοχειακός κλάδος βρίσκεται 
αντιμέτωπος με την έλλειψη ιδίων κεφαλαίων με αποτέλεσμα σε 
πολλές περιπτώσεις να παρατηρείται έλλειψη ρευστότητας για 
επενδύσεις προσαρμογής του προϊόντος και εκσυγχρονισμού.
 
Ο  κλάδος είναι επίσης από τους πρώτους σε μη 
εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, ένας ικανός αριθμός 
εγχώριων ιδιοκτητών-διαχειριστών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
έχουν χάσει περιουσίες ή εισπράττουν πολύ μικρές αποδόσεις 
με αποτέλεσμα να παρατηρείται απροθυμία από μεριάς τους 
ανάληψης επενδύσεων αναβάθμισης. 

Από την άλλη, οι τράπεζες έχουν υποστεί απώλειες από 
τις δανειοδοτήσεις τους με συνέπεια, όπως είναι λογικό, 
να έχουν επαναπροσδιορίσει τον τρόπο αξιολόγησης 
που πλέον βασίζεται κυρίως στις ταμειακές ροές και στις 
συγχρηματοδοτήσεις και κατά δεύτερο λόγο στις ορθά 
εκτιμώμενες εμπράγματες εγγυήσεις. 
 
Ο συνδυασμός των ανωτέρω έχει διαμορφώσει εμπόδια στις 
χρηματοδοτήσεις και έχει αυστηροποιήσει τα κριτήρια στις 
δανειοδοτήσεις και γενικά στις επενδυτικές συναλλαγές,  κάτι 
το οποίο δε συμβαδίζει με τις προοπτικές του τουρισμού στην 
Ελλάδα. Για να ενισχυθεί περαιτέρω η δυναμική του κλάδου 
και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, είναι σημαντικό 
να αντιμετωπιστεί το όποιο πρόβλημα ρευστότητας με 
διευθέτηση καταρχήν των ξενοδοχειακών επιχειρηματικών μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και εξυγίανση των μονάδων 
με δυνατότητες, τα οποία υπoαποδίδουν για διάφορους 
λόγους, μερικοί από τους οποίους σχετίζονται και με τον τρόπο 
λειτουργίας από την ιδιοκτησία.

Εμπόδια

Το ποσοστό συμμετοχής (>30%) ιδίων κεφαλαίων 
Οι αδειοδοτήσεις
Η προσιτότητα στις τιμές και η ανταγωνιστική τιμολόγηση
Ο προορισμός και η τοποθεσία, 
Η στόχευση και τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος
Η καλή διαχείριση εσόδων και το αποδοτικό κόστος    
λειτουργίας
Η βελτιστοποίηση του συνδυασμού εσόδων από τις διάφορες       
προσφερόμενες υπηρεσίες15 
Η κατάλληλη συνδυαστική εξάρτηση από τουριστικούς     
πράκτορες
Οι ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές

Κριτήρια χρηματοδότησης

Επίσης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διπλάσια ίδια κεφάλαια (€13,3 δις) 
σε σύγκριση με μακροπρόθεσμο δανεισμό (€7,5 δις). 

Στις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν 
μικρότερες μονάδες (μέχρι 50 δωμάτια), με πολλές από αυτές 
να είναι 2 και 3 αστέρων, έχουν παρατηρηθεί κατά κύριο λόγο 
υγιείς δείκτες δανεισμού ως προς την κερδοφορία μιας και οι 
επιχειρήσεις αυτές επωφελούνται πολλές φορές από δημόσια 
προγράμματα χρηματοδότησης και επιδοτήσεων στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα, η πιο πρόσφατη σχετική δράση 
(Μάρτιος 2018) είχε συνολικό προϋπολογισμό κοντά στα €260 
εκατ. και αφορούσε επενδυτικά σχέδια έως και €400.000 για 
δημιουργία νέων και υποστήριξη λειτουργίας για συγκεκριμένο 
διάστημα υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με το ποσοστό 

της ενίσχυσης να αγγίζει το 50% σε περίπτωση που στο σχέδιο 
περιλαμβανόταν η δαπάνη μισθολογικού κόστους. Γενικά, τα 
ελληνικά ξενοδοχεία απαιτούν κυρίως επενδύσεις ανακαίνισης, 
αφού υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα. Μόνο κατά την περίοδο 
αιχμής, στους κύριους προορισμούς, παρατηρούνται ελλείψεις 
χωρητικότητας, οι οποίες μπορεί να γίνουν πιο έντονες τα 
επόμενα χρόνια αν συνεχιστεί να αυξάνεται η τουριστική ζήτηση 
για τους προορισμούς αυτούς. 

Με βάση δημόσιες μελέτες14 , οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες 
στον ξενοδοχειακό κλάδο για την επόμενη 5ετία, υπολογίζονται 
σε €6,5 δις, από τα οποία €5 δις αφορούν αναβάθμιση του 
υφιστάμενου δυναμικού, €1 δις την κατασκευή νέων μονάδων 
και €500 εκατ. τη συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

•
•
•
•
• 
•

•

•

•

Οι τεχνικοοικονομικοί και χρηματοοικονομικά μετρήσιμοι 
παράγοντες που εξετάζουν πιο διεξοδικά το τελευταίο 
διάστημα οι εγχώριες τράπεζες στο επιχειρησιακό πλάνο για να 
συμμετέχουν στην χρηματοδότηση είναι:  

 14. ΙΝΣΕΤΕ και PwC Νοέμβριος 2018

 15. Διαμονή, εστιατόρια, τρόφιμα και ποτά, συνέδρια, εκδηλώσεις, spa, πισίνα κτλ.
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H ύπαρξη πολλών οικογενειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
ως ιδιοκτήτες - διαχειριστές των ξενοδοχειακών μονάδων 
αποτελεί, επίσης, μια πρόσκληση που καλείται να διαχειριστεί το 
εγχώριο τραπεζικό σύστημα και οι επενδυτές κατά την εξέταση 
μιας χρηματοδότησης.  Το θέμα αυτό δε σχετίζεται μόνο με θέματα 
χρηστής χρηματοοικονομικής και εμπορικής διαχείρισης, όπως 
αναμένεται από διεθνείς διαχειριστές του κλάδου (international 
operators). Σχετίζεται και με τις δυνατότητες προσαρμογής στις 
συνεχώς εξελισσόμενες νέες απαιτήσεις του κλάδου και στις 
συνέργειες που μπορούν να προκύπτουν με διεθνείς επενδυτές 
ή διαχειριστές για να μειώνεται το ρίσκο της αποπληρωμής της 
χρηματοδότησης.  

