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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τη σημασία που έχουν οι εξαγωγές στην 

οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη εξετάζοντας συγκεκριμένα ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε αποκλειστικά είτε σε μεγάλο 

βαθμό στη Βόρεια Ελλάδα και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Επιπλέον εξετάζεται η ευρύτερη συμβολή των εταιριών, μέσω των εξαγωγών, στην 

Ελληνική Οικονομία.  Η ανάλυση της απόδοσης των εξαγωγικών εταιριών της Βορείου 

Ελλάδος γίνεται μέσω χρηματοοικονομικών δεικτών που υπολογίζονται με βάση τις 

δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών αυτών για την περίοδο 

2005-2011. Από την ανάλυση των δεικτών των εξαγωγικών επιχειρήσεων προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι οι εξαγωγές διετέλεσαν προστατευτικό παράγοντα για την ομάδα των 

υπό εξέταση επιχειρήσεων καθώς παρ’ όλο που είναι εμφανές ότι επηρεάστηκαν τα 

οικονομικά μεγέθη τους από την κρίση, ωστόσο αυτό έγινε σε σχετικά περιορισμένο 

βαθμό.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  

 Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας τα 

τελευταία χρόνια που βρέθηκε οριακά κοντά στον κίνδυνο χρεωκοπίας, είναι εύλογο 

και λογικό να αναρωτιέται κανείς για το ποιες είναι οι πιθανές λύσεις που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από μια τέτοια δύσκολη θέση. Κύκλοι 

πολιτικών και οικονομολόγων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα 

υποστηρίζουν κατά κύριο λόγο ότι «η λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη», μια έννοια που 

για να επιτευχθεί πρακτικά, σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της διαδραματίζουν και οι 

εξαγωγικές επιχειρήσεις με τη δραστηριότητα τους.  

 Στην παρούσα εργασία λαμβάνονται υπ’ όψιν ιστορικά οικονομικά στοιχεία 

εξαγωγικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος ώστε να εξετάσουμε κατά πόσο ο 

εξωστρεφής προσανατολισμός τους επηρεάζει όντως τα οικονομικά τους μεγέθη 

καθιστώντας τες ισχυρότερες συγκριτικά στις αρνητικές μεταβολές της εγχώριας 

οικονομίας.  

Η επιλογή εταιριών εισηγμένων στο ΧΑΑ έγινε με σκοπό να ληφθούν υπ’ όψιν 

επιχειρήσεις μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης και επιπρόσθετα να είναι εφικτή η 

εύρεση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους για την 

εξεταζόμενη περίοδο ώστε να συλλεχθούν επαρκή δεδομένα για την έρευνα.  

Η επιλογή της περιόδου έγινε με τα εξής κριτήρια: 

Α) Ως έτος βάσης επιλέχθηκε το 2005 διότι στην Ελλάδα έως το 2004 λόγω της 

χρηματοδότησης για τους ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη η 

οποία θεωρείται πλασματική δεδομένου ότι δε στηρίζεται στα πραγματικά οικονομικά 

μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. 

Β) Ως έτος λήξης το 2011 λόγω έλλειψης δημοσιευμένων ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων για το επόμενο έτος (2012).  

Η επιλογή της Βόρειας Ελλάδας ως περιοχή έρευνας στοχεύει στο να εξεταστεί 

η πορεία επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός της δυναμικής της πρωτεύουσας όπου 

λόγω του οικονομικού κέντρου η δυναμική των επιχειρήσεων είναι σαφώς μεγαλύτερη, 

ώστε να δοθεί μια πιο ρεαλιστική εικόνα για την πραγματική οικονομική 

δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι του Ελλαδικού χώρου.  
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Στην πρώτη ενότητα της εργασίας αναλύονται εκτενώς έννοιες όπως η 

διεθνοποίηση, οι εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο καθώς και ευρύτερες διαδικασίες που 

αφορούν τις επιχειρήσεις  ως προς τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

όπως οι δασμοί και οι ποσοστώσεις. Αναλύονται η θεωρία απόλυτου και συγκριτικού 

πλεονεκτήματος καθώς και ο ρόλος των παραγωγικών συντελεστών και ο ρόλος τους 

στη διαδικασία διεθνοποίησης.  

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η συμβολή των εξαγωγών στην ελληνική 

οικονομία και η  σύνθεση των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. 

Στην τρίτη ενότητα αναλύονται εκτενώς οι έννοιες που αφορούν τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση και συγκεκριμένα αναφέρονται οι χρηματοοικονομικοί  

δείκτες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της συγκεκριμένης εργασίας .  

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιχειρήσεις τα στοιχεία 

των οποίων εξυπηρετούν την έρευνα,  η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας 

μέσω ανάλυσης των αριθμοδεικτών για κάθε μία από τις επιχειρήσεις.  

Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την ανάλυση της τέταρτης ενότητας.                                                                                          
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1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

1.1 Διεθνοποίηση και διεθνείς επενδυτικές δραστηριότητες 

 

Η «διεθνοποίηση» ως έννοια ουσιαστικά αποτελεί έναν δείκτη που προσδιορίζει την 

αναλογία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Όσο 

περισσότερο μεγαλώνει η αναλογία των διεθνών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης 

τόσο πιο διεθνοποιημένη θεωρείται. Σε επίπεδο αγοράς ο όρος «διεθνοποίηση» 

αναφέρεται στη συμμετοχή επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και στο βαθμό που 

επηρεάζει η τελευταία την τοπική αγορά. Οι εξελίξεις σε κοινωνικό, οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο που λαμβάνουν χώρα στις τοπικές αγορές που δραστηριοποιείται μια 

διεθνοποιημένη επιχείρηση την επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό (είτε είναι θετικές, είτε 

αρνητικές), και συνακόλουθα την οικονομική της πορεία και την πορεία της ευρύτερης 

οικονομίας στην οποία υπάγεται. 

Τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε 

τέσσερις γενικές κατηγορίες:  

Α) Το διεθνές εμπόριο προϊόντων που περιλαμβάνει τις αγορές/πωλήσεις 

προϊόντων μεταξύ 2 αντισυμβαλλόμενων με έδρες διαφορετικά κράτη. Κατ’ επέκταση 

το διεθνές εμπόριο περιλαμβάνει το σύνολο εισαγωγών/εξαγωγών των αγαθών που 

λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο. 

Β) Το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις εισαγωγές/εξαγωγές άυλων 

αγαθών (π.χ. χρηματοοικονομικές, τραπεζικές, ασφαλιστικές και νομικές υπηρεσίες) 

μεταξύ  2 αντισυμβαλλόμενων διαφορετικών κρατών. 

Γ) Οι διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου που ουσιαστικά περιλαμβάνουν το 

σύνολο της αγοραπωλησίας παντός είδους χρεογράφων από πρόσωπα, επιχειρήσεις και 

οργανισμούς μιας χώρας σε αγορές άλλων χωρών. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 

βασίζονται στο αξίωμα ότι η συνολική απόδοση που θα επιτευχθεί από αυτές θα είναι 

πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι αν τα κεφάλαια ήταν επενδυμένα το ίδιο χρονικό διάστημα  

στην τοπική αγορά. 
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Δ) Οι άμεσες ξένες επενδύσεις που αφορούν τη μεταφορά κεφαλαίων σε ξένες 

αγορές με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ή την εξαγορά 

πλειοψηφίας ή μειοψηφίας μετοχών μιας ήδη υπάρχουσας τοπικής επιχείρησης. Το 

είδος αυτό επιχειρηματικής δραστηριότητας διαφοροποιείται από τις επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου στο ότι στοχεύει παράλληλα στην συμμετοχή ή άσκηση διοίκησης στην 

επιχείρηση όπου γίνεται η επένδυση (Χατζηδημητρίου, 2003). 

1.2 Απόλυτο και Συγκριτικό πλεονέκτημα 

Θεωρία απόλυτου πλεονεκτήματος:  Όταν μια χώρα έχει τη δυνατότητα να 

παράγει ένα αγαθό και ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής να είναι μικρότερο 

συγκριτικά με μια άλλη αντίστοιχη χώρα που παράγει το ίδιο προϊόν τότε λέμε πως έχει 

απόλυτο πλεονέκτημα έναντι της. Η υιοθέτηση της συστηματικής παραγωγής από τις 

χώρες, των προϊόντων εκείνων στα οποία έχουν απόλυτο πλεονέκτημα, οδηγεί σε 

μεγαλύτερη συνολική παραγωγή και στο επόμενο βήμα, που είναι η εμπορική 

ανταλλαγή τους με στόχο την κοινή ωφέλεια και των δύο συναλλασσομένων (Ferguson, 

2004). 

Θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος: Ο David Ricardo (1817) έθεσε ως 

αίτημα την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος που δηλώνει ότι ακόμα κι αν μια 

χώρα είναι σε θέση να παράγει ένα αγαθό της με χαμηλότερο κόστος απ’ ότι μια άλλη 

χώρα, αν κάνει εμπόριο αυτού του προϊόντος ωφελούνται και οι δύο χώρες που 

εμπλέκονται στις συγκριτικές δαπάνες. Υπάρχουν κέρδη από το εμπόριο, όποτε οι 

σχετικές αναλογίες  τιμών δύο αγαθών διαφέρουν κάτω από τη διεθνή ανταλλαγή σε 

σχέση με αυτές που θα ίσχυαν υπό τους όρους του κανονικού εμπορίου. Επιπλέον, η 

θεωρία του  συγκριτικού πλεονεκτήματος καταδεικνύει ότι οι χώρες ωφελούνται από  

κοινού από το εμπόριο (στις περιπτώσεις και των δύο αγαθών). 

Σύμφωνα με τον Steedman (1993), στη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος 

σημαντική παρατήρηση θεωρείται ότι μια χώρα πρέπει να μετέχει στο διεθνές εμπόριο 

ακόμη κι αν είναι λιγότερο παραγωγική σε κάθε κλάδο παραγωγής γιατί συνολικά έχει 

συμφέρον από την εμπορική δραστηριότητα άλλα κράτη, κάτι που προκύπτει 

συγκρίνοντας σχετικές τιμές ή κόστη προϊόντων. 
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1.3 Το εμπόριο στην Θεωρία 

Σε όλη τη διαδρομή της Ιστορίας το εμπόριο υπήρξε σημαντική κινητήρια 

δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης όλων των χωρών, ανεξάρτητα από το στάδιο 

οικονομικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονταν (Thirlwall, 2003). Η χρησιμοποίηση των 

εξαγωγών ως στρατηγικής για την προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων στις 

διεθνείς αγορές συνεπάγεται κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα για τη χώρα. Το 

θεμελιώδες  κίνητρο για την ενασχόληση μιας χώρας με το εξαγωγικό εμπόριο και 

μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το κέρδος. 

Μέσα από την προσπάθεια επέκτασής της στο εξωτερικό μια χώρα προσπαθεί 

να επιτύχει την άριστη χρήση των παραγωγικών συντελεστών των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της και τη μεγιστοποίηση των κερδών της 

(Χατζηδημητρίου, 2003). 

Τα οφέλη από το εμπόριο διακρίνονται σε στατικά και δυναμικά. Τα στατικά 

οφέλη είναι αυτά τα οποία προκύπτουν από τη διεθνή εξειδίκευση σύμφωνα με τη 

θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα δυναμικά οφέλη είναι αυτά που 

δημιουργούνται από τη γενική επίδραση του εμπορίου στις παραγωγικές δυνατότητες 

των χωρών. Οι οικονομίες κλίμακας, οι διεθνείς επενδύσεις και η μεταφορά 

τεχνογνωσίας είναι μερικά παραδείγματα δυναμικών ωφελειών (Thirlwall, 2003). 

Γενικότερα τα κυριότερα οφέλη και κίνητρα για την συμμετοχή μιας χώρας στο 

διεθνές εμπόριο είναι τα εξής: 

 Το διεθνές εμπόριο συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος και της 

κατανάλωσης στην χώρα που κάνει εξαγωγές εφόσον υπάρχει απόκλιση μεταξύ 

των εγχώριων και διεθνών τιμών. Η ευκαιρία για εμπορικές ανταλλαγές σε τιμές 

διαφορετικές από τις επικρατούσες σε συνθήκες απομόνωσης μπορεί να 

βελτιώσουν το πραγματικό της εισόδημα.  

 

 Ένα άλλο πλεονέκτημα από το διεθνές εμπόριο είναι ότι μέσω αυτού η χώρα 

μπορεί να επεκτείνει την κλίμακα παραγωγής πέρα από τα όρια της εθνικής 

αγοράς. Στην περίπτωση της κλειστής οικονομίας οι δυνατότητες αύξησης της 

παραγωγής περιορίζονται από τη στενότητα των εγχώριων πόρων ανάπτυξης και 

από την μικρή απορροφητικότητα της εθνικής αγοράς ενώ αντίθετα σε μια 

ανοιχτή οικονομία, η κλίμακα παραγωγικών δυνατοτήτων διευρύνεται. Η 

επέκτασης της κλίμακας παραγωγής έχει τα εξής αποτελέσματα:  
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 Μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος μέσω της δημιουργίας νέων 

οικονομιών κλίμακας. 

