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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

H αγορά της τριτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το 2011, μειώθηκε κατά 3% περίπου (σε 
αξία), σε σχέση με το 2010 και ανήλθε σε €136 εκ., ενώ τη χρονική περίοδο 2008-2010 είχε 
σημειώσει αύξηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4%, σύμφωνα με μελέτη που 
εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, στο πλαίσιο της σειράς μελετών 
Κλαδικές Στοχεύσεις.  
 
H μελέτη περιλαμβάνει όλα τα εκπαιδευτήρια, η φοίτηση στα οποία οδηγεί σε απόκτηση 
τίτλου σπουδών. Ειδικότερα, εξετάζει τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), 
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και τα εκπαιδευτήρια μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 
Όπως αναφέρει ο συντάκτης της μελέτης, κ. Αδάμ Ρεγκούζας, εκτιμάται ότι, ο κλάδος θα 
παρουσιάσει μείωση το 2012, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδα της τάξης του 5% - 10% 
και θα περιοριστεί σε 2% - 5%, το 2013, εμφανίζοντας ανθεκτικότητα στην οικονομική 
κρίση. 
 

Προβλέπεται ότι, δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, θα περιοριστεί ο 
αριθμός των κολλεγίων την επόμενη τριετία και αρκετά θα στραφούν σε συγχωνεύσεις, 
στρατηγικές συνεργασίες (πχ. DEREE, ALBA), με σκοπό να επιτύχουν μεγαλύτερες 
οικονομίες κλίμακας, μέσω ενδυνάμωσης των υφιστάμενων ή μέσω προσθήκης νέων 
τμημάτων (προγραμμάτων σπουδών), καθώς επίσης και σε συνεργασίες με επώνυμα 
πανεπιστήμια του εξωτερικού που δεν εκπροσωπούνται ακόμα στην Ελλάδα. 
 
Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς, τα κολλέγια Akto, BCA, City, Deree, ICBS και New York 
College κατέχουν μερίδιο μεγαλύτερο από το 50% της αγοράς, το 2010, με το Deree να 
βρίσκεται στην πρώτη θέση. 
 
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, δεδομένου ότι τα κολλέγια επιδιώκουν την 
αύξηση του μεριδίου τους σε μια αγορά, όπου ο αριθμός των σπουδαστών δεν εμφανίζει 
σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να εστιάζεται στο ύψος των 
διδάκτρων, στις διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες, καθώς και στην εφαρμογή 
σύγχρονων και ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών. Σημειώνεται ότι, το 89% των 
αδειοδοτημένων κολλεγίων βρίσκεται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη), με 6 στα 10 κολλέγια να λειτουργούν στην Αθήνα. 
 
Οι συνεργασίες με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού και η σύνδεση με την 
αγορά εργασίας αποτελούν δυνατά σημεία του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και την 
υψηλή ζήτηση για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
 
Απειλή για τον κλάδο αποτελεί η οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα την εντονότερη ζήτηση 
για την εισαγωγή στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, την τελευταία τριετία. 
Σημειώνεται ότι, ο αριθμός των εισακτέων στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση 
κυμαίνεται σταθερά από 80.000 έως 90.000 ετησίως, την τελευταία δεκαετία. 
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Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση των εξεταζόμενων κατηγοριών του 
κλάδου, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια παρουσιάζει αυξομειώσεις την τριετία, 
μειώνοντας, σε μικρό βαθμό, την «ασφάλεια» προς τους πιστωτές, ενώ ο αριθμοδείκτης 
χρηματοοικονομικής μόχλευσης μας δείχνει την αυξημένη χρήση ξένων κεφαλαίων, με 
τάσεις όμως εξορθολογισμού εντός της τριετίας (2008-2010). Η δυνατότητα κάλυψης των 
χρηματοοικονομικών εξόδων από τη λειτουργική κερδοφορία, αν και παρουσιάζει 
διακυμάνσεις την εξεταζόμενη τριετία κινείται σε υψηλά επίπεδα και δείχνει ότι οι 
επιχειρήσεις του κλάδου δεν είναι «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του σημερινού 
οικονομικού περιβάλλοντος. 

 
Πηγή: ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ 

 
Έντονη διαχρονική επιδείνωση παρατηρείται στην είσπραξη των απαιτήσεων, ιδιαίτερα το 
2010, με αποτέλεσμα την αύξηση του συναλλακτικού ελλείμματος. 

 
Πηγή: ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ 

 
Ικανοποιητικός, διαχρονικά μειούμενος με τάσεις εξισορρόπησης παρουσιάζεται ο βαθμός 
χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου ως προς τη 
δημιουργία εσόδων, ενώ περιορίζεται η εντατική χρησιμοποίηση των συνολικών 
επενδυμένων κεφαλαίων την τελευταία εξεταζόμενη τριετία.  
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Πηγή: ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ 

 
Ο βαθμός ικανότητας στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων, 
όσο και η αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων την τριετία 2008-
2010 είναι υψηλός, παρά τη μείωση που παρατηρείται στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
Τα περιθώρια μεικτού και καθαρού κέρδους αποτυπώνουν την προσαρμογή των εταιρειών 
στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, όσον αφορά στην τιμολογιακή τους πολιτική, καθώς 
και στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων τους.  

 
Πηγή: ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ 

 
Όπως παρατηρεί η Υπεύθυνη του Τμήματος κλαδικών μελετών, κυρία Χρ. Γκιόκα, στη 
διεθνή αγορά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, Education at a glance 2011:  

 

 οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά (2009), όσον αφορά 
στο ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας περιορίζεται στο 
0,56%. 

 οι ΗΠΑ αποτελούν τη δημοφιλέστερη χώρα προορισμού για σπουδές στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση για το 2009, με το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθεί. 

 η Κίνα αποτελεί τη χώρα προέλευσης των περισσοτέρων σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης παγκοσμίως, για το έτος 2009.  

 στον αντρικό πληθυσμό παρατηρείται σημαντικά μεγαλύτερη προτίμηση για τις 
τεχνολογικές επιστήμες, σε σχέση με το γυναικείο πληθυσμό, όπου πρώτη προτίμηση 
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αποτελούν οι κοινωνικοοικονομικές επιστήμες και δευτερευόντως οι επιστήμες υγείας 
(2009). 