Έχει, επίσης, παρατηρηθεί δυσκολία για τις τράπεζες να 
επεξηγήσουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένoυς 
δανειακούς όρους, οι οποίοι σχετίζονται με τις εξασφαλίσεις 
που προκύπτουν όχι μόνο από τα ακίνητα αλλά και τις 
προβλεπόμενες χρηματοροές του επιχειρησιακού σχεδίου.  
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις δείχνουν μεγάλη δέσμευση (commitment), έχουν 
γνώση και εμπειρία και η δεύτερη γενιά ιδιαίτερα θέλει και αναζητεί 
διεθνή στήριξη σε επενδύσεις ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού 
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κατανοώντας καλύτερα 
τα νέα δεδομένα που σταθερά προκύπτουν στην τουριστική 
αγορά.

Οικογενειακές επιχειρήσεις

Η συνεχής αύξηση της τουριστικής ζήτησης δεν αφήνει 
περιθώρια εφησυχασμού. Απαιτεί ευελιξία, μακροπρόθεσμη 
στόχευση και διορατικότητα για τη διαμόρφωση μιας τουριστικής 
εμπειρίας υψηλής αξίας που είναι άμεσα συνυφασμένη με τη 
δημιουργία και ανάδειξη των προορισμών. Η αναγκαιότητα για 
χρηματοδοτικές συμπράξεις και επενδυτικές συνεργασίες είναι 
ουσιαστική. 

Πρόκληση είναι η αντιμετώπιση του υπερδανεισμού, 
των μη εξυπηρετούμενων ξενοδοχειακών δανείων και η 
υποαπασχόληση επενδυμένων κεφαλαίων που πλήττει κυρίως 
5-άστερα ξενοδοχεία της χώρας σε κύριους προορισμούς 
(πλην την Κυκλάδων και ίσως της Αττικής).  Παραμένει, επίσης, 
πρόκληση η αύξηση σε βιώσιμα επίπεδα της ζήτησης για 
σύγχρονες μονάδες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς της Ελλάδας. 
Ταυτόχρονα, στον τουριστικό κλάδο αναμένεται να αποτυπωθεί 
η αντίληψη για το μέλλον της εγχώριας τραπεζικής που 
περιλαμβάνει μια πιο ολιστική προσέγγιση του δανεισμού. 

Συγκεκριμένα, οι νέες αντιλήψεις απαιτούν χαρτογράφηση 
των χρηματοοικονομικών προοπτικών και εντοπισμό των 
ευκαιριών ανάπτυξης, στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και άντληση στρατηγικών 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών κεφαλαίων από τις διεθνείς 
αγορές.

Συμπερασματικά

Άλλοι παράγοντες που εξετάζονται, οι οποίοι δεν είναι πάντα 
μετρήσιμοι με καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια αλλά 
αποτελούν πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου της ξενοδοχειακής 
μονάδας, σχετίζονται με: 

• Τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
(stakeholders participation): Απαιτείται προκαταρκτική μελέτη 
για τη δημιουργία θετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στην τοπική κοινότητα. Η έγκαιρη διαβούλευση 
με τις τοπικές επιχειρήσεις και κοινότητες μπορεί συχνά να 
αποκαλύψει ευκαιρίες για δράσεις και προσαρμογές που θα 
ωφελήσουν και τις δύο πλευρές.  Για παράδειγμα, θα μπορούσε 
να δοθεί προτεραιότητα στις ευκαιρίες απασχόλησης του 
τοπικού πληθυσμού και στην τοπική αλυσίδα εφοδιασμού για 
να αγκαλιάσει η τοπική κοινότητα την ξενοδοχειακή μονάδα και 
να συμμετέχει ενεργά στην προώθησή της.

• Το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό:  Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο θα 
πρέπει συστηματικά να εκτιμά τους γεωπολιτικούς παράγοντες, 
την ασφάλεια και άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες 
σχετικά με έναν προορισμό. 

Ο στόχος είναι να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι νωρίς, ώστε τα μέτρα 
μετριασμού τους να ενσωματωθούν στα σχέδια ανάπτυξης, 
επέκτασης και/ή λειτουργίας. Επίσης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τη βιωσιμότητα και την ευημερία ενός προορισμού. Αυτό δεν 
πηγάζει από κάποια φιλανθρωπική φιλοδοξία, αλλά από μια 
επιθυμία για την προστασία του ξενοδοχειακού προϊόντος, της 
επωνυμίας του (branding) και της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων.

• Τον προσδιορισμό των ευκαιριών διαφοροποίησης: To 
προτεινόμενο τουριστικό προϊόν χρειάζεται να εκπέμπει 
αυθεντικότητα και αίσθηση του προορισμού που θα ενισχύει 
την εμπειρία του πελάτη και θα το καταστήσει μοναδικό. Για το 
σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η χρήση και ανάλυση δεδομένων 
για την επίτευξη ενός “βέλτιστου εμπορικού συνδυασμού” για το 
προσφερόμενο προϊόν, την υποδομή και την τοπική κοινότητα. 
Ο διαχειριστής-επενδυτής της ξενοδοχειακής μονάδας θα 
πρέπει να αξιολογεί σταθερά την κατάσταση, να εντοπίζει τις 
απαραίτητες αλλαγές, να προσαρμόζεται στις νέες τάσεις και 
να καινοτομεί για να αντισταθμίζει τυχόν μελλοντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην αγορά.
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Κατά  την περίοδο 2007-2016, ο όγκος των μη 
εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε 
δραματικά σε επίπεδα άνω των €60δις και παραμένει ιδιαίτερα 
υψηλός κοντά στα €50 δις σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.  Το ποσοστό των μη 
εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ως προς το 
σύνολο έχει φτάσει το 50% και παραμένει σταθερό από το 
2015 και μετά, κατατάσσοντας την Ελλάδα 1η  μεταξύ των 
χωρών της Ευρωζώνης.

Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία 
σχετίζονται με χαρτοφυλάκια ξενοδοχειακών ακινήτων 
υπολογίζονται σε €4δις (8% των συνολικών), εκ των οποίων 
το 25% σχετίζεται με οφειλές που προέρχονται από 5 μεγάλες 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

  ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

 NPL
 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Μάιος 2018

Ιούλιος 2018

Νοέμβριος 2018

Τράπεζα Πειραιώς

Alpha Bank

Τράπεζα Αττικής

Amoeba

Jupiter

Kairos

€ 42,300,000

€ 79.350,000

€ 159.500,000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

 ΑΚΙΝΗΤΩΝ*

Bain Capital

Apollo

Pimco

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

 ΑΚΙΝΗΤΩΝ

32

87
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*Εμπράγματες εγγυήσεις
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Μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια

Γενικά, υπάρχουν πάνω από 400 ξενοδοχεία με μη 
βιώσιμο δανεισμό, τα οποία με κριτήριο τα βασικά τους 
χρηματοοικονομικά μεγέθη δεν έχουν προοπτικές επιβίωσης.
Τα περισσότερα ξενοδοχεία βρίσκονται σε δευτερεύοντες 
προορισμούς και είναι κυρίως μεγάλες μονάδες. 

Τα ξενοδοχεία αυτά απαιτούν οικονομική αναδιάρθρωση 
πριν προσελκύσουν νέες επενδύσεις. Το γεγονός αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε διαγραφή χρεών και αντίστοιχη ζημιά για τις 
τράπεζες ύψους € 2,6 δις

 Πηγή:  Τράπεζα της Ελλάδος - Επεξεργασία : ARBITRAGE RE

Τα δύο τελευταία έτη έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια 
στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και 
γίνονται πιο ενεργά βήματα για την επίλυση του προβλήματος με 
την είσοδο ξένων επενδυτών, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα 
κεφάλαια και τη σχετική τεχνογνωσία. 

Στα τέλη του Μαΐου 2018, η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε το  
πρώτο μη εξυπηρετούμενο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο 
δανείων, το Amoeba, έναντι €430εκ. περίπου,  στην Bain Capital, 
εκκινώντας με τον τρόπο αυτό τη σχετική αγορά. Στη συνέχεια 
ακολούθησε η Attica με το χαρτοφυλάκιο Kairos, η οποία 
έλαβε €47 εκατ. από την Pimco για τη μεταβίβαση ενός Junior 
Note ομολόγου που εκδόθηκε στο πλαίσιο τιτλοποίησης των 
δανείων της συναλλαγής. Η σχετική σύμβαση συμπεριλάμβανε 
και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων €700,5 εκατ. 
Πιο πρόσφατα, η Alpha Bank πούλησε στην Apollo το 
χαρτοφυλάκιο Jupiter που εμπεριείχε μη εξυπηρετούμενα 

επιχειρηματικά δάνεια (NPLs) και ανακτηθέντα ακίνητα (REOs). 
Το τίμημα για τη μεταβίβαση ανήλθε σε €337,1 εκατ. για το 
χαρτοφυλάκιο των δανείων και €51 εκατ. για τα ακίνητα. 

Στα 3 επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια που βγήκαν προς πώληση 
το 2018, υπήρχαν πάνω από 140 ξενοδοχεία ως ενεχυριασμένα 
ή ανακτηθέντα ακίνητα με την εκτιμώμενη αξία τους να ξεπερνάει 
το 35% της συνολικής όλων των ενέχυρων. Το γεγονός αυτό 
αναδεικνύει πως η ενεργή διαχείριση των ξενοδοχειακών μη 
εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων (NPLs), μέσω της 
πώλησης ενός αριθμού σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια (distress 
funds), ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για 
την είσοδο νέων επενδυτικών σχημάτων, τα οποία με τη σειρά 
τους θα συνεισφέρουν στη σταδιακή αναδιαμόρφωση του 
ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού καθεστώτος στον ελληνικό 
ξενοδοχειακό τομέα.

Πωλήσεις χαρτοφυλακίων
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Η απόκτηση ξενοδοχείων μέσω της εξαγοράς και ενεργότερης 
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ξενοδοχειακών δανείων θα 
μπορούσε να αποδειχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις αποδοτική 
στρατηγική. Σε πολλά ξενοδοχειακά ακίνητα υπάρχει κρυμμένη 
αξία. Για να αναδειχθεί, ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί στη 
βάση τεχνοοικονομικών κριτηρίων ουσιαστική αλλαγή στη 
διαχείριση (management) ή εκτεταμένες ανακαινίσεις που θα 
δικαιολογούν το κόστος επένδυσης και θα εξυπηρετούν το 
επιχειρησιακό πλάνο εξυγίανσης. 

Με βάση τα τωρινά διαθέσιμα στοιχεία, το 75% των ξενοδοχείων 
που έχουν ενεχυριασμένα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, είτε λόγω μεγέθους και τοποθεσίας, είτε λόγω χαμηλής 
ποιότητας και ανάγκης ανακαινίσεων, δεν ενδιαφέρουν τόσο 
μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες ή διεθνείς επενδυτές του χώρου. 

Αποτελούν όμως ευκαιρία για συγκεκριμένους διεθνείς 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και εγχώριους διαχειριστές μονάδων 
που αναζητούν ποιοτικά ξενοδοχεία 3 άστερων και γενικότερα 
ξενοδοχεία σχετικού μεγέθους σε δημοφιλείς και ανερχόμενους 
τουριστικούς προορισμούς. 

Για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα υπερχρεωμένα 
ξενοδοχεία, πέρα από τις απαιτούμενες οικονομικές και 
δανειακές αναδιαρθρώσεις, οι ξενοδόχοι σε συνεργασία 
με τους πιστωτές τους θα πρέπει να επιλέξουν στρατηγικές 
συνεργασίες με έμπειρους και εξειδικευμένους εγχώριους 
και διεθνείς διαχειριστές για να εξυγιανθούν οι επιχειρήσεις 
λειτουργικά και να βρουν αξιόπιστες λύσεις στο πρόβλημα 
ρευστότητάς τους. 

Το βασικό είναι να εξασφαλίσουν σταθερά έσοδα και 
λειτουργική κερδοφορία με εγγυημένα μεσοπρόθεσμα (5-8 
έτη) μισθώματα που θα διασφαλίζουν κατ’ ελάχιστο την 
τήρηση της όποιας συμφωνίας ρύθμισης των δανειακών τους 
υποχρεώσεων. 

Συμπερασματικά

Θα χρειαστούν νέα μοντέλα διοίκησης, με διακριτούς ρόλους 
μεταξύ ιδιοκτησίας και διαχείρισης, τα οποία θα εξασφαλίσουν 
τις απαιτούμενες προστιθέμενης αξίας επενδύσεις ανακαίνισης 
που θα αναβαθμίζουν το ξενοδοχειακό ακίνητο με βάση 
σύγχρονες προδιαγραφές για την επανατοποθέτησή του στην 
αγορά. 