 Οι καταναλωτές διευρύνουν την ποικιλία των προϊόντων που 

καταναλώνουν. 

 Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό οπότε 

βελτιώνουν την ποιότητα ή τις τιμές των προϊόντων τους, 

επιτυγχάνοντας έτσι την ζήτηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, 

ξεκινώντας έναν ακόμη κύκλο εξαγωγών. 

 Ενθαρρύνεται η συγκέντρωση της παραγωγής και η εξειδίκευση, δυο 

πολύ σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά στο διεθνές εμπόριο και το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Κάθε χώρα παράγει μεγαλύτερες 

ποσότητες από λιγότερα προϊόντα. Παράγει πλέον όχι μόνο για την 

εγχώρια αγορά αλλά περισσότερο στοχευόμενα και για την παγκόσμια 

(Μπαμπανάσης, 2004). 

 

 Τα πλεονάσματα των εμπορευμάτων που παραμένουν αδιάθετα μπορούν να 

βρουν διέξοδο στη διεθνή αγορά. Αυτή είναι η θεωρία «διέξοδος για το 

πλεόνασμα» (Thirlwall, 2003). 

 

 Μια μικρή χώρα που δεν έχει δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις με το εξωτερικό, 

πολύ δύσκολα πραγματοποιεί μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε προηγμένο 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και η εξειδίκευση της παραγωγής της περιορίζεται 

από τα στενά πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Αντίθετα όταν μια μικρή και 

φτωχή χώρα αναπτύξει το εμπόριο της στο εξωτερικό, δημιουργεί προοπτικές 

εκβιομηχάνισης και καταφέρνει να απαλλαγεί από τις παραδοσιακές μεθόδους 

παραγωγής (Thirlwall, 2003). 

 

 Η διεύρυνση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων, η ανάπτυξη νέων 

εξαγωγικών κλάδων έχουν θετική επίδραση στην απασχόληση ενώ το αντίθετο 

αποτέλεσμα επιφέρουν οι εισαγωγές μειώνοντας την απασχόληση στο βαθμό 

που εκτοπίζουν από την αγορά τα εγχώρια προϊόντα περιορίζοντας την εγχώρια 

παραγωγή τους. 
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 Το διεθνές εμπόριο συμβάλλει στη διεύρυνση της αγοράς. Η αύξηση του 

εισοδήματος από τις εξαγωγές διευρύνει την εγχώρια αγορά αυξάνοντας την 

ενεργό ζήτηση για τα ξένα καταναλωτικά και επενδυτικά προϊόντα. Το 

εξαγωγικό εμπόριο συμβάλλει στη διεύρυνση των ξένων αγορών, στην εξαγωγή 

των πλεονασμάτων τα οποία δεν μπορεί να απορροφήσει η εγχώρια αγορά λόγω 

έλλειψης αγοραστικής δύναμης ή μικρού μεγέθους σε σχέση με την παγκόσμια.  

 

 Το διεθνές εμπόριο έχει θετική επίδραση στην αποδοτικότητα των συντελεστών 

παραγωγής. Ωφέλειες προκύπτουν όταν οι οικονομικοί πόροι ανακατανέμονται 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προς την κατεύθυνση που προσδιορίζει το 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Το εξαγωγικό εμπόριο παροτρύνει τις χώρες να 

ενταχθούν στο διεθνή καταμερισμό εργασίας με βάση τα συγκριτικά ή άλλα 

πλεονεκτήματα τους. Η μετακίνηση των συντελεστών παραγωγής σε εγχώριους 

κλάδους ή σε χώρες που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, αυξάνει την 

παραγωγικότητα εργασίας και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων. Η εισαγωγή 

σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αύξηση της εγχώριας 

παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και στην 

περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών. Επίσης μπορεί να συμβάλλει στην 

απασχόληση ανενεργών παραγωγικών πόρων. 

 

 Η επίδραση του διεθνούς εμπορίου στην οικονομική διάρθρωση σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο είναι θετική στο βαθμό που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό 

της διάρθρωσης της οικονομίας, στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων 

ανταγωνιστικών κλάδων. Από την άλλη είναι αρνητική εφόσον διαιωνίζει τη 

δυσμενή πόλωση της παγκόσμιας οικονομίας σε ανεπτυγμένο Κέντρο και 

υποανάπτυκτη Περιφέρεια (Μπαμπανάσης, 2004). 

 

 Άλλες σημαντικές ωφέλειες από το διεθνές εμπόριο είναι η απόκτηση 

τεχνογνωσίας, η εισαγωγή νέων ιδεών στη χώρα και η διάδοση της χρήσης 

μοντέρνων τεχνικών διαδικασιών παραγωγής, που μπορούν να εφαρμοσθούν 

στην παραγωγή εγχώριων προϊόντων, η εφαρμογή περισσότερο ολοκληρωμένων 

μεθόδων παραγωγής μέσω της αυξανόμενης εξειδίκευσης, οι θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις και η αλλαγή νοοτροπίας και στάσεων (Thirlwall, 2003). 
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1.4 Πόροι και Διεθνές Εμπόριο 

Το Υπόδειγμα Heckscher-Ohlin 

Το διεθνές εμπόριο εξηγείται εν μέρει από τις διαφορές στην παραγωγικότητα 

της εργασίας, αλλά αντανακλά επίσης διαφορές στους πόρους των χωρών. Στο 

υπόδειγμα Heckscher-Ohlin οι διαφορές αυτές αποτελούν τη μοναδική γενεσιουργό 

αιτία του εμπορίου. Το θεώρημα υποστηρίζει ότι το εμπόριο βασίζεται σε διαφορές 

στην αφθονία των παραγωγικών συντελεστών και μειώνει τις κύριες επιπτώσεις που 

έχουν αυτές οι διαφορές. Το θεώρημα βασίζεται σε τρεις υποθέσεις. Η πρώτη είναι ότι 

οι συντελεστές παραγωγής είναι της ίδιας ποιότητας και στις δύο χώρες (Πουρναράκης, 

2000). Η δεύτερη, ότι τα αγαθά διαφέρουν ως προς τις ανάγκες που έχουν για 

παραγωγικούς συντελεστές. Για παράδειγμα, για την παραγωγή αυτοκινήτων απαιτείται 

περισσότερο κεφάλαιο κατά εργάτη, από ότι για την παραγωγή επίπλων. Με άλλα 

λόγια, τα αγαθά μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την ένταση των παραγωγικών 

συντελεστών. 

Η τρίτη είναι ότι οι χώρες διαφέρουν ως προς τα αποθέματα παραγωγικών 

συντελεστών που διαθέτουν. Έτσι, μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την αφθονία των 

παραγωγικών συντελεστών. Σαν συμπέρασμα έχουμε ότι μια χώρα που διαθέτει άφθονο 

κεφάλαιο θα τείνει να εξειδικεύεται στην παραγωγή αγαθών έντασης κεφαλαίου και 

συνεπώς θα εξάγει τα αγαθά αυτά για να πάρει αγαθά εντάσεως εργασίας (Kener, 

1999). 

Θέτοντας το υπόδειγμα της οικονομίας, θεωρούμε ότι κάθε οικονομία μπορεί να 

παράγει δύο αγαθά, και η παραγωγή κάθε αγαθού απαιτεί τη χρήση δύο συντελεστών 

παραγωγής, οι οποίοι συντελεστές χρησιμοποιούνται και στους δύο τομείς. Σε αντίθεση 

με το υπόδειγμα του Ricardo, σε κάθε τομέα παραγωγής οι παραγωγοί έχουν 

εναλλακτικές επιλογές ανάμεσα στους συνδυασμούς εισροών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μιας ποσότητας ενός από τα δύο αγαθά. Την 

επιλογή τους θα καθορίσει το σχετικό κόστος της γης και της εργασίας.  

 Αν λοιπόν w είναι το ωρομίσθιο εργασίας και r είναι το κόστος ενός εκταρίου 

γης, τότε η επιλογή εισροών θα εξαρτηθεί από το λόγο αυτών των τιμών συντελεστών, 

δηλαδή από το w/r (Krugman and Obstfeld, 2002). 
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1.5 Τιμές συντελεστών Παραγωγής και Τιμές Αγαθών 

Μια εκδοχή του θεωρήματος των Heckscher-Ohlin περί σχετικής τιμής αναφέρει 

ότι μια χώρα όπου το ημερομίσθιο είναι υψηλό σε σχέση με την απόδοση του 

κεφαλαίου θα εξάγει αγαθά έντασης κεφαλαίου, ενώ μια χώρα όπου το ημερομίσθιο 

είναι σχετικά χαμηλό θα εξάγει αγαθά έντασης εργασίας (Kener, 1999). 

Το κόστος παραγωγής του αγαθού εξαρτάται από την τιμή των συντελεστών 

παραγωγής. Η σημασία όμως μιας συγκεκριμένης τιμής συντελεστή στο κόστος 

παραγωγής ενός αγαθού εξαρτάται από την ποσότητα αυτού του συντελεστή που 

απαιτεί η παραγωγή του αγαθού. Έτσι, μια μεταβολή των σχετικών τιμών των αγαθών η 

οποία ανεβάζει τους πραγματικούς μισθούς και μειώνει την πραγματική αξία της γαιο-

προσόδου με βάση και τα δύο αγαθά, θα αυξήσει αναμφίβολα την αγοραστική δύναμη 

των εργατών και θα μειώσει την αγοραστική δύναμη των ιδιοκτητών της γης (Krugman 

and Obstfeld, 2002). 

Γενικά, ενδιαφερόμαστε για τη σχετική επάρκεια, δηλαδή το λόγο κεφαλαίου 

εργασίας και στις δύο χώρες και όχι για τα απόλυτα μεγέθη των δύο συντελεστών 

(Πουρναράκης, 2000). 

Ένα άλλο υπόδειγμα τώρα, αυτό των Stolper - Samuelson, περιγράφει την 

επίπτωση του εμπορίου πάνω στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών μιας χώρας. Το 

εμπόριο αυξάνει τη σχετική τιμή της εργασίας στη χώρα όπου αφθονεί η εργασία και 

μειώνει τη σχετική τιμή της εργασίας στη χώρα που αφθονεί το κεφάλαιο (Kener, 

1999). 

Μια βασική υπόθεση του θεωρήματος Heckscher-Ohlin είναι η μη μετακίνηση 

των συντελεστών από χώρα σε χώρα. Έτσι, με τη μετακίνηση των αγαθών, στην ουσία 

μετακινούνται οι συντελεστές της παραγωγής, που είναι ενσωματωμένοι σε αυτά. Για 

τις διεθνείς μετακινήσεις των παραγωγικών συντελεστών θα μιλήσουμε παρακάτω. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το διεθνές εμπόριο λειτουργεί ως υποκατάστατο της ελεύθερης 

διακίνησης των παραγωγικών συντελεστών. Αν το διεθνές εμπόριο είναι τέλειο 

υποκατάστατο της ελεύθερης μετακίνησης των συντελεστών από χώρα σε χώρα, τότε οι 

τιμές των παραγωγικών συντελεστών πρέπει να εξισωθούν (Πουρναράκης, 2000). 
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Έτσι, έχουμε το θεώρημα της εξίσωσης των τιμών όπου ο Samuelson (1948) 

ήταν ο πρώτος που το διατύπωσε. Όταν δεν υπάρχουν εμπόδια στην άσκηση εμπορίου ή 

μεταφορικά έξοδα, το εμπόριο θα εξισώσει πλήρως τις πραγματικές αποδοχές των 

παραγωγικών συντελεστών (Kener, 1999). Παρά την εμφανή έλλειψη ρεαλιστικότητας 

του, το θεώρημα αυτό αποτέλεσε τη βάση εφαρμοσμένων αναλύσεων, τουλάχιστον 

αναφορικά με την ΕΟΚ (Gowland, 1990). 

Άλλη θεωρία που γίνεται ιδιαίτερα δεκτή από τους υπέρμαχους της ορθόδοξης 

θεωρίας βασίζεται στο επιχείρημα ότι το εμπόριο προκαλείται λόγω των διαφορετικών 

προτιμήσεων στις διάφορες χώρες. Οι ταυτόσημες προτιμήσεις χρησιμοποιούνται για να 

δειχθεί ότι οι διαφορές στην αφθονία των παραγωγικών συντελεστών και όχι οι 

διαφορές στις προτιμήσεις προκαλούν το διεθνές εμπόριο (Gowland, 1990). 

1.6 Διεθνείς Κινήσεις Παραγωγικών Συντελεστών 

Υποθέτουμε ότι οι παραγωγικοί συντελεστές επιτρέπεται να μετακινηθούν 

ελεύθερα προς τη χώρα εκείνη όπου η (απόλυτη) οριακή τους παραγωγικότητα είναι 

υψηλότερη. Όπως αναφέραμε παραπάνω, εδώ υπάρχει η ανάγκη εξίσωσης των τιμών 

των συντελεστών της παραγωγής. 