Οι χρηματοδοτήσεις των επενδύσεων αυτών θα γίνουν με την 
οικονομική κάλυψη των νέων διαχειριστών χωρίς όμως την 
αποξένωση του ξενοδόχου και παράλληλα με την απόλυτη 
διασφάλιση των πιστωτών. Ο στόχος και για τα τρία μέρη 
θα είναι κοινός, η εξασφάλιση καλύτερων αποδόσεων χωρίς 
μακροχρόνιες δεσμεύσεις, οι οποίες συχνά οδηγούν σε 
απαξίωση της αξίας των ξενοδοχειακών μονάδων.

 

Ξενοδοχεία
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Βιομηχανικά
10%

Άλλα
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Γραφεία

12%
Οικιστικά
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Κατανομή των εξασφαλίσεων ακίνητης περιουσίας
(στα 3 χαρτοφυλάκια που βγΉκαν προς πΏληση το 2018)
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Η ευκαιρία

Με τις μεγάλες τράπεζες της χώρας να έχουν ήδη πουλήσει 
τα πρώτα πακέτα μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών 
δανείων, έχει ανοίξει ο δρόμος για τη συνέχιση και επιτάχυνση 
της απομόχλευσης των τραπεζών και τον περιορισμό των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, συμπεριλαμβανομένων 
και των ξενοδοχειακών, με στόχο τη μείωση τους σε βιώσιμα 
επίπεδα. Εντός του 2019, αναμένεται να πουληθούν δανειακά 
χαρτοφυλάκια με εμπράγματες εξασφαλίσεις τόσο από την 
Εθνική Τράπεζα όσο και την Eurobank, ενώ υπάρχει προσδοκία 
ότι θα επανέλθουν στην αγορά οι υπόλοιπες τράπεζες με πιο 
ομαδοποιημένα κλαδικά και ίσως μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια.

Σε  κάθε περίπτωση, η ενεργή δαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
ξενοδοχειακών δανείων αποτελεί ευκαιρία να υπάρξουν 
οικονομίες  κλίμακας  σε  μεγάλες  ξενοδοχειακές  μονάδες, να 

μειωθεί ο κατακερματισμός της ιδιοκτησίας και να επιτευχθούν 
καλύτερα αποτελέσματα. Το ενδιαφέρον από πολυεθνικά 
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και επώνυμες αλυσίδες, 
εγχώριους και διεθνείς εξειδικευμένους διαχειριστές, μεταβάλλει 
τη δομή του κλάδου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
περισσότερων αποδοτικών επενδύσεων στον κλάδο με σκοπό 
την προσέλκυση τουριστών υψηλότερου εισοδηματικού 
προφίλ. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ένας επιλεκτικός αριθμός οικογενειακών 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει συνειδητοποιήσει τις αλλαγές 
στην εγχώρια αγορά και αναζητά ανάλογες συνεργασίες με 
διεθνείς επενδυτές και διαχειριστές που εξειδικεύονται σε θέματα 
εξυγίανσης λειτουργίας και επανατοποθέτησης στην αγορά.
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Γενικότερα, από το 2010 και μετά παρατηρήθηκε αύξηση 
επενδύσεων σε πολυτελή ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών. 
Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, κυρίως τα κεφάλαια του 
εξωτερικού, αναζητούσαν ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις 
(opportunistic) άνω του 30%. Τα τελευταία χρόνια, καθώς το 
μακροοικονομικό ρίσκο της χώρας έχει μειωθεί και η τουριστική 
ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά, οι επενδυτές 
εξετάζουν ευκαιρίες με μικρότερες αποδόσεις, της τάξης του 
15%. 

Για τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, οι επενδύσεις στην ελληνική 
τουριστική ακίνητη περιυσία, ιδιαίτερα της Αθήνας, είναι πιο 
ελκυστικές επειδή οι επενδυτικές επιτροπές που εδρεύουν 
σε μεγάλες πόλεις της Αμερικής, στο Λονδίνο ή σε άλλα 
παγκόσμια οικονομικά κέντρα, μπορούν να κατανοήσουν 
καλύτερα την προοπτική της Ελλάδας στον τουρισμό.  Για 
την Ελλάδα, οι επενδυτές του εξωτερικού θεωρούν ότι τα 
ξενοδοχεία, ειδικά τα πολυτελή και ποιοτικά ξενοδοχεία πόλης 
(city hotels) της Αθήνας, έχουν καλύτερα βασικά μεγέθη 
σε σχέση με άλλες θεσμικές επενδύσεις εμπορικής ακίνητης 
περιουσίας (βλ. γραφεία ή εμπορικά κέντρα κλπ.)

Οι παράγοντες που εξετάζουν σχετίζονται με τη ζήτηση και 
την προσφορά δωματίων ενός προορισμού, τις τάσεις και τις 
προοπτικές της αγοράς, τη μακροοικονομική σταθερότητα 
και φυσικά τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που σχετίζονται 
με την ποιότητα και την τοποθεσία του. Σε περιπτώσεις 
συνεπενδύσεων με μειοψηφικό ποσοστό ή υποστήριξης 
λειτουργίας, τα κριτήρια συνεργασίας συσχετίζονται και με την 
ταυτότητα του βασικού ιδιοκτήτη και του οράματος που έχει για 
την ξενοδοχειακή επιχείρηση. 

Η διάθεση για ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα παραμένει 
μεγάλη, τόσο σε Αθήνα όσο και σε resort προορισμούς με 
300 κλίνες και άνω. Για το λόγο αυτό, η ελληνική ξενοδοχειακή 

αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων θα έπρεπε να είναι 
πιο ενεργή καθώς αρκετά ξενοδοχεία βρίσκονται σε καλή 
οικονομική κατάσταση. Τα βασικά προβλήματα, ωστόσο, που 
αντιμετωπίζουν οι επενδυτές αφορούν κυρίως την έλλειψη 
ικανού αριθμού ανταγωνιστικών ξενοδοχείων προς πώληση 
και μια γενικότερη αναντιστοιχία προσδοκιών με τους πωλητές 
σε σχέση με το εκτιμώμενο τίμημα. Για παράδειγμα, υφιστάμενα 
ξενοδοχειακά ακίνητα 20ετίας μπορεί να διατιμώνται από την 
αγορά στο 70% των αντίστοιχων νέων λειτουργικά μονάδων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν 
υλοποιηθεί επενδύσεις ύψους πάνω από 2 δις ευρώ, κυρίως 
σε μεγάλα ξενοδοχεία 5 αστέρων, στους τουριστικά κύριους 
προορισμούς (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Αττική, Θεσσαλονίκη 
και Χαλκιδική). Το 2017 και το 2018, η επενδυτική δραστηριότητα 
και οι συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν για διαχείριση 
υφιστάμενων μονάδων πιστοποίησαν το ενδιαφέρον αυτό, 
καθώς εστιάστηκαν στην ανακαίνιση και επαναλειτουργία 
υφιστάμενων 5-άστερων και 4-άστερων ξενοδοχειακών 
μονάδων αλλά και στη μετατροπή επαγγελματικών ακινήτων 
προς ξενοδοχειακή αξιοποίηση.  

Ενδεικτική είναι η είσοδος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
της “Four Seasons Hotels and Resorts”, εκ των κορυφαίων 
παγκοσμίως, στη διαχείριση και επαναλειτουργία των 
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Αστέρα Βουλιαγμένης. 
Επίσης, σημαντική είναι η έλευση μιας ακόμη διεθνούς 
πολυτελούς ξενοδοχειακής αλυσίδας στην Αθήνα, του “Grand 
Hyatt”, στο νέο 5-άστερο ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού 
που άνοιξε μέσα στο 2018 στη θέση του πρώην Athens Ledra, 
το οποίο είχε εξαγοράσει το 2017, μέσω πλειστηριασμού, η 
Hines με την Henderson Park έναντι €33εκ. περίπου. Η Marriott, 
επίσης, επέστρεψε στην Αθήνα το 2018 με το 5-άστερο Athens 
Marriott Hotel (πρώην Metropolitan Hotel). 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συναλλαγές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

27



Αναφορικά με εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 
2018, ο όμιλος Atlantica Hotels & Resorts, αναδείχθηκε 
πλειοδότης με €62,9 εκατ. του διαγωνισμού εξαγοράς του 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Lakitira που βρίσκεται 
στη Κω, συνολικής δυναμικότητας 603 δωματίων. Το 2018 
επίσης, πέρασε στη Grivalia Hospitality ο έλεγχος (85%) του 
πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Amanzoe στην 
Αργολίδα, έναντι €5,8 εκατ. και ανάληψη χρεών ύψους 76,5 
εκατ., σε συνεργασία με την Dolphin Capital Partners (που 
παρέμεινε στο 15%).  Μία ακόμη σημαντική εξαγορά που 
πραγματοποιήθηκε εντός του 2018 είναι αυτή των ξενοδοχείων 

Paradise Village και Amilia Mare στην Καλλιθέα της Ρόδου, 
συνολικής δυναμικότητας 2.300 κλινών, από το αμερικάνικο 
επενδυτικό κεφάλαιο HIG Capital, έναντι ποσού μεγαλύτερου 
από €55εκ, με τη διαχείριση να γίνεται από την Aldemar.  

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν προς πώληση πάνω από 50 
ξενοδοχειακές μονάδες εν λειτουργία σε κύριους προορισμούς 
που πωλούνται όμως σε αξίες υψηλότερες από τις μέσες αξίες 
όμοιων μονάδων και πάνω από 25 ξενοδοχειακά ακίνητα, που 
δεν λειτουργούν, σε τιμές χαμηλότερες από 30%, από το μέσο 
κόστος επανακατασκευής τους (replacement cost).

ΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 2017-2018

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

 ΕΠΕΝΔΥΣΗ (€)

HENDERSON PARK & HINES

ΛΑΜΨΑ

GRIVALIA HOSPITALITY

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

GRIVALIA PROPERTIES (65%),                        
TOR HOTELS (35%)

ATLANTICA HOTELS & RESORTS

ΟΜΙΛΟΣ BLUE LAGOON

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. (77,8%)

GRIVALIA HOSPITALITY (85%), DCI (15%)

GRIVALIA HOSPITALITY

HIG

BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

ΛΑΜΨΑ21   

 SKYSERV

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΣΗ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΣ

ΚΩΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΗΤΕΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΛΑΣΙΘΙ, ΚΡΗΤΗ

ΡΟΔΟΣ

ΝΑΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

33.050.000

43.000.000

29.500.000

6.000.000

5.460.000

62.900.000

>6.100.000

7.000.000

15.000.000

82.300.000 

11.000.000 

>55.000.000

3.500.000

7.660.000

18.104.000

8.000.000

50.100.000

5*

5*

5*

3*

5*

4* & 5*

3*

5*

5*

5*

4*

5*

4*

5*

5*

3*

5*

314

102

Πλάνο για 
400

74

50

603

110

74

177

42 pavillions 
+ 8 βίλες

152

615 + 200

49

402

212

141

378

πρώην LEDRA ATHENS

KING GEORGE

ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ16 

MISTRAL

ΟΛΥΜΠΟΣ - ΝΑΟΥΣΑ

LAKITIRA HOTELS

ARCHIPELAGOS HOTEL 

πρώην LES LAZARISTES17 

SITIA BAY RESORT18  

AMANZOE19   

MELI PALACE20  

AMILIA MARE & PARADISE VILLAGE

MR & MRS WHITE PAROS

SHERATON RHODES RESORT

AKTIA LOUNGE RESORT

CONSTANTIN

GRAND BECH HOTEL RHODES

Γ

ΕΤΟΣ

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Πηγή: ARBITRAGE RE

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς,  το 2017 
και 2018 ήταν εμφανής η τάση για αναβάθμιση του 
ξενοδοχειακού προϊόντος. Παρατηρήθηκε αρκετά μεγάλος 
αριθμός νέων ενάρξεων στη λειτουργία ξενοδοχειακών 
μονάδων ως αποτέλεσμα ανακαινίσεων τόσο στην Αθήνα 
όσο και σε βασικούς τουριστικούς προορισμούς σε όλη 
τη χώρα.  Για παράδειγμα, στην Αθήνα ολοκλήρωθηκε, 
μεταξύ άλλων, η πρώτη φάση ανακαίνισης του ξενοδοχείου 

Τιτάνια (385 δωμάτια), η οποία έφτασε περίπου τα €3,6 
εκατ. και περιελάμβανε την ολική ανακαίνιση 3 ορόφων, την 
αναβάθμιση δωματίων και τη διαμόρφωση χώρων εστίασης. 
Η δεύτερη φάση της ανακαίνισης βαίνει προς υλοποίηση. 
Επίσης, ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα 
ριζικής ανακαίνισης του Makedonia Palace (276 δωματίων) 
από τη μισθώτρια εταιρεία, μία επένδυση ύψους €14,5 εκατ. 