Σύμφωνα με το θεώρημα των Heckscher-Ohlin-Samuelson όταν δια του 

διεθνούς εμπορίου διαμορφώνεται ένας ενιαίος λόγος τιμών των τελικών αγαθών στον 

ενιαίο αυτό λόγο των τιμών των τελικών αγαθών θα αντιστοιχεί και ένας λόγος των 

τιμών των παραγωγικών συντελεστών. 

Μια γενική παραδοχή από το θεώρημα των Heckscher-Ohlin είναι πως η 

ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου μεταξύ των χωρών, τείνει να 

εξισώνει τα ημερομίσθια και τις τιμές των συντελεστών. Και όταν η κίνηση των 

συντελεστών παραγωγής (εργασίας, κεφαλαίου), εμποδίζεται ή είναι αδύνατη, η 

ελεύθερη διακίνηση των αγαθών μέσω του διεθνούς εμπορίου, συχνά δημιουργεί την  

τάση για εξίσωση των τιμών των συντελεστών, στις διάφορες χώρες, όπως αναφέραμε 

παραπάνω (Μακεδόνας, 2004). 
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Αυτό που προσδιορίζει την κατανομή των πόρων μεταξύ των δύο κλάδων 

παραγωγής και επομένως και το προϊόν που παράγει η οικονομία είναι ότι η οικονομία 

πρέπει να απασχολεί πλήρως τα αποθέματα εργασίας και γης.  Δεδομένων των τιμών 

των δύο αγαθών και των διαθέσιμων ποσοτήτων γης και εργασίας, είναι δυνατό να 

προσδιορίσουμε την ποσότητα του κάθε συντελεστή παραγωγής που αφιερώνει η 

οικονομία στην παραγωγή κάθε αγαθού. Και έτσι να προσδιορίσουμε επίσης το ύψος 

της παραγωγής κάθε αγαθού. 

Μια γενική παραδοχή είναι ότι μια οικονομία θα τείνει να είναι σχετικά 

αποτελεσματικότερη στην παραγωγή αγαθών, τα οποία είναι έντασης των συντελεστών 

που η χώρα διαθέτει σε σχετικά επαρκείς ποσότητες (Krugman and Obstfeld, 2002). 

1.7 Προστατευτισμός στα Πλαίσια του Εμπορίου 

Ενώ η θεωρία του διεθνούς εμπορίου μας διαβεβαιώνει ότι το ελεύθερο εμπόριο 

είναι ωφέλιμο για όλες τις χώρες, στην πράξη η διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών 

αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια. Οι διάφορες χώρες «προστατεύουν» την οικονομία τους 

από τον ανταγωνισμό του εξωτερικού (Πουρναράκης, 2000). 

Η μετάβαση από τον προστατευτισμό στο ελεύθερο εμπόριο 

Στο διεθνές εμπόριο εφαρμόζονται δυο βασικές εμπορικές πολιτικές: η πολιτική 

του προστατευτισμού και αυτή του ελευθέρου εμπορίου. Ο προστατευτισμός είναι η 

πολιτική προστασίας της εγχώριας οικονομίας από τον διεθνή ανταγωνισμό, και έχει ως 

σκοπό την αποτροπή ή την άμβλυνση του ανταγωνισμού των ξένων προϊόντων προς 

όφελος των ημεδαπών παραγωγών. Με την ευρύτερη έννοια, ο προστατευτισμός 

περιλαμβάνει και την προστασία των ημεδαπών επενδύσεων και επιχειρηματιών έναντι 

των αλλοδαπών επενδύσεων, την αποφυγή ή τη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης 

από τα ξένα κράτη και τις ξένες επιχειρήσεις (Μπαμπανάσης, 2004). 

Προστατευτισμός σε διεθνές επίπεδο 

Φαινόμενα προστατευτισμού παρατηρούνται αρκετά συχνά, ακόμα και τα 

τελευταία χρόνια. Πολλές ανεπτυγμένες χώρες εξακολουθούν να επιβάλουν 

υψηλότερους δασμούς στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα και στα απλά μεταποιημένα 

προϊόντα δηλαδή στα προϊόντα που μπορούν να παράγουν και να εξάγουν οι 

αναπτυσσόμενες χώρες. Οι χώρες του ΟΟΣΑ περιορίζουν με ποσοστώσεις τις 

εισαγωγές ενδυμάτων, υποδημάτων και γενικότερα των προϊόντων έντασης εργασίας 

στα οποία η αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι ανεπτυγμένες 
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χώρες προστατεύουν την εγχώρια παραγωγή τροφίμων με μεγάλες επιδοτήσεις που 

ανέρχονται σε $311 δις ετησίως. Στη διάσκεψη του ΠΟΕ στη Ντόχα, 2001, 

συμφωνήθηκε η σταδιακή μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων των γεωργικών 

προϊόντων (Μπαμπανάσης, 2004). 

Γενικά, η θέσπιση όχι μόνο δασμών ή ποσοστώσεων αλλά και κάθε άλλου 

είδους εμποδίου στο εμπόριο αποσκοπεί σε: 1) ενθάρρυνση εξαγωγών, 2) αποθάρρυνση 

εισαγωγών, 3) προώθηση απασχόλησης, 4) μετρίαση των προβλημάτων του ισοζυγίου 

πληρωμών, 5) ενθάρρυνση εκβιομηχάνισης, 6) αντίποινα ενάντια σε ξένη χώρα  

(Lawler and Seddighi, 2001). 

1.8 Δασμοί ως Εμπόδιο του Εμπορίου 

Δασμοί: είναι μια χρηματική επιβάρυνση του εξαγόμενου ή εισαγόμενου 

(συνήθως εισαγόμενου) προϊόντος κατά την ιδεατή ή υλική του διάβαση των συνόρων. 

Επιβάλλονται από το κράτος ή από υπερεθνικούς οργανισμούς συνήθως όμως από το 

κράτος. Διακρίνονται σε εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς όταν επιβάλλονται 

αντίστοιχα σε εισαγόμενα ή εξαγόμενα προϊόντα. Επίσης διακρίνονται σε ταμειακούς 

και σε προστατευτικούς δασμούς. Οι ταμειακοί επιβάλλονται απλώς και μόνο για να 

εισπράξει το κράτος το επιβαλλόμενο ποσό. Οι προστατευτικοί αντίθετα επιβάλλονται 

για να προστατέψουν συνήθως το όμοιο εγχώριο προϊόν από το εισαγόμενο αλλοδαπό 

αφού αυτό το τελευταίο (το αλλοδαπό) με την επιβολή του δασμού γίνεται ακριβότερο 

στην εσωτερική αγορά και άρα μη ευρέως αγοραζόμενο από τους καταναλωτές. Όταν ο 

προστατευτικός δασμός είναι τόσο μεγάλος, ώστε το ξένο προϊόν σχεδόν να μην 

πραγματοποιεί καμιά ή ασήμαντες πωλήσεις στο εσωτερικό, χαρακτηρίζεται σαν 

«απαγορευτικός» ή «εξοντωτικός» δασμός (Λάζος, 2004). 

Προστατευτικός δασμός επιβάλλεται επίσης και σε ημεδαπά εξαγόμενα 

προϊόντα για να αποτραπούν οι εξαγωγές τους επειδή αλλιώς θα λείψουν από την 

εσωτερική κατανάλωση. Έτσι προστατεύεται η εσωτερική αγορά από αυξήσεις τιμών,  

ελλείψεις, μαύρη αγορά κ.λπ. Οι προστατευτικοί δασμοί προκαλούν επομένως τη 

λεγόμενη για το κράτος που κάνει τις εισαγωγές «δασμολογική προστασία» και 

αντίστροφα «δασμολογικά εμπόδια» για το κράτος που κάνει εξαγωγές. Είναι δε ένα 

πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο όπλο των κρατών για την προστασία των προϊόντων, 

κλάδων ή τομέων της εγχώριας παραγωγής (Λάζος, 2004). 
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Η κυβέρνηση μέσω των δασμών, μπορεί να οδηγήσει τους κεφαλαιούχους να 

υιοθετήσουν πρότυπο μερικής εξειδίκευσης, ακόμα και αν οι διεθνείς τιμές είναι τέτοιες 

που με ελεύθερο εμπόριο θα οδηγούσαν σε πλήρη εξειδίκευση. Η φράση «μερική 

εξειδίκευση» αναφέρεται μόνο σε μερική εξειδίκευση της παραγωγής και όχι στην 

κατάσταση κατά την οποία οι κεφαλαιούχοι μπορούσαν να παράγουν και να εξάγουν 

ένα από τα δυο ή και τα δυο εμπορεύματα (Steedman, 1993). 

Τρόποι επιβολής δασμών 

Οι δασμοί επιβάλλονται με ποσοτικό, ποσοστιαίο ή μη σύνθετο τρόπο πάνω 

στην τιμή του εισαγόμενου ή εξαγόμενου προϊόντος. 

  Με τον πρώτο τρόπο σε κάθε μονάδα προϊόντος, μετρούμενης της μονάδας  

αυτής με διακρινόμενα χαρακτηριστικά όπως πχ. κιλά, μέγεθος, μήκος, κομμάτι κλπ. 

επιβάλλεται ένα (αριθμητικό) ποσό σε χρηματικές μονάδες, έτσι ώστε να αυξάνεται η 

τελική τιμή πώλησης του προϊόντος κατά το ποσό αυτό. Ο τρόπος αυτός είναι «σαφής» 

για όλους τους εμπλεκόμενους (εισαγωγείς, αγοραστές, εφορία, τελωνείο, κλπ.), 

«πάσχει» όμως από τις πληθωριστικές τάσεις διότι με το χρόνο το (αρχικό αυτό) ποσό 

συνιστά μια ασήμαντη επιβάρυνση ιδίως όταν ο πληθωρισμός τρέχει με αξιοσημείωτα 

ποσοστά. Θεραπεία στο μειονέκτημα αυτό είναι η συχνή αναπροσαρμογή του. 

  Αντίστροφα με το δεύτερο τρόπο επιβάλλεται πάνω στην τιμή του 

δασμολογούμενου προϊόντος, ένα ποσοστό επί της τιμής αυτής, πχ. 5% ή 10% ή άνω. Ο 

τρόπος αυτός παρουσιάζει μια σταθερή και ανεπηρέαστη από τον πληθωρισμό σχέση 

μεταξύ της αξίας του αγαθού και της προστασίας που επιδιώκουμε να προκαλέσουμε, 

αλλά «πάσχει» από «ασάφεια» με την έννοια ότι η τιμή του δασμολογούμενου 

προϊόντος συχνά δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμη ένεκα πχ. υποτιμολογήσεων, 

υπερτιμολογήσεων, συνυπολογισμού των εξόδων μεταφοράς ή ασφαλίσεων ή άλλων 

λογιστικών ή υπολογιστικών δεδομένων ή τρικ κλπ. 

Ο τρίτος τρόπος σημαίνει τέλος να επιβληθεί ένας μικτός δασμός στο προϊόν 

ήτοι πχ. ποσοτικός για μια ορισμένη ποσότητα και ποσοστιαίος για τις υπόλοιπες πέρα 

από την ποσότητα αυτή (Λάζος, 2004). 

Οι συνηθέστεροι τρόποι υπολογισμού και επιβολής των δασμών είναι να 

επιβληθεί αυτός  πάνω στην τιμή cif , fob, ή ex factory. 
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Οι προστατευτικοί δασμοί και ιδιαίτερα οι εισαγωγικοί, έχουν εκτός από τις 

προστατευτικές επιδράσεις, άλλες οι οποίες είναι  

 Προστατευτική επίδραση (αύξηση εγχώριας παραγωγής). 

 Καταναλωτική επίδραση (μείωση κατανάλωσης του δασμολογούμενου 

προϊόντος). 

 Εξισωτική επίδραση (μείωση ή επιβάρυνση του ισοζυγίου εξωτερικών 

πληρωμών). 

 Εισοδηματική επίδραση (αύξηση των εσόδων του δημοσίου). 

 Αναδιανεμητική επίδραση (μεταφέρεται εισόδημα από τον καταναλωτή στον 

παραγωγό λόγω αυξήσεως της τιμής του εισαγομένου προϊόντος). 

Το ζητούμενο όμως σε κάθε περίπτωση είναι η διαμόρφωση ενός άριστου 

δασμού. Άριστος δασμός είναι ο δασμός που ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στα εξής τρία 

κριτήρια: 

i. Προστατεύει την εθνική οικονομία, ιδιαίτερα τους νηπιακούς κλάδους της. 

ii. Αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του διεθνούς εμπορίου και καταμερισμού 

εργασίας. 

iii. Μεγιστοποιεί την εγχώρια ευημερία. 

Το ύψος του δασμολογικού συντελεστή που μπορεί να επιβάλει μια χώρα 

εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εποχή και το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται. 