Λειτουργία νέων μονάδων

16. Αποκτήθηκε το 80% της εταιρείας Ναυσικά Α.Ε. Η έκταση ανήκει στην ΕΤΑΔ και έχει μισθωθεί ως το 2081.

17. Το 2017 ανέλαβε τη διαχείριση η Zeus. Το 2018 το αγόρασε η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ.

18. Περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ, μαρίνα 85 θέσεων ελλιμενισμού και οικιστικά

19. Το τίμημα αναλύεται σε 5.800.000 πλέον 76.500.000 δανειακές υποχρεώσεις

20. Πρόκειται για έκταση 104 στρ. με ΣΔ για επιπλέον >100 δωμάτια

21. Πρόκειται για το 50%
28
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Ο Όμιλος Ikos Resorts πραγματοποίησε, επίσης, επένδυση 
ριζικής ανακαίνισης ύψους €27 εκατ. στο Ikos Oceania (πρώην 
Oceania Club) στa Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.  Αντίστοιχα, 
ριζικά ανακατασκευάστηκε το συγκρότημα του ιστορικού 
Miramare στην Κέρκυρα, ιδιοκτησίας Al Rayyan του πρώην 
Εμίρη του Kατάρ, με τη συνολική επένδυση να ξεπερνά τα €30 

εκατ. Το 5-άστερο ξενοδοχείο διαθέτει 113 δωμάτια και ξεκίνησε 
τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018, ως Domes Miramare 
Corfu, με διαχειριστή λειτουργίας τον Όμιλο Ledra Hotels & 
Villas Domes, σε συνεργασία με την Marriott, υπό το The Luxury 
Collection. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΣΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΩΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΣΙΛΙΒΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΜΑΝΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

ΓΕΝΝΑΔΙ, ΡΟΔΟΣ

ΓΕΝΝΑΔΙ, ΡΟΔΟΣ

ΚΙΟΤΑΡΙ, ΡΟΔΟΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ

ΜΑΡΜΑΡΙ, ΚΩΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΜΠΗ, ΚΩΣ

ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ

ΨΑΡΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΣ

ΟΙΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΘHΝΑ

ΒΟΥΛΙΑΓΜEΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

ΚEΡΚΥΡΑ

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ, ΑΧΑΪΑ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ

4*

4*

4*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

5*

4*

4*

5*

5*

5*

5*

5*

4*

4*

5*

5*

5*

5*

4*

5*

4*

4*

5*

5*

4*

4*

4*

4*

50

346

207

409

100

93

314

366

113

74

105

45

270

300

266

248

283

152

120

96

55

33 σουίτες

30 + 1 βίλα

24 βίλες

92

50

38

44

40

38

77

72

270+

47

380

ATHENIAN RIVIERA HOTELS & SUITES

DOLCE ATTICA RIVIERA

RAMADA LOUTRAKI POSEIDON RESORT

IKOS DASSIA 

CASA COOK 

LESANTE BLU EXLCLUSIVE BEACH RESORT

GRAND HYATT ATHENS

ATHENS MARRIOTT HOTEL 

DOMES MIRAMARE

MARBELLA NIDO SUITE HOTEL & VILLAS*

OLEA ALL SUITE HOTEL*

EUPHORIA RETREAT

GRECOTEL CASA MARRON

SENSATORI RESORT RHODES BY ATLANTICA

GENNADI GRAND RESORT

MAYIA EXCLUSIVE RESORT & SPA

EUPHORIA RESORT

ABATON ISLAND RESORT & SPA

NANA PRINCESS

VING SUNPRIME PEARL BEACH

LANGO DESIGN HOTEL & SPA*

KATIKIES MYKONOS

KENSHO PSAROU MYKONOS

CANAVES OIA EPITOME

BLUE LAGOON PALACE

MYTHIC SUMMER HOTEL

PERIANTH HOTEL

AZUR HOTEL

THE MODERNIST

ANTIGON URBAN CHIC HOTEL

RODOSTAMO HOTEL & SPA

BREEZE BOUTIQUΕ ATHENS

GRECOTEL CASA MARRON

COCO-MAT ATHENS JUMELLE

SUNCONNECT MARINA BEACH

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017-2018

* Ξενοδοχείο αdults only
Πηγή: ARBITRAGE RE

Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα18 παρατίθενται συνοπτικά σημαντικές νέες ξενοδοχειακές μονάδες που ξεκίνησαν τη λειτουργία 
τους τους τελευταίους 18 μήνες.
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ/ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ανακαίνιση με μετατροπή

Ανάπτυξη

Ανακαίνιση

Ανακαίνιση με μετατροπή

Ανακατασκευή

Ανακαίνιση

Μίσθωση και ανακαίνιση

Ανακατασκευή

Ανάπτυξη 

Ανάπτυξη

Ανακαίνιση με μετατροπή

ΑΘΗΝΑ

XANIA ΚΡΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΑΣΙΘΙ ΚΡΗΤΗΣ (Ελούντα)

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

2019

2019 (πλήρης)

2019

2019

2019

 Τέλη 2019

2019 ή 2020

2019 ή 2020

2020

2021

Αναμένεται 
ανακοίνωση

5*

5*

5*

4*

3*

5*

4* ή 5*

5*

5*

5*

4*

50

65 (αρχικά) 
120 (πλήρης)

303

38

120

180-200

45

199

790

250-300
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NICHE HOTEL

CASA COOK CHANIA

FOUR SEASONS ASTIR PALACE

ERGON HOUSE (πρώην ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ)

MOXY PATRAS* (πρώην Moreas)

MGALLERY (πρώην KINGS PALACE)

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣ  
(INIESTA HOSPITALITY)

ANGSANA CORFU

AVRA HOTELS COLLECTION (Όμιλος 
GREEN PLAZA)

FAIRMONT & RAFFLES

BOUTIQUE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ           
(πρώην γραφεία ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)

Γενικά, παρά τη συστηματική αύξηση των τουριστικών 
αφίξεων, οι αναπτυξιακές επενδύσεις για την περίοδο 2018-
2022 αναμένεται να κινηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα. Πιο 
συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται από το ΙΝΣΕΤΕ, υπάρχει 
ανάγκη μέχρι το 2022 για 24.000 πρόσθετες κλίνες στο 
ξενοδοχειακό δυναμικό, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν 
από προγραμματισμένες κατασκευές νέων (greenfield) 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων ή επενδύσεων ανακατασκευής 
που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Ήδη υπάρχουν πάνω 
από 10 αναπτυξιακά έργα που είναι σε εξέλιξη σε κύριους 
προορισμούς και αντίστοιχος αριθμός τουριστικών έργων 
που βρίσκονται σε φάση προ-αδειοδότησης ή/και έχουν 
συμπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track.  

Εντός του 2019, αναφορικά με τουριστικές αναπτύξεις που 
έχουν ανακοινωθεί, ξεχωρίζει η έναρξη λειτουργίας του 
Four Seasons Astir Palace στη Βουλιαγμένη (303 δωμάτια). 
Επίσης, η Inestia Hospitality, η οποία πλειοδότησε στο σχετικό 
διαγωνισμό μακροχρόνιας ενοικίασης, σκοπέυει να μετατρέψει 
σε boutique ξενοδοχείο το διατηρητέο στη συμβολή των οδών 
Κολοκοτρώνη και Βουλής στο κέντρο της Αθήνας. Αναμένεται 
ακόμη να λειτουργήσει στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού 
(στο ύψος του μουσείου της Ακρόπολης) ένα ακόμη 5-άστερο 
ξενοδοχείο, το Niche Hotel. 

Στον Πειραιά, μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την 
κατασκευή και λειτουργία 4 ξενοδοχείων εντός του λιμένα, 
κατηγορίας 5* και 4*, με τη διοίκηση του ΟΛΠ να έχει 
ήδη πραγματοποιήσει επαφές με διεθνείς και ελληνικούς 
ξενοδοχειακούς ομίλους. Ένα 5-άστερο ξενοδοχείο σχεδιάζεται 
να χωροθετηθεί στη νότια πλευρά του λιμανιού, όπου βρίσκεται 
και ο προβλήτας κρουαζιερόπλοιων. Ένα δεύτερο 5-άστερο 

ξενοδοχείο τοποθετείται στη λεγόμενη «Παγόδα» στην Ακτή 
Μιαούλη, με διατήρηση της σκεπής της που έχει χαρακτηριστεί 
διατηρητέα. Άλλα 2 ξενοδοχεία, ένα 4-άστερο και ένα 
5-άστερο, σχεδιάζεται να γίνουν με μετατροπή σε ξενοδοχειακά 
ακίνητα των αποθηκών που βρίσκονται δίπλα στις παλαιές 
διαμετακομιστικές αποθήκες σιτηρών. Επιπλέον, αναμένεται 
ανάπτυξη ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του 
έργου ανακατασκευής των κτιρίων της πρώην βιομηχανίας 
Παπαστράτος από την Dimand με συγχρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD).

Μεγάλη κινητικότητα αναμένεται το 2019 και στο νησί της 
Κρήτης  με την επερχόμενη έναρξη λειτουργίας του 5-άστερου 
Casa Cook Chania με 65 δωμάτια και σουίτες του Ομίλου 
Ledra Hotels & Villas. Ένα ακόμη σύνθετο 5-άστερο τουριστικό 
κατάλυμα,  790 κλινών, αναμένεται στην Ελούντα της Κρήτης 
από την Garden Plaza, σε ιδιόκτητη παραλιακή έκταση 160 
στρεμμάτων περίπου, όπου σχεδιάζεται επένδυση η οποία 
αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 εκ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος 
Γενιατάκη που συνεργάζεται με την Carlson Rezidor Hotel 
Group, προγραμματίζει την κατασκευή δεύτερης μονάδας 
στο Λασίθι της Κρήτης, σε ιδιόκτητη όμορη έκταση, το οποίο 
αναμένεται να λειτουργήσει ως «Radisson Blu Beach Resort». 

Σε συγκεκριμένες περιοχές στη Ρόδο έχει παρατηρηθεί 
υπερπροσφορά 5-άστερων ξενοδοχείων, καθώς τα τελευταία 
2 χρόνια προστέθηκαν πάνω από 3.500 δωμάτια. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να δημιουργείται πίεση στις τιμές των 5-άστερων 
ξενοδοχείων. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες περιοχές στην 
Κρήτη. Αντίθετα η Κέρκυρα έχει προσελκύσει αναπτυξιακό 
ενδιαφέρον καθώς παρατηρείται έλλειψη σχετικού προϊόντος.

Αναπτυξιακές επενδύσεις

 22.   Το boutique ξενοδοχείο, το οποίο θα εστιάζει στη γεύση (foodie hotel), το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα με αυτό το concept.

 

* H Arbitrage RE είναι ο τεχνικός σύμβουλος του επενδυτή 
Πηγή: ARBITRAGE RE
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Γενικά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, γύρω στο 80% της 
συνολικής χωρητικότητας των κλινών της χώρας εντοπίζεται 
σε δημοφιλείς προορισμούς. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει 
μια ανομοιογενή διάχυση των τουριστικών ροών αλλά 
και επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται από αυτή την 
υστέρηση. 

Μακροπρόθεσμα, η ανάπτυξη ξενοδοχείων σε δευτερεύοντες 
προορισμούς, που τώρα υστερούν σε αφίξεις τουριστών, 
μπορεί να αποβεί αρκετά κερδοφόρα, μέσα από τη 
βελτιώση των υποδομών τους, από δράσεις αύξησης 
της αναγνωρισιμότητας τους και διαφοροποιήσης του 
προσφερόμενου προιόντος τους. Τέτοιες ευκαιρίες θα 
μπορούσαν να βρεθούν σε περιοχές της Πελοποννήσου, της 
Θεσσαλίας, του Βόρειου Αιγαίου και της Ηπείρου.

Στην Ελλάδα, παρατηρείται επίσης κενό στο κατηγορίας 3* 
ξενοδοχειακό προϊόν, με συνέπεια να υπάρχει περιθώριο 
ανάπτυξης ποιοτικών ξενοδοχείων (branded ή μη) στην 
κατηγορία αυτή. Γνωστοί εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές 
έχουν ήδη τοποθετηθεί ή αναζητούν συστηματικά ευκαιρίες σε 
αντίστοιχα lifestyle ξενοδοχεία πόλης ή σε άλλες κατάλληλες 
θεματικές στοχοθετήσεις όπως φοιτητικά ξενοδοχεία (student 
hotel). Eυκαιρίες κρύβονται και στα 4-άστερα ξενοδοχεία που 
αναζητούν πολύ τα μεγάλα πρακτορεία. Γενικά, τα 4-άστερα  
και τα ξενοδοχεία κατηγορίας 3* είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα 
σε σχέση με τα 5-άστερα, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά 
ανά περίπτωση ως επενδυτικό προιον.