Γενικά, έχουν ανάγκη να επιβάλουν υψηλούς προστατευτικούς δασμούς οι χώρες που 

βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης και έχουν νηπιακούς οικονομικούς κλάδους. 

Αντίθετα, οι ανεπτυγμένες χώρες με ισχυρή διεθνή ανταγωνιστικότητα απαιτούν τη 

μείωση ή κατάργηση των δασμών (Μπαμπανάσης, 2004). 

Δασμοί και διανομή των οφελών του εμπορίου 

Ένας δασμός μπορεί να αυξήσει την οικονομική ευημερία της εισάγουσας 

χώρας, όταν τα έσοδα που αποσπώνται από την εξάγουσα χώρα είναι αρκετά μεγάλα 

για να αντισταθμίσουν τις απώλειες ευημερίας που προκύπτουν από τις επιπτώσεις που 

έχει ένας δασμός πάνω στην κατανάλωση και στην παραγωγή. Ωστόσο  η θέση αυτή 

μπορεί να διατυπωθεί ακόμα πιο ενισχυμένη ως εξής: μια χώρα που είναι αρκετά 

μεγάλη ώστε να μπορεί να επηρεάζει τους όρους του εμπορίου της, μπορεί να επιβάλλει 

ένα άριστο δασμό ο οποίος θα αυξήσει την οικονομική τους  ευημερία πάνω από 

επίπεδο που επιτυγχάνεται με το ελεύθερο εμπόριο, αλλά θα μειώσει την παγκόσμια 

ευημερία (Kener, 1999). 
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Το μέγεθος του άριστου δασμού εξαρτάται από τις εγχώριες συνθήκες και από 

τη μορφή της καμπύλης προσφοράς του εξωτερικού (Kener, 1999). Τα έσοδα που 

προέρχονται από τη δασμολογική προστασία δεν αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική πηγή 

εσόδων για το δημόσιο τομέα ανεπτυγμένων χωρών. Συχνά όμως στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες οι δασμοί συνεισφέρουν σημαντικά ποσά στα ταμεία (Steedman, 

1993).  

1.9 Οι Ποσοστώσεις ως Εμπόδιο του Εμπορίου 

Μια ποσόστωση περιορίζει είτε την αξία, είτε τον όγκο ενός προϊόντος που 

μπορεί να εισαχθεί. Οι ποσοστώσεις μπορούν να πάρουν πολλές μορφές που 

εξαρτώνται από το τι διακανονισμοί έχουν γίνει σχετικά με το ποιος μπορεί να 

προμηθεύσει σε περιορισμένο βαθμό τα προϊόντα που αυτές αφορούν (Gowland, 1990). 

Οι ποσοστώσεις στις εισαγωγές επηρεάζουν άμεσα τις ποσότητες παρά έμμεσα 

μέσω αλλαγής των τιμών. Μια ποσόστωση είναι ένας απόλυτος περιορισμός στον όγκο 

ενός εισαγόμενου αγαθού. Έχουμε δηλαδή προκαθορισμό, από την κυβέρνηση μιας 

χώρας, της ποσότητας ή της αξίας ενός προϊόντος που μπορεί να εισαχθεί στη χώρα. Αν 

δεν υπήρχαν τέτοιες ποσοστώσεις θα ήταν αδύνατο να υποστηριχτούν οι εγχώριες τιμές 

χωρίς να υποστηριχτούν παράλληλα και οι παγκόσμιες τιμές τους ενώ τα οφέλη από την 

υποστήριξη της τιμής δεν θα μπορούσαν να περιοριστούν μόνο στους εγχώριους 

παραγωγούς. Όταν ο ποσοτικός περιορισμός συμπληρωθεί, απαγορεύεται η παραπέρα 

εισαγωγή του προϊόντος που είναι κάτω από καθεστώς ποσοτικού περιορισμού. Ο 

περιορισμός μπορεί ακόμα να είναι και απαγορευτικός και να μην επιτρέπει την 

εισαγωγή ενός προϊόντος, ούτε καν σε προκαθορισμένη ποσότητα. (Πουρναράκης, 

2000). Επίσης σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι ποσοστώσεις παρεμποδίζουν την 

οικονομική αποτελεσματικότητα και υποθάλπουν τη διαφθορά. 

Αν οι ποσοστώσεις διανεμηθούν στους ξένους προμηθευτές χρησιμοποιώντας 

μερίδια αγοράς της περιόδου βάσης οι παλιοί προμηθευτές αποκτούν ένα πλεονέκτημα 

έναντι των νέων προμηθευτών ακόμα και όταν οι νέοι προμηθευτές είναι πιο 

αποτελεσματικοί (Kener, 1999). Πρόκειται για το πιο αποτελεσματικό μέτρο 

προστασίας που αν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη έκταση, μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντική μείωση των εμπορικών συναλλαγών (Πουρναράκης, 2000). Επειδή όμως 

παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα και προκαλούν ανισότητες, η Γενική 

Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) τις απαγορεύει. Επίσης μερικές χώρες, έχουν 

πείσει τους εταίρους τους με τους οποίους εμπορεύονται να επιβάλουν ακούσιους 
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εξαγωγικούς περιορισμούς, οι οποίοι μοιάζουν με τις ποσοστώσεις των εξαγωγών όσων 

αφορά τις περισσότερες επιπτώσεις τους (πέραν της διανομής των απροσδόκητων 

κερδών) (Kener, 1999). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία έγιναν μεγάλες 

οικονομικές δυνάμεις στην περίοδο που ασκούσαν έντονο προστατευτισμό, ενώ κάποιοι 

αμφισβητούν το ότι οι επιτυχία τους οφείλεται στην πολιτική της προστασίας 

(Gowland, 1990). 

Μετά την ίδρυση της GATT οι ποσοτικοί περιορισμοί στο διεθνές εμπόριο 

έπαψαν να θεωρούνται νόμιμα αποδεκτοί ως μέσο προστασίας. Οι διάφορες χώρες 

έκαναν χρήση σε μεγάλη έκταση των διαφόρων εξαιρέσεων που προβλέπει η  GATT για 

γεωργικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να μην έχουν εκλείψει τελείως οι ποσοτικοί 

περιορισμοί. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις γίνεται καταστρατήγηση των 

κανονισμών της GATT και στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων (Πουρναράκης, 

2000). 

1.10 Σύγκριση Δασμών και Ποσοστώσεων 

Ένα εύλογο ερώτημα σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς είναι ποια 

κριτήρια χρησιμοποιούνται για να αποφασιστεί από το κράτος η χορήγηση άδειας για 

την εισαγωγή μιας προκαθορισμένης ποσότητας ή αξίας ενός προϊόντος. Αντικειμενικά 

κριτήρια δεν υπάρχουν γι’ αυτό και ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων 

εισαγωγέων μπορεί να γίνει και «αθέμιτος». Οι ποσοτικοί περιορισμοί προκαλούν 

σημαντικά διοικητικά έξοδα για το χειρισμό τους, ενώ συγχρόνως το κράτος χάνει τα 

έσοδα που θα μπορούσε να εισπράξει, αν αντί των ποσοτικών περιορισμών 

χρησιμοποιούσε δασμούς ως μέσο προστασίας. 

Αλλά και από την πλευρά του καταναλωτή, οι δασμοί είναι προτιμότεροι από 

τους ποσοτικούς περιορισμούς, με την έννοια ότι οι τελευταίοι αποτελούν μέσο πιο 

δραστικού παρεμβατισμού στο μηχανισμό της αγοράς. Ο λόγος βέβαια είναι ότι ο 

ποσοτικός περιορισμός δεν αφήνει περιθώρια για αύξηση των εισαγωγών, έστω και σε 

υψηλότερη τιμή όπως στην περίπτωση του δασμού, αλλά δεν παύει ο ποσοτικός 

περιορισμός να προκαλεί αύξηση της τιμής του προϊόντος, όπως συμβαίνει και με την 

επιβολή δασμών, αφού η ποσότητα του αγαθού που ζητείται για εισαγωγή μειώνεται. 

 

 



 

 17 

 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο προστατευτισμός σε εθνικό επίπεδο, 

στοχεύει κυρίως στους εξής τομείς: 

 Την εθνική ασφάλεια 

 Την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης 

 Τις αυξημένες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης 

 Την απήχηση που έχει στις νηπιακές βιομηχανίες 

 Τη βελτίωση στους όρους του εμπορίου (Πουρναράκης, 2000). 

Άλλα μέσα εμπορικού προστατευτισμού 

Η επιδότηση εξαγωγών συνιστά μια χρηματική καταβολή σε μια επιχείρηση. Οι 

επιδοτήσεις αυτής της μορφής μπορούν να είναι είτε κατ’ είδος (ένα πάγιο ποσό ανά 

μονάδα) είτε επί της αξίας (ένα αναλογικό ποσό επί της αξίας που εξάγεται). Όταν μια 

κυβέρνηση παρέχει μια επιδότηση εξαγωγών, οι έμποροί θα εξάγουν το αγαθό αυτό 

μέχρι το σημείο όπου η εγχώρια τιμή υπερβαίνει την εξωτερική τιμή κατά το ποσό της 

επιδότησης. 

Οι επιδοτούμενες πιστώσεις εξαγωγών μοιάζουν με τις επιδοτήσεις των 

εξαγωγών, με τη διαφορά ότι λαμβάνουν τη μορφή επιδοτούμενων δανείων προς τον 

αγοραστή. Οι περισσότερες χώρες έχουν έναν δημόσιο οργανισμό, πχ. την Τράπεζα 

Εισαγωγών –Εξαγωγών, ο οποίος έχει ως αποκλειστικό ρόλο την παροχή, έστω κα με 

ελάχιστο ποσοστό, επιδοτούμενων δανείων για την προώθηση των εξαγωγών. 

Οι προμήθειες του δημοσίου αφορούν τις αγορές από το Δημόσιο, ή από 

απόλυτα ελεγχόμενες απ’ αυτό επιχειρήσεις και μπορούν να κατευθύνονται σε εγχώρια 

παραγόμενα αγαθά, ακόμα και αν αυτά είναι ακριβότερα από τα εισαγόμενα. 

Τέλος με κάθε μορφής γραφειοκρατικό εμπόδιο, η εκάστοτε κυβέρνηση θέλει να 

περιορίσει τις εισαγωγές, χωρίς να το κάνει επίσημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι εύκολο 

να στρεβλωθούν απλές τελωνειακές διαδικασίες ή αυτές που αφορούν την υγεία και την 

ασφάλεια προκειμένου να τεθούν σοβαρά εμπόδια στο δρόμο του εμπορίου (Krugman 

and Obstfeld, 2002).  
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

2.1 Εμπορικό Ισοζύγιο της Ελλάδος 

Το εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας απεικονίζει εξ’ ορισμού τη διαφορά μεταξύ 

των εισαγωγών προϊόντων από την αλλοδαπή και αντίστοιχα των εξαγωγών προϊόντων 

της προς αυτή. Η ζήτηση των προϊόντων μιας χώρας και κατ’ επέκταση οι εξαγωγές 

αυξάνουν το εγχώριο εισόδημα ενώ οι εισαγωγές αντίθετα προβάλλουν την αδυναμία 

μιας χώρας να παράγει συγκεκριμένα αγαθά και επακόλουθα οδηγείται σε μείωση του 

εγχώριου εισοδήματος.  

Η ύπαρξη ελλειμμάτων εμπορικών ισοζυγίων στην εθνική οικονομία μιας χώρας 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του εσωτερικού χρέους με συνακόλουθα τη μείωση του 

εθνικού πλούτου και την μείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Οπότε 

καθίσταται σαφές ότι η ενθάρρυνση και ανάπτυξη των εξαγωγών με σκοπό την 

επίτευξη θετικών ισοζυγίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εσωτερική 

οικονομική σταθερότητα μιας χώρας (Κατσίμπρης, 1999). 

Με κριτήριο την ανάληψη των εξόδων και του κινδύνου μεταφοράς των 

προϊόντων, η αξία τους αντιστοιχεί σε τιμές C.I.F (Cost Insurance Freight)  για τις 

εισαγωγές όπου ο πωλητής αναλαμβάνει τα εν λόγω έξοδα ενώ στην περίπτωση των 

εξαγωγών η αξία αντιστοιχεί σε τιμές F.O.B  (Free On Board) όπου ο πωλητής δεν 

αναλαμβάνει τα έξοδα και τον κίνδυνο μεταφοράς (Παπαδιοδώρου, 2002). 
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Πίνακας 1: Εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος 2005 – 2011 

Σε δισεκατομμύρια 

ευρώ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Εισαγωγές (χωρίς 

πετρελαιοειδή) 

38,20 42,63 48,73 49,38 41,66 36,69 32,15 

Εξαγωγές (χωρίς 

πετρελαιοειδή) 

13,38 14,85 15,78 15,94 13,39 14,66 16,20 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

(χωρίς πετρελαιοειδή) 

-24,82 -27,78 -32,95 -33,44 -28,27 -22,03 -15.95 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2013) 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον παραπάνω πίνακα που παρουσιάζει τα στοιχεία του 

Ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου διαπιστώνουμε μια συνεχόμενη πορεία ελλειμματικών 

ισοζυγίων που δείχνει ότι οι δαπάνες της Ελληνικής Κοινωνίας είναι σαφώς 

μεγαλύτερες σε σχέση με αυτά που παράγει. Από τα δεδομένα παρατηρείται ότι μέχρι 

το 2008 το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό με σταθερά αυξητική τάση ενώ από το 

2009 έως το 2011 η διαφορά μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών μειώνεται σημαντικά και 

με μεγάλους ρυθμούς. Η μείωση των εισαγωγών εξηγείται λόγω της οικονομικής 

κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της κατανάλωσης 

λόγω μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Παράλληλα παρατηρείται μια αυξανόμενη 

τάση για εξωστρέφεια μέσω των εξαγωγών με μόνη εξαίρεση το 2009  όπου ξεκίνησε να 

φαίνεται πλέον έντονα η οικονομική ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας με συνακόλουθη 

μείωση του ΑΕΠ της το οποίο από το 2000 μέχρι τότε ακολουθούσε σταθερά ανοδική 

πορεία.  
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2.2 Συμβολή των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ 

Σημαντική προσφορά των εξαγωγών στην Ελληνική οικονομία είναι τα ποσά 

συναλλάγματος (άδηλοι πόροι) που αποτελούν εισροές για την οικονομία.  

Οι εξαγωγές παράλληλα συνδέονται με την εγχώρια παραγωγή και τη 

γενικότερη εσωτερική ανάπτυξη μέσω της αυξημένης απασχόλησης στο βιομηχανικό 

τομέα και της δημιουργίας θέσεων εργασίας προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα στον 

αυξανόμενο εξαγωγικό όγκο παραγωγής (Κανελλόπουλος, 1990). 

Η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας συνεισφέρει στην οικονομική 

ανάπτυξη και συγκεκριμένα την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Επίσης ο λόγος των εξαγωγών προς το ΑΕΠ αποτελεί δείκτη προσδιορισμού του 

βαθμού διεθνοποίησης μιας οικονομίας. Όσο αυξάνονται οι εξαγωγές τόσο μεγαλύτερος 

ο λόγος και κατ’ επέκταση η διεθνοποίηση μιας οικονομίας (Pereira & Xu, 2000).  

Ωστόσο πέραν των ελληνικών εξαγωγών, η θετική συμβολή ως προς το ΑΕΠ 

συνδιαμορφώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη μείωση των εισαγωγών λόγω της 

αρνητικής εσωτερικής ζήτησης από το 2009 έως το 2012. Οι εισαγωγές στην Ελλάδα 

σημείωσαν την περίοδο 2009-2012 μείωση της τάξης του 36% (Έκθεση ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ, 

2012). 

Η σημασία των εξαγωγών για την Ελληνική Οικονομία είναι εμφανής λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν το ποσοστό των εξαγωγών ως προς τα ΑΕΠ για τα υπό εξέταση έτη.  

Πίνακας 2: Ποσοστό εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδος 2005 – 2011 

ΕΤΗ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Εξαγωγές ως 

ποσοστό του ΑΕΠ 

21,5% 21,3% 21,9% 23,1% 18,3% 20,5% 23,4% 

Μεταβολή  -0,93% 2,81% 5,49% -20,8% 12,02% 14,15% 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2013) 

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγεται αρχικά το συμπέρασμα του καταλυτικού 

ρόλου που διαδραματίζουν οι εξαγωγές στην Ελληνική Οικονομία καθώς παρατηρείται 

διαχρονικά στα υπό εξέταση έτη ότι αποτελεί το 1/5 του ΑΕΠ της χώρας με προοπτικές 

εξέλιξης να οδηγηθεί το ποσοστό στο 1/4 και να διαδραματίσει κινητήρια δύναμη για 

την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και έξοδο από την ύφεση μελλοντικά.  
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 Όπως είναι εμφανές από την παρατήρηση των μεταβολών εμφάνιζαν μια μικρή 

σχετικά αύξηση τα πρώτα υπό εξέταση έτη με σημαντική πτώση το 2009 όπου 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά έντονο το ζήτημα της οικονομικής κρίσης και μειώθηκε η 

διεθνής κατανάλωση, ωστόσο έκτοτε λόγω αύξησης των εξαγωγών από το 2010 και 

έκτοτε ο ρυθμός μεταβολής εμφανίζεται έντονα θετικός.  

2.3 Διάρθρωση των Ελληνικών εξαγωγών 

 

2.3.1 Διάρθρωση με βάση τους κλάδους παραγωγής 

 

Πίνακας 3: Διάρθρωση Ελληνικών εξαγωγών ανά κατηγορία προϊόντος 2005-2011 

Σε δισεκατομμύρια 

ευρώ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Εξαγωγές (σύνολο) 13.38 14,84 15,78 15,94 13,53 14,64 16,16 

Πρωτογενή αγαθά 4,08 4,45 4,43 4,66 4,55 4,97 5,16 

Τρόφιμα, ποτά, 

καπνός 

2,89 3,02 3,21 3,49 3,43 3,66 3,81 

Πρώτες ύλες 1,18 1,41 1,19 1,14 1,04 1,24 1,22 

Προϊόντα ενέργειας 0,01 0,02 0,03 0,02 0,08 0,08 0,14 

Βιομηχανικά αγαθά 8,94 9,94 10,71 10,79 8,56 9,21 10,37 

Χημικά 2,17 2,29 2,45 2,34 2,11 2,37 2,42 

Μηχανές και 

εξοπλισμός 

μεταφορών 

1.82 2,16 

 

2.26 2,48 1,97 1,96 2,18 

Άλλα βιομηχανικά 

προϊόντα 

4,95 5,49 6,00 5,98 4,48 4,88 5,77 

Προϊόντα μη 

κατονομαζόμενα 

0,36 0,45 0,65 0,49 0.28 0,47 0,67 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2013) 

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η Ελληνική Οικονομία αφορούν τους 

κλάδους των τροφίμων, της μεταλλουργίας, των χημικών/πλαστικών προϊόντων καθώς 

και προϊόντων που αφορούν ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.  
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα, στη διάρθρωση των εξαγωγών διαχρονικά 

δε παρατηρούνται έντονες διαφορές. Έντονη αύξηση παρατηρούμε κυρίως στους 

κλάδους των τροφίμων και των βιομηχανικών προϊόντων χαμηλής και μεσαίας 

τεχνολογίας. Τα μη κατονομαζόμενα προϊόντα ενώ διαχρονικά έχουν σχεδόν 

διπλασιαστεί σε εξαγωγική ποσότητα, ωστόσο εμφανίζουν συγκριτικά πολύ μικρότερο 

ποσοστό συνεισφοράς στα έσοδα από εξαγωγές (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013). 

Σημαντική κινητήρια δύναμη της Ελληνικής Οικονομίας είναι οι υπηρεσίες που 

παράγει, κυρίως στον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η εξαγωγή των υπηρεσιών αυτών στον 

υπόλοιπο κόσμο ενισχύει το ελληνικό συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ήδη 

έχει στη διεθνή αγορά αυξάνοντας τα έσοδα του κράτους. Παράλληλα οι εισροές 

χρήματος από τις εξαγωγές  μειώνουν το βαθμό αλληλεξάρτησης της ελληνικής 

οικονομίας από την απόδοση του βιομηχανικού τομέα που τα τελευταία χρόνια έχει 

πληγεί σημαντικά από την οικονομική ύφεση της χώρας (Bennet et. al., 2008).  

2.3.2 Διάρθρωση με βάση τους προορισμούς εξαγωγής 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές γίνονται κατά τα 2/3 με χώρες που ανήκουν στο λεγόμενο 

«ανεπτυγμένο κόσμο» με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να καθίσταται ευάλωτη 

στις παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις λόγω του συγκριτικά μεγαλύτερου βαθμού 

έκθεσης των χωρών αυτών στις συνέπειες της εκάστοτε κρίσης. Σύμφωνα με μελέτες 

του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών 

και Μελετών (ΚΕΕΜ) τις τελευταίες τρείς δεκαετίες σε περιόδους οικονομικών 

υφέσεων η σχέση με τις ελληνικές εξαγωγές είναι αρνητική με αποτέλεσμα οι ελληνικές 

εξαγωγές να μειώνονται (ΠΣΕ, 2008). 

Βασικοί προορισμοί των Ελληνικών εξαγωγών εκτός των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η  ΗΠΑ, η Τουρκία, η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία, καθώς 

και χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής χωρίς ωστόσο να επιτύχουν 

μέχρι στιγμής υψηλά μερίδια αγοράς σε αυτές τις χώρες. Η αύξηση των εξαγωγών 

διαχρονικά δε μετέβαλλε σημαντικά τη διάρθρωση των προϊόντων που εξάγονται ενώ 

παράλληλα δεν οδήγησε σε νέες επενδύσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2013). 
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Ενδεικτικοί προορισμοί των ελληνικών εξαγωγών:  

 

 

Εικόνα 1 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013) 

 

 

Εικόνα 2 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013) 
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Πίνακας 4: Εξαγωγές της Ελλάδος κατά προορισμό 2005 - 2011 

Σε δισεκατομμύρια 

ευρώ  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Εξαγωγές 

(Ευρωπαϊκή 

Ένωση) 

8,01 9,06 11,07 10,72 8,87 9,61 10,60 

Εξαγωγές  

(Τρίτες χώρες) 

5,37 5,78 4,71 5,22 4,66 5,03 5,56 

Εξαγωγές 

(συνολο) 

13.38 14,84 15,78 15,94 13,53 14,64 16,16 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2013) 

2.4 Πορεία των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

 

Σε ποσοστό οικονομικής προσφοράς σε εισπράξεις από εξαγωγές, τα έσοδα των 

υπηρεσιών που αφορούν κυρίως ταξιδιωτικές και μεταφορικές υπηρεσίες ανέρχονται 

ετησίως σε περίπου 65% του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 35% των εσόδων προέρχεται 

από εξαγωγές αγαθών. Έως το 2011 η συμμετοχή στην οικονομική προσφορά 

μεταβλήθηκε σημαντικά σε ποσοστό. Βασικά αίτια της μείωσης της συνεισφοράς των 

υπηρεσιών είναι η μείωση των ναύλων στις μεταφορές λόγω διεθνούς ανταγωνισμού 

και το πλήγμα που δέχτηκε ο ελληνικός τουρισμός λόγω κοινωνικών εντάσεων και 

πολιτικών αναταραχών που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα η 

συστηματική εξωστρέφεια των εταιριών παραγωγής αγαθών αύξησε τον εξαγόμενο 

όγκο με αποτέλεσμα στα τέλη του 2011 η αναλογία στην εισπρακτική συνεισφορά να 

διαμορφώνεται σε 45% περίπου από την εξαγωγή αγαθών και μόλις 55% από τις 

υπηρεσίες.  

 Σημαντικοί λόγοι που λειτουργούν ως εμπόδια στην περαιτέρω 

διείσδυση στις διεθνείς αγορές είναι οι εξής:  

Α) Η διεθνής ανταγωνιστικότητα τιμών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής.  

Β) Το αρνητικό κλίμα στο χρηματοπιστωτικό τομέα και η έλλειψη ρευστότητας 

στην αγορά με αποτέλεσμα την έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Γ) Η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. 
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Δ) Το υψηλό κόστος εργατικού δυναμικού και η έλλειψη ευελιξίας στην αγορά 

εργασίας. 

Ε) Η υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων που δημιουργεί προστιθέμενη αξία 

ανά μονάδα προϊόντος και μειώνει την ανταγωνιστικότητα τους σε διεθνές επίπεδο. 

Είναι πολύ βασικό να ληφθεί υπ’ όψιν ως αρνητικός παράγοντας στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας που 

αντιμετωπίζουν από απλήρωτες οφειλές που έχουν από το Ελληνικό δημόσιο καθώς και 

από τις καθυστερούμενες επιστροφές Φ.Π.Α που τις αποτρέπουν από την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων τους και την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών εξόδων τους. 

Σύμφωνα με έρευνα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων οι Ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας από 10,65% το 2009 

αυξήθηκαν σε 25,2 το 2011 με προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού τα 

επόμενα έτη.   

Ωστόσο, το μερίδιο του κλάδου των εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών 

στη συνολική προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα από 38,8% το 2006 αυξήθηκε σε 40% 

το 2011 επιβεβαιώνοντας τόσο την εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων όσο και 

την αντοχή τους στις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο εσωτερικό της 

χώρας και διεθνώς (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013). 

Διαγραμματικά:  

 

Διάγραμμα 1 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013) 
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην φαρέτρα 

ενός αναλυτή καθώς προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για μία οικονομική οντότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοοικονομική ανάλυση βοηθάει (Κοντάκος και 

Παπασπύρου, 1994). 

 Στον υπολογισμό και την ερμηνεία της οικονομικής κατάστασης μιας 

οικονομικής μονάδας ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Στην ανάλυση των αιτιών που διαμόρφωσαν το οικονομικό αποτέλεσμα 

και την εξεύρεση τρόπων για την βελτίωσή του.  

 Στην πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας και των καταστάσεων της 

επιχείρησης όσον αφορά την δραστηριότητά της και στην υποβολή 

προτάσεων για τις διενέργεια των απαιτούμενων κινήσεων.  

Για όλες τις ανωτέρω ενέργειες τις οποίες υποβοηθάει η χρηματοοικονομική 

ανάλυση δείχνει ενδιαφέρον ένα μεγάλο εύρος ενδιαφερόμενων ομάδων. Τέτοιες 

ομάδες είναι οι μέτοχοι, οι επενδυτές, οι συναλλασσόμενοι, οι ανταγωνιστές και το 

κράτος.  Οι σκοποί των εν λόγω ομάδων συνήθως διαφέρουν αλλά συνολικά 

αποβλέπουν στην αξιολόγηση συγκεκριμένων καταστάσεων που παρουσιάζονται από 

τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και εν συνέχεια στη λήψη των σχετικών καταστάσεων 

(Αρτίκης, 2003). 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση διενεργείται σε δύο στάδια, στο τυπικό και στο 

ουσιαστικό. Στον μεν πρώτο πραγματοποιούνται όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 

που απαιτούνται, ενώ κατά το ουσιαστικό, εκτελείται η βασική διεργασία της 

ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται (Κοντάκος και Παπασπύρου, 1994) 

 Η κατάρτιση και μελέτη πινάκων χρηματοοικονομικών μεγεθών. 

 Η κατάρτιση των αριθμοδεικτών. 

 Η επεξεργασία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που προέκυψαν και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων.  
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Η πρώτη ύλη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι η χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση η οποία προέρχεται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι λόγοι 

που καθιστούν τις καταστάσεις αυτές ως την προτιμώμενη επιλογή μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής
 
(Κάντζος, 1994). 

 Το κόστος άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών μέσω 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι μηδαμινό καθώς είναι δημοσιευμένες 

και εύκολα προσβάσιμες.  

 Η πληροφόρηση που βρίσκεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι πιο 

έγκυρη από την πληροφόρηση που εντοπίζεται σε άλλες πηγές. 

 Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση που προέρχεται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις κρίνεται ως ιδιαίτερα αξιόπιστη καθώς αυτές 

συντάσσονται από επαγγελματίες λογιστές και ελέγχονται από ορκωτούς 

ελεγκτές. Επιπροσθέτως η παραποίησή τους είναι δύσκολη καθώς 

καταρτίζονται βάσει κανόνων και αρχών.  

 

Βέβαια, όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για να θεωρηθούν 

έγκυρα και να έχουν χρησιμότητα τα ευρήματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, 

πρέπει οι χρησιμοποιούμενες καταστάσεις να αναφέρονται σε ίδιες περιόδους, η 

διάταξή τους να είναι ίδια και οι αλλαγές που έγιναν μεταξύ των περιόδων (π.χ. αλλαγή 

μεθόδου αποτίμησης) να λαμβάνονται υπόψη  (Ευθύμογλου και Λαζαρίδης, 2010).  

 

Σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου,  από την 1
η
 Ιανουαρίου 2005 όλες οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στα 

ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ένα από τα οποία είναι και το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών, πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Το 

παραπάνω νομοθετήθηκε στην χώρα μας μέσω του Νόμου 2992/2002 που προέβλεπε 

ως ημερομηνία εφαρμογής την 1
η
 Ιανουαρίου 2003 και εν συνεχεία με τον Νόμο 

3229/2004 που μετέθετε την ημερομηνία εφαρμογής (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 

2005). Το πρότυπο υπ’ αριθμόν 1, περί «Παρουσίασης των Οικονομικών 

Καταστάσεων» ορίζει τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει μία πλήρης σειρά  

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Βρουστούρης και Πρωτόπαππας, 2004).  
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1. Ισολογισμός  

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης  

3. Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

5. Σημειώσεις  

Όπως ήδη σημειώθηκε, την πρώτη ύλη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης την 

αποτελεί η χρηματοοικονομική πληροφόρηση που συνήθως αντλείται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Στην συνέχεια, με την κατάλληλη επεξεργασία μέσω 

συγκεκριμένων εργαλείων προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία για την υπό εξέταση 

επιχείρηση. Τα πιο διαδεδομένα εργαλεία που έχει στην φαρέτρα του ένας 

χρηματοοικονομικός αναλυτής είναι
 
(Κάντζος, 1994).

 

1. Οι Συγκριτικές καταστάσεις  

2. Οι Καταστάσεις κοινού μεγέθους  

3. Οι Αριθμοδείκτες  

4. Οι Πίνακες τάσης  

Για τις ανάγκες της παρούσης μελέτης θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο των 

αριθμοδεικτών. Ως αριθμοδείκτης σύμφωνα με τον Πομόνη (1998, σ. 17) ορίζεται «η 

αριθμητική σχέση ανάμεσα σε δύο απόλυτα μεγέθη, που τα μετατρέπει σε ένα σχετικό και 

έτσι επιτρέπει να συγκριθεί με ένα αντίστοιχο σχετικό μέγεθος και συνεπώς επιτρέπει να 

μελετηθούν και να βγουν συμπεράσματα».  

Οι σχέσεις που θα εξεταστούν είναι οι εξής: 

Δείκτες Αποτίμησης: Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεικτών η τιμή διαπραγμάτευσης 

μιας μετοχής συγκρίνεται με τη λογιστική της αξία και τα κέρδη της επιχείρησης. Η 

πληροφόρηση που παρέχεται μέσω των δεικτών στη διοίκηση μιας επιχείρησης αφορά 

την ιδιαίτερα σημαντική εικόνα ως προς το τι πιστεύουν οι επενδυτές για την επίδοση 

και τις προοπτικές της (Ευθύμογλου και Λαζαρίδης, 2010).  
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1. Λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (προ και μετά φόρων)    

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί εργαλείο πρόβλεψης των μεταβολών των 

πιθανών κερδών από τη μετοχή μιας εταιρίας για κάθε υπό εξέταση έτος βάσει 

ιστορικών δεδομένων. Αποτελεί ένα δείκτη χρηματιστηριακής αποδοτικότητας καθώς 

για να υπολογιστεί πρέπει η εταιρεία να είναι εισηγμένη σε κάποια κεφαλαιαγορά.  

Συμπέρασμα που προκύπτει από τη χρήση του συγκεκριμένου δείκτη είναι ότι 

όσο μικρότερος προκύπτει ο λόγος τιμής προς κέρδη, τόσο πιο ελκυστική θεωρείται η 

αγορά της μετοχής από τον επενδυτή που προσδοκεί υψηλότερα κέρδη. Για την 

αξιοπιστία του δείκτη ενδείκνυται η χρήση δεδομένων για περισσότερα από ένα έτη 

ώστε να έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα (Anderson and Brooks, 2006).  Με βασικό 

στόχο να υπολογιστεί ο αριθμός των ετών σε κέρδη που απαιτούνται ώστε να συμφέρει 

να αγοραστεί η μετοχή, παράλληλα με την αξιολόγηση του δείκτη, ο επενδυτής θα 

πρέπει να εξετάσει και ευρύτερα την απόδοση του συγκεκριμένου κλάδου και την  

συνολική απόδοση της υπό εξέταση εταιρίας.  

Η σημαντικότητα του δείκτη έγκειται στην ανεξαρτησία του καθώς τα μεγέθη 

που προκύπτουν μπορούν να μεταβληθούν από την ίδια την εταιρία μόνο 

βραχυπρόθεσμα. Συγκεκριμένα, μια εταιρία μπορεί να μειώσει τεχνητά τη λογιστική 

αξία ανά μετοχή με στόχο την πλασματική αύξηση του δείκτη για να προβάλλεται ως 

ελκυστικότερη η μετοχή προς τους επενδυτές, κάτι που ωστόσο δε δύναται να κάνει 

μακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα ο επενδυτής να μπορεί μέσω του δείκτη να έχει μια 

ρεαλιστική εικόνα διαχρονικά. Για να είναι ελκυστικός ο δείκτης μακροχρόνια θα 

πρέπει να οφείλεται όντως σε μακροχρόνια θετική απόδοση της επιχείρησης. Σημαντικά 

πλεονεκτήματα ενός υψηλού δείκτη είναι η αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της 

επιχείρησης που την ισχυροποιεί και μειώνει τον κίνδυνο επιθετικής εξαγοράς και η 

κεφαλαιακή επάρκεια για επενδύσεις μέσω μετοχών και όχι άμεσης ρευστότητας 

(Walsh, 2000).  

Τόσο στον δείκτη που λαμβάνει υπόψη τα κέρδη προ φόρων, όσο και σε αυτόν 

που λαμβάνει υπόψη τα κέρδη μετά φόρων, παρατηρούνται δύο τρόποι υπολογισμού. Ο 

μεν πρώτος εστιάζει στην κάθε μετοχή και κατά συνέπεια υπολογίζεται ως το πηλίκο 

της τιμής προς τα κέρδη ανά μετοχή. Στην δεύτερη περίπτωση, χρησιμοποιείται το 

πηλίκο της κεφαλαιοποίησης προς τα κέρδη συνολικά. Φυσικά είτε στην μία, είτε στην 

άλλη περίπτωση, το επίπεδο του δείκτη που προκύπτει είναι ίδιο.  
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   ή      ή 

 έ      ά      ή      ό   
 

   ή      ή 

 έ      ά      ή    ά  ό   
 

 

2. Λόγος τιμής προς τη λογιστική αξία  

Ο λόγος αυτός προσδιορίζει το προσδοκώμενο επίπεδο μελλοντικής απόδοσης 

μιας μετοχής. Θεωρείται πολύ σημαντικός δείκτης ως προς την αξιολόγηση της 

επιχείρησης με κριτήριο την πορεία της στη χρηματιστηριακή αγορά. Είναι δυνατή η 

εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο της εταιρικής λειτουργίας, ανάλογα με την 

αντίληψη των επενδυτών ως προς τα κέρδη, τη ρευστότητα ή την ευρύτερη ανάπτυξη 

της εταιρίας (Walsh, 2000).  

Ουσιαστικά αξιολογείται ο βαθμός επιτυχίας των επενδυτικών αποφάσεων μιας 

επιχείρησης, κάτι που της προσδίδει προστιθέμενη αγοραία αξία. Όσο πιο επιτυχημένη 

είναι σε επίπεδο αποφάσεων μια εταιρία τόσο μεγαλύτερη είναι η προστιθέμενη 

αγοραία αξία που αποκτά η μετοχή και συνακόλουθα ο δείκτης αυξάνεται (Ευθύμογλου 

και Λαζαρίδης, 2010). Τιμή μικρότερη της μονάδας αποτελεί αρνητικό κίνητρο για 

περαιτέρω επενδύσεις στο μέλλον στη συγκεκριμένη επιχείρηση καθώς παρατηρείται η 

εμφανής μείωση της αξίας της. Αν ο δείκτης είναι θετικός αυτό λειτουργεί θετικά στην 

εικόνα της μετοχής γιατί δρα προσθετικά και η αύξηση αυτή δεν οφείλεται μόνο σε 

τυχόν πιθανά αδιανέμητα κέρδη προς τους μετόχους αλλά παράλληλα σε πραγματική 

βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης με αποτέλεσμα την μεγέθυνση της. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάζουμε στις εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης κατά πόσο 

η υψηλή τιμή του δείκτη δεν έχει δεχτεί κάποια τεχνητή μείωση της λογιστικής αξίας 

στον ισολογισμό με σκοπό να φαίνεται ελκυστικότερη επενδυτικά (Walsh, 2000). 

Ο συγκεκριμένος δείκτης συναντάται σε δύο παραλλαγές, ανάλογα με τα 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Έτσι στην μία περίπτωση υπολογίζεται ως το πηλίκο 

της συνολικής κεφαλαιοποίησης προς την συνολική λογιστική αξία, ενώ στην δεύτερη 

ως το πηλίκο της εμπορικής τιμής της μετοχής προς την λογιστική αξία ανά μετοχή 

(Αδαμίδης, 1998). Η χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνεται από την ίδια την αγορά και 

μπορεί να περιλαμβάνει ενδείξεις, μελλοντικές εκτιμήσεις και προοπτικές οι οποίες δεν 

είναι εμφανείς στη λογιστική αξία.  



 

 31 

   ή      ή 

        ή   ί 
 

 

3. Λόγος τιμής μετοχής προς πωλήσεις  

Με την εξέταση του συγκεκριμένου δείκτη προσδιορίζεται η ελκυστικότητα της 

εταιρίας ως προς τους επενδυτές με κριτήριο την παραγωγικότητα και κατ’ επέκταση τις 

πωλήσεις της για ένα συγκεκριμένο έτος. Ορθότερο θεωρείται να λαμβάνουμε υπ’ όψιν 

κυρίως τις πωλήσεις του τελευταίου έτους ώστε ο παρονομαστής να είναι χρονικά όσο 

το δυνατόν πιο πρόσφατος με την παρούσα κεφαλαιοποίηση της εταιρίας. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης συνίσταται κυρίως σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις 

όπου η τιμή της μετοχής μπορεί να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.  

Όσο πιο χαμηλός εμφανίζεται ο δείκτης τόσο πιο θετικό θεωρείται το 

αποτέλεσμα για τον επενδυτή που προσδοκεί υψηλά κέρδη. Ο συγκεκριμένος λόγος 

πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν παράλληλα με το δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους 

διότι σε εταιρίες με μικρό περιθώριο μειώνεται η αξιοπιστία του. Η σημαντικότητα του 

δείκτη έγκειται στην προοδευτική αξιοπιστία του λόγω της διαχρονικής σταθερότητας 

των πωλήσεων έναντι άλλων μεταβλητών. Και η επιλογή της κεφαλαιοποίησης ως 

μέγεθος αποτελεί βασικό στοιχείο που λαμβάνεται υπ’ όψιν από τους επενδυτές διότι 

ουσιαστικά αποτιμά την επιχείρηση στην τιμή που προσδιορίζει το ευρύ επενδυτικό 

κοινό (ΕΘΝΟΣ, 1999).  

Και στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν δύο παραλλαγές που καταλήγουν στον 

υπολογισμό του ίδιου δείκτη. Στην πρώτη λαμβάνονται υπόψη η κεφαλαιοποίηση και ο 

κύκλος εργασιών, ενώ στην δεύτερη η τιμή της μετοχής προς τις πωλήσεις ανά μετοχή. 

Θεωρείται αυτονόητο ότι ανεξαρτήτως παραλλαγής, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.   

   ή      ή 

   ή    
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Δείκτες Αποδοτικότητας: Η μεγιστοποίηση της απόδοσης του κεφαλαίου που 

επενδύεται από τους μετόχους  συνδέεται με την αντίστοιχη μεγιστοποίηση της 

κερδοφορίας της επιχείρησης. Οι συγκεκριμένοι δείκτες μας βοηθούν να 

προσδιορίσουμε το κατά πόσο διοικείται αποτελεσματικά μια επιχείρηση. 

Υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες όπου η μία προσδιορίζει την απόδοση σε σχέση με 

τις πωλήσεις και η άλλη σε σχέση με το επενδυμένο κεφάλαιο (Παπαδόπουλος και 

Λαζαρίδης, 2005).  

1. Λόγος μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 

Πρόκειται για αριθμοδείκτη αποδοτικότητας και πιο συγκεκριμένα έναν από τους 

τρεις αριθμοδείκτες περιθωρίου κέρδους (μαζί με του κέρδους εκμεταλλεύσεως και 

καθαρού κέρδους), ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε  την απόδοση 

της εταιρίας σε βασικό λειτουργικό επίπεδο (Ξανθάκης και Αλεξάκης, 2006). Μέσω του 

δείκτη μπορούμε να υπολογίσουμε τα έσοδα που δύναται να διαθέσει η επιχείρηση για 

την κάλυψη λειτουργικών της εξόδων και παράλληλα το χρηματικό ποσό που 

υπολείπεται και αποτελεί τα καθαρά έσοδα μετά φόρων της επιχείρησης (Ευθύμογλου 

και Λαζαρίδης, 2010).  

Κατ’ επέκταση για να θεωρήσουμε ως επιτυχημένη μια επιχείρηση θα πρέπει ο 

συγκεκριμένος λόγος να ναι όσο το δυνατόν υψηλότερος. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπ’ 

όψιν ότι είναι στην επιλογή της επιχείρησης η δυνατότητα να θέσει ως στόχο μικτό 

κέρδος χαμηλότερο από αυτό που δύναται να επιτύχει για λόγους επιχειρηματικής 

στρατηγικής (Ξανθάκης και Αλεξάκης, 2006). Η σπουδαιότητα του μικτού περιθωρίου 

έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί την βάση διαμόρφωση τόσο του περιθωρίου κέρδους 

εκμετάλλευσης όσο και του καθαρού περιθωρίου κέρδους (Αδαμίδης, 1998).  

Η μελέτη του μικτού περιθωρίου κέρδους, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα σημάδι για 

την ορθολογική λειτουργία της επιχείρησης, καθώς αρνητικό μικτό περιθώριο 

αποκαλύπτει σημαντικά δομικά προβλήματα, αλλά αδυνατεί από μόνος του να μας 

δώσει μία πλήρη και σαφή εικόνα για την επιχείρηση καθώς δεν λαμβάνει υπόψη 

πλήθος στοιχείων που αφορούν είτε την εκμετάλλευση είτε το σύνολο της λειτουργίας.    

    ά  έ   

   ή    
 

 

 



 

 33 

2. Λόγος καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 

Αντί του μικτού περιθωρίου κέρδους, σαν αριθμητή μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης είτε πριν είτε μετά τη φορολογία 

(Ευθύμογλου και Λαζαρίδης, 2010).  Στα μικτά έσοδα δεν περιλαμβάνονται έσοδα που 

προέρχονται από μη λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης που αν είναι 

σημαντικά ποσά μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα μεγέθη που προκύπτουν. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται στο δείκτη τα καθαρά κέρδη χρήσης που μέσα 

περιλαμβάνονται επίσης προσθαφαιρέσεις εσόδων και εξόδων για μεγαλύτερη 

ακρίβεια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο έντονη εμφανίζεται η κερδοφορία 

της επιχείρησης (Ξανθάκης και Αλεξάκης 2006).  

Η εξέταση του δείκτη δεν πρέπει ποτέ να γίνεται μεμονωμένα καθώς είναι πολύ 

πιθανό να εξαχθούν λανθασμένα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να 

εξετάζεται τόσο με τους άλλους δύο δείκτες περιθωρίου κέρδους όσο και με τα έκτακτα 

έξοδα και έσοδα ώστε να εξακριβώνεται ο βαθμός επίδρασής τους πάνω του. Είναι 

σύνηθες, επιχειρήσεις με αρνητική κερδοφορία, ακόμα και σε επίπεδο μικτού 

αποτελέσματος να εμφανίζουν πρόσκαιρα καθαρά κέρδη λόγω ενός μεμονωμένου 

γεγονότος, όπως η πώληση ενός παγίου, παρουσιάζοντας μία πλασματική κατάσταση 

στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Αδαμίδης, 1998).   

Η αδυναμία του συγκεκριμένου δείκτη έγκειται στο ότι δε λαμβάνει υπ’ όψιν τις 

επιπτώσεις των φόρων στα καθαρά κέρδη, οπότε δε γίνεται να αξιολογηθεί η ικανότητα 

της επιχείρησης κατά πόσο λαμβάνει όντως αποτελεσματικές χρηματοδοτικές 

αποφάσεις (Ευθύμογλου και Λαζαρίδης, 2010). Η σημαντικότητα του δείκτη έγκειται 

στο γεγονός ότι αποτελεί εργαλείο πρόβλεψης των μελλοντικών καθαρών κερδών μιας 

επιχείρησης σε προκαθορισμένο ύψος πωλήσεων (Ξανθάκης και Αλεξάκης 2006). 

     ά  έ   

   ή    
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3. Λόγος κερδών προς ίδια κεφάλαια  

Ο συγκεκριμένος δείκτης μας επιτρέπει να δούμε πόσο αποδοτικά αξιοποιεί  μια 

εταιρία τα επενδυμένα από τους μετόχους της κεφάλαια. Η σημαντικότητα του δείκτη 

βρίσκεται στη συσχέτιση των δύο μεγεθών του λόγου διότι τα κέρδη αποτελούν τη 

βασικότερη πηγή ίδιων κεφαλαίων για την επιχείρηση. Ένας υψηλός δείκτης μπορεί να 

δείχνει πολύ χαμηλό ποσοστό ίδιων κεφαλαίων, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι τίθεται ζήτημα υψηλής χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Αντίθετα ένας χαμηλός 

δείκτης δείχνει πλεονάζοντα ίδια κεφάλαια για την εταιρία ή χαμηλά κέρδη οπότε 

τίθεται ζήτημα αναποτελεσματικής αξιοποίησης των ίδιων κεφαλαίων και ανεπαρκής 

χρηματοοικονομική μόχλευση (Ruth, 2003).  

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει άμεσα τον δείκτη είναι η επιλογή της 

μεθόδου απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Έτσι είναι 

πιθανό εταιρείες που θα βρίσκονταν στα ίδια επίπεδα αποδοτικότητας, λόγω της 

επιλογής διαφορετικής μεθόδου απόσβεσης που παρέχει ο νόμος να εμφανίζουν 

διαφορετική αποδοτικότητα και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα να κρίνονται 

αναξιόπιστα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω της χρήσης των κερδών προ 

αποσβέσεων, μπορεί να βελτιώνει την αξιοπιστία της συγκρισιμότητας παραβλέποντας 

την επίδραση των διαφορετικών μεθόδων απόσβεσης, επιφέρει όμως άλλο πρόβλημα, 

καθώς ενισχύει σημαντικά την αποδοτικότητα υπερεκτιμώντας τα κέρδη και 

δημιουργώντας πλασματικές καταστάσεις (Αδαμίδης, 1998).  

 έ         ό   

        ά    
 

Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης: Οι συγκεκριμένοι δείκτες δείχνουν το βαθμό 

επικινδυνότητας στον οποίο βρίσκεται μια επιχείρηση τόσο ως προς τους δυνητικούς 

επενδυτές, όσο και τους δυνητικούς πιστωτές της. Ουσιαστικά παρέχεται η 

πληροφόρηση ως προς το κατά πόσο η κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης στηρίζεται 

ποσοστιαία όχι σε ίδια κεφάλαια αλλά σε εξωτερικό δανεισμό. Ο αυξημένος δανεισμός 

και οι συνακόλουθες αυξημένες υποχρεώσεις αποπληρωμής του δημιουργούν 

αβεβαιότητα στους επενδυτές ως προς την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις αυτές και στο αν θα επιτευχθεί η προσδοκώμενη απόδοση που 

αναμένουν οι μέτοχοι (Παπαδόπουλος και Λαζαρίδης, 2005). 
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1. Δείκτης ίδιων προς ξένα κεφάλαια 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους δείκτες 

φερεγγυότητας ή αλλιώς κεφαλαιακής επάρκειας. Βασική λειτουργία του δείκτη είναι 

να προσδιοριστεί το κατά πόσο στηρίζεται οικονομικά μια επιχείρηση στο δανεισμό για 

την κάλυψη των υποχρεώσεων της. Τα δανειακά κεφάλαια τα οποία σε αντίθεση με τα 

ίδια επιβαρύνονται με επιπλέον τόκους και οφείλουν να εξοφλούνται ανά τακτά 

διαστήματα μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση σε αδυναμία εξόφλησης τους. Σε 

αυτή την περίπτωση μπορεί τα ίδια κεφάλαια να υποστούν μείωση, κάτι που απασχολεί 

τους μετόχους (Ξανθάκης και Αλεξάκης, 2006).  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο περισσότερο φαίνεται ότι η επιχείρηση 

στηρίζεται στα επενδυμένα κεφάλαια των μετόχων έναντι του δανεισμού, κάτι που της 

προσδίδει κεφαλαιακή επάρκεια (Ξανθάκης και Αλεξάκης, 2006). Κατά συνέπεια τόσο 

ευκολότερη είναι η εξόφληση του ξένου κεφαλαίου στους δικαιούχους, καθιστώντας 

την χρηματοδότησή της πιο ασφαλή και άρα πιο συμφέρουσα για την ίδια (Αδαμίδης, 

1998). Αντιθέτως, όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο περισσότερο χρεωμένη 

φαίνεται η επιχείρηση και εκτεθειμένη στον εξωτερικό δανεισμό (Ξανθάκης και 

Αλεξάκης, 2006). Συνήθως θεωρείται ικανοποιητικό τα ίδια κεφάλαια να είναι διπλάσια 

των ξένων και άρα ο δείκτης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του δύο.   

        ά   

 έ      ά    
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4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

4.1 Παρουσίαση εταιριών της έρευνας 

4.1.1 Συνοπτική παρουσίαση εταιριών 

 

 Πρόκειται για 34 επιχειρήσεις εκ των οποίων με βάση την κατηγορία στην 

οποία εντάσσονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών: 

 21 εταιρίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά 

 9 εταιρίες βρίσκονται υπό επιτήρηση 

 4 εταιρίες βρίσκονται σε αναστολή 

Σύμφωνα με τον κλάδο δραστηριότητας οι 34 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

σε 9 υπέρ-κλάδους εκ των οποίων: 

 11 εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΕΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 

 7 εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 

 4 εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 3 εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 3 εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 2 εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 2 εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΧΗΜΙΚΑ 

 1 εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο ΥΓΕΙΑ 

 1 εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο ΕΜΠΟΡΙΟ 
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4.1.2 Αναλυτική παρουσίαση εταιριών  

 

1. Alapis Α.Β.Ε.Ε.: Οι δραστηριότητες του ομίλου Alapis αφορούν τον τομέα της 

υγείας και ειδικότερα την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή φαρμακευτικών και 

παραφαρμακευτικών προϊόντων για τον άνθρωπο. Ο όμιλος δραστηριοποιείται 

περαιτέρω μέσω των τμημάτων που διαθέτει στην διανομή, την πώληση και το 

μάρκετινγκ των προϊόντων της. Στον τομέα των εξαγωγών πραγματοποιείται χονδρική 

πώληση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων μέσω θυγατρικών 

εταιριών στις αγορές της Νότιας Αγγλίας και της Σερβίας (www.alapis.gr). 

2. Altec Ανώνυμος Βιοτεχνική, Εμπορική και Συμμετοχών Εταιρία συστημάτων 

πληροφορικής: Ο όμιλος Altec κατατάσσεται στις μεγαλύτερες εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας στη Ν.Α Ευρώπη που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 

συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την παροχή προϊόντων πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών. Υποστηρίζει τεχνολογικά επιχειρήσεις στη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον εξαγωγικό τομέα στην ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Κύπρο, την Αλβανία και τα Σκόπια μέσω  

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων (www.altec.gr).  

3. A.S. Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.: Η A.S. Company 

δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διανομή παιχνιδιών και συναφών ειδών. 

Διαθέτει αναγνωρισμένο σήμα και πάνω από 1500 κωδικούς προϊόντων. Διαθέτει 

υπερσύγχρονο κέντρο logistics και μεγάλο δίκτυο διανομής και δικά της σημεία 

πώλησης. Βασικές αγορές στις οποίες εξάγονται τα παιχνίδια της A.S είναι η Γαλλία, η 

Αγγλία, η Ιταλία και η Ισπανία (www.ascompany.gr).  

4. Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία έχει ως δραστηριότητα 

την κατασκευή και πώληση ηλεκτρονικών κατασκευών και προγραμμάτων λογισμικού 

για τον κλάδο της υφαντουργίας και αντίστοιχα προϊόντα για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και μικροεπεξεργαστές. Επίσης ασχολείται με το εμπόριο των προϊόντων 

της και γενικότερα προϊόντων πληροφορικής. Η Compucon άρχισε να εξάγει τα 

προϊόντα της αρχικά στη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες στην Ευρώπης και 

των Βαλκανίων. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Άπω Ανατολή, την Αυστραλία, τη 

Νότια Αφρική και την Ν. Αμερική.  Από το 2002 μέσω θυγατρικής εταιρίας εξάγει 

προϊόντα και στην Ιαπωνία με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διεύρυνση της αγοράς της  

(www.compucon.gr).  
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5. FHL – Η. Κυριακίδης Μάρμαρα – Γρανίτες Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία 

δραστηριοποιείται στην εμπορία, επεξεργασία και εξόρυξη μαρμάρων και γρανιτών. 

Διαθέτει δικά της λατομεία στη Βόρεια Ελλάδα και ένα ισχυρό δίκτυο μεταφοράς και 

διανομής των προϊόντων της. Με την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό που 

διαθέτει αναλαμβάνει μεγάλα και απαιτητικά έργα σε χώρες όλου του κόσμου. Τα 

προϊόντα της εταιρίας εξάγονται κυρίως στην Κίνα και ακολούθως στις Πρώην 

Σοβιετικές Δημοκρατίες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (www.fhl.gr).  

6. Kleemann Hellas Α.Β.Ε.Ε.: Πρόκειται για Ελληνική πολυεθνική εταιρία που 

δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων 

ανελκυστήρων. Η εταιρία διαθέτει θυγατρικές και γραφεία σε 10 γεωγραφικές περιοχές 

και εξάγει σε περισσότερες από 90 χώρες. Διαθέτει μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, 

τη Σερβία και την Κίνα ενώ οι κύριες αγορές που προσανατολίζεται εξαγωγικά είναι η 

Αγγλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ρωσία, η Ν. Ζηλανδία, η 

Τουρκία και η Κύπρος (www.kleemann.gr).  

7. Logismos Συστήματα πληροφορικής Α.Ε.: Η εταιρία δραστηριοποιείται στον 

κλάδο της τεχνολογίας και συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και μηχανοργάνωσης – μηχανογράφησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις με εφαρμογές 

λογισμικού. Σε συνεργασία με τη Hewlett Packard εισάγει στην Ελλάδα τεχνογνωσία 

άγνωστη μέχρι σήμερα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα προϊόντα που αναπτύσσει σε 

συνεργασία με τις εγχώριες πολυεθνικές εταιρίες – πελάτες της τα εξάγει στις 

θυγατρικές τους ανά τον κόσμο (www.logismos.gr).  

8. Mevaco μεταλλουργική Α.Β.Ε.Ε.: Αποτελεί μια βιομηχανική εταιρία στο χώρο της 

παραγωγής μεταλλικών προϊόντων. Διαθέτει τεχνογνωσία ώστε να κατασκευάζει πάσης 

φύσεως μεταλλικά μέρη που λειτουργούν είτε ως ενδιάμεσα είτε ως τελικά προϊόντα. Η 

εταιρία εμφανίζει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης όπως η 

Ισπανία, η Πολωνία, η Νορβηγία και η Ρωσία και εντείνει τις προσπάθειες της με 

σκοπό την επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της (www.mevaco.gr). 

 

 

 

http://www.mevaco.gr/
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9. M.L.S πληροφορική Α.Ε.: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογίας 

στον χώρο των multimedia με σκοπό την αξιοποίηση της σε κάθε δυνατό επίπεδο. Έχει 

δημιουργήσει το κορυφαίο σύστημα ηλεκτρονικής πλοήγησης (MLS destinator) που 

κατέχει ηγετική θέση ως προϊόν στον κλάδο της πληροφορικής. Τα προϊόντα της 

εταιρίας εξάγονται στην Τουρκία, τη Χιλή, το Μαρόκο, τη Σαουδική Αραβία, την 

Ιορδανία και την Κύπρο στις οποίες φιλοδοξεί να προωθήσει και το πρωτοποριακό 

μοντέλο κινητής τηλεφωνίας που αναπτύσσει (www.mls.gr).  

10. Nutriart Α.Β.Ε.Ε.: Ο όμιλος δημιουργήθηκε από την ένωση ήδη μεγάλων εταιριών 

στον κλάδο των τροφίμων – ποτών όπως η εταιρία Υιοί Χ. Κατσέλη Α.Β.Ε.Ε. και 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. Η δραστηριότητες της Nutriart αφορούν προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής & αρτοποιίας που απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε 

τελικούς καταναλωτές. Εξίσου σημαντική είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα του 

ομίλου κυρίως στις Βαλκανικές χώρες και κατ’ επέκταση στη Μέση Ανατολή και στην 

Κύπρο με στόχο να επιτύχει το ηχηρό παρόν στις διεθνείς αγορές (www.nutriart.gr).  

11. SATO Ανώνυμη Εταιρία Ειδών Γραφείου και Σπιτιού.: Η Sato 

δραστηριοποιείται στην αγορά επίπλου γραφείου και σπιτιού καθώς και σε εμπορική 

διάθεση της παραγωγής της. Τα προϊόντα διατίθενται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου 

διανομής με 11 εκθέσεις, 32 αντιπροσώπους και 12 συμφωνίες διεθνούς ιδιόχρησης. 

Στον εξαγωγικό τομέα η εταιρία επικεντρώνεται κυρίως στις αγορές της Ευρώπης, των 

Βαλκανίων και τις Αραβικές χώρες μέσω αντιπροσώπων (www.sato.gr).  

12. Yalco – Κωνσταντίνου Α.Ε.: Πρόκειται για παραγωγική και εμπορική εταιρία που 

εμπορεύεται κυρίως υαλικά, είδη οικιακής χρήσης και μικρές ηλεκτρικές συσκευές στο 

εσωτερικό της Ελλάδας και το εξωτερικό. Παράλληλα η εταιρία παρέχει υπηρεσίες 

αποθήκευσης και διανομής σε τρίτους. Τα αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη που παράγει 

η εταιρία κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά και εξάγονται σε 

περισσότερες από 25 χώρες (www.yalco.gr).  

13. Ακρίτας Α.Ε.: Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου 

παραγωγής τεχνητής ξυλείας. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία ενδιάμεσων και τελικών 

προϊόντων ξύλου μέσω του εμπορικού δικτύου που έχει αναπτύξει. Η εταιρία έχει 

αναπτύξει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα με γραφεία στη Θεσσαλονίκη και την 

Αθήνα σε χώρες όπως η Τουρκία, οι Βαλκανικές χώρες και οι χώρες της Μέσης 

Ανατολής. Για τις εξαγωγικές ανάγκες των Βαλκανικών χωρών η εταιρία έχει αναπτύξει 

παραγωγική μονάδα στη Βουλγαρία (www.akritas.gr).  
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14. Αλουμυλ Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.: Η Αλουμυλ είναι βιομηχανικός όμιλος που 

δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων 

διέλασης αλουμινίου. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου βρίσκονται στην 

Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Βοσνία και την Αλβανία. Διαθέτει 

19 θυγατρικές στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή 

και έχει έντονη εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες (www.alumil.gr).  

15. Αφοι Ι. & Β. Λαδένης Α.Ε «ΜΙΝΕΡΒΑ» Β. Πλεκτικής: Η εταιρία 

δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πλεκτών ειδών, βάμβακος, 

υφασμάτων και άλλων πρώτων υλών καθώς και την παραγωγή εσωρούχων και 

πιζαμών. Παρέχεται μεγάλη γκάμα προϊόντων σε υψηλή ποιότητα με επωνυμία 

ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στον τομέα των 

εξαγωγών εμφανίζει περιορισμένη δραστηριότητα με τελικούς αποδέκτες χώρες της 

Ευρώπης (www.minerva.gr).  

16. Βαρβαρέσος Α.Ε.: Η εταιρία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή και 

εμπορία ειδών κλωστηρίων και τη νηματουργία για ίδιες ανάγκες αλλά και παραγωγή 

και εμπόριο προς τρίτους. Επίσης παρέχει επεξεργασία πρώτων υλών και 

υποπροϊόντων. Εξάγει τα προϊόντα της μέσω ανάληψης αντιπροσωπειών σε πάνω από 

20 χώρες του εξωτερικού με πιο έντονη παρουσία κυρίως στις χώρες της Ευρώπης  

(www.varvaressos.eu/gr).  

17. Βιοκαρπέτ Α.Ε.: Η Βιοκαρπέτ αποτελεί την κορυφαία Ελληνική βιομηχανία 

παραγωγής και εμπορίας χαλιών, φλοκάτης και μοκετών. Έχει εξασφαλίσει 

συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού ως αποκλειστικός παραγωγός και 

αντιπρόσωπος τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξαγωγικά εξαπλώνεται μέσω 

μεγάλων διεθνών εκθέσεων που διοργανώνει σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ρουμανία, το 

Καζακσταν και το Ντουμπάϊ και μέσω συμφωνιών διεθνούς δικαιόχρησης  

(www.biokarpet.gr).  

18. Δάϊος πλαστικά Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή 

και την πώληση πλαστικών φύλλων και σωλήνων για αγροτικές εφαρμογές καθώς και 

ολοκληρωμένες λύσεις για καλλιέργειες βάμβακος και οπωροκηπευτικών. Στα πλαίσια 

των ευρύτερων δραστηριοτήτων, ο όμιλος διαθέτει και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η 

ποιότητα και η πρωτοπορία των προϊόντων της εταιρίας αναγνωρίζονται από τις αγορές 

της Δυτικής Ευρώπης με αποτέλεσμα η Δάϊος να εξάγει στις χώρες αυτές και να 

προσπαθεί να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη (www.daiosplastics.com).  



 

 41 

19. Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α. – Δρομέας: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή και εμπορία τροχόσπιτων, επίπλων γραφείου, καθισμάτων, διαχωριστικών 

τοιχωμάτων και συστημάτων αρχειοθέτησης καθώς και εξαρτημάτων για την 

αυτοκιντητοβιομηχανία. Τα προϊόντα της εξάγονται στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την 

Ελβετία και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Η εταιρία Δρομέας έχει αναλάβει την 

επίπλωση μεγάλων πολυεθνικών ανά την Ευρώπη (www.dromeas.gr).  

20. Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. – Βιομηχανία γάλακτος: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή κρέατος και γάλακτος, καθώς και στην αγορά και περαιτέρω επεξεργασία 

και εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων και γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Εμφανίζει έντονη δραστηριότητα τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και στη διεθνή 

αγορά με εξαγωγές σε πάνω από 15 χώρες (www.evrofarma.gr).  

21. ΕΛΒΕ Ανώνυμη βιομηχανική εταιρία: Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 

κατασκευής και προώθησης έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Στον τομέα των εξαγωγών η εταιρία διατηρεί περισσότερα