Στην Αθήνα γενικά οι ταξιδιωτικοί πράκτορες (tour operators) 
δεν έχουν μεγάλο ρόλο, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρία 
για σχετική ανάπτυξη του προορισμού. Για παράδειγμα, ένα 
ιδανικό project  θα αφορούσε την ανάπτυξη ενός μεγάλου 
παραλιακού ξενοδοχείου κατηγορίας 3* ή 4* στην Αθηναϊκή 
Ριβιέρα. Γενικά, η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει από τις μεγαλύτερες 
δυνατότητες σχετικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, εάν η Αθήνα 
καταφέρει να ενταχθεί ως προορισμός μεγάλων πρακτορείων. 
Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να υποδέχεται συστηματικά 
επισκεπτές από το εξωτερικό για περισσοτέρους από 9 μήνες 

το χρόνο, αυξάνοντας αντίστοιχα τη μέση διανυκτέρευσή τους 
και τα σχετικά έσοδα από την παραμονή τους. 

Η γενικότερη έλλειψη ποιοτικού αποθέματος ξενοδοχειακών 
ακινήτων αποτελεί άλλη μια κρυμμένη ευκαιρία. Για το λόγο 
αυτό, μια ακόμη υποσχόμενη επενδυτική στρατηγική από 
πλευράς αξίας φαίνεται να είναι η προσθήκη χωρητικότητας 
σε κυρίους προορισμούς, εστιάζοντας στην αναβάθμιση 
ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας 4* και 5*. 

Ευκαιρίες υπάρχουν επίσης για νέες (greenfield) 
αναπτύξεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα 
του παρεχόμενου πολυτελούς τουριστικού προϊόντος σε 
σχέση με ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκές αγορές και όμορους 
προορισμούς. 

Είναι επίσης σημαντικό ο τοπικός ξενοδόχος, ο οποίος πολύ 
συχνά τυγχαίνει και ιδιοκτήτης του ακινήτου, να βοηθάει 
στην εξίσωση της σωστής λειτουργίας του. Ένα ξενοδοχείο 
με συνεργάσιμο και ικανό τοπικό συνιδιοκτήτη-διαχειριστή 
μπορεί να βοηθήσει ένα διεθνή επενδυτή ή διαχειριστή να 
επιτύχει πολύ υψηλότερα νούμερα. Για το λόγο αυτό, έχει 
παρατηρηθεί ότι τα διεθνή πολυτελη εμπορικά σήματα και 
οι συμφωνίες δικαιόχρησης που ταιριάζουν στην ελληνική 
αγορά είναι συνήθως εκείνες που δίνουν μεγαλύτερη 
ελευθερία και ανεξαρτησία στον τοπικό ξενοδόχο και εκείνες 
που απευθύνονται σε μονάδες που έχουν λιγότερα από 100 
δωμάτια, στις οποίες η Ελληνική αγορά διακρίνεται.

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές πρέπει να πιστέψουν ότι 
γίνονται θετικά βήματα στη χώρα από πλευράς δημόσιας 
διοίκησης για να επενδύσουν κυρίως σε νέες αναπτύξεις. 
Έχουν σίγουρα γίνει αρκετά βήματα μπροστά αλλά χρειάζονται 
επιπρόσθετα. Για παράδειγμα, παραμένει σημαντικό να 
απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης μεγάλων τουριστικών 
αναπτύξεων και άλλες σχετικές πολιτικές που θα διευκολύνουν 
την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα προσελκύσουν 
επισκέπτες με υψηλά εισοδήματα. 
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“Τα ξενοδοχειακά ακίνητα  είναι 
ένας τόσο σημαντικός τομέας των 
χαρτοφυλακίων των περισσότερων 
επενδυτών και χρηματοδοτών που το 
πραγματικό ερώτημα δεν είναι «εάν» 
θα συμμετάσχουν στην αγορά, αλλά 
το “πώς” και το “πότε”.”

Συμπερασματικά, η περισσότερα υποσχόμενη επενδυτική 
στρατηγική φαίνεται να είναι η στρατηγική ανάπτυξη 
δευτερευόντων προορισμών, ακολουθούμενη από την 
προσθήκη χωρητικότητας σε θεματικά στοχευμένα  ξενοδοχεία 
κατηγορίας 3* και σε κύριους προορισμούς μέσα από την 
αναβάθμιση 4-άστεερων και 5-άστερων ξενοδοχειακών 
μονάδων. 

Είναι, επίσης,  σημαντική η εισαγωγή συμπληρωματικών 
τουριστικών προϊόντων που αναδεικνύουν τοπικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (π.χ. γευσιγνωσία, 

αγροτουρισμός, πολιτισμός κτλ) και ακολουθούν παγκόσμιες 
τάσεις (π.χ. πολυτελής διαμονή, ευεξία και αθλητισμός, 
φοιτητική στέγαση κτλ) για επέκταση της ζήτησης σε 
δευτερεύοντες προορισμούς και επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου. 

Τέλος, κρίνονται αναγκαίες οι συνέργειες δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα για την προώθηση νέων στρατηγικών ξενοδοχειακών 
αναπτύξεων που καλύπτουν κενά στο προσφερόμενο 
τουριστικό προϊόν.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η παρούσα παρουσίαση έχει προετοιμαστεί στη βάση 
ενημέρωσή σας από την εταιρεία μας. Ως εκ τούτου, 
συστήνεται να μην εκλαμβάνεται ως συμβουλή και να μην 
προχωρείτε σε ενέργειες βασισμένοι στις πληροφορίες του 
εν λόγω εγγράφου. Η όποια ανεξάρτητη επαγγελματική 
συμβουλή θα πρέπει να αναζητηθεί από άτομο ή επιχείρηση 
που κατέχει άδεια και εμπειρία του συγκεκριμένου γνωστικού 
αντικειμένου, πριν από την οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει 
βασιστεί στο παρόν έγγραφο.

Κανένα άλλο μέρος δεν έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 
πρόσβαση ή να στηριχθεί στην παρούσα παρουσίαση για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται 
παραπάνω και για το λόγο αυτό δεν αποδεχόμαστε καμία 
ευθύνη έναντι τρίτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναφορά 
του παρόντος εγγράφου σε ενημερωτικό δελτίο ή άλλο υλικό, 
άνευ προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσής μας.
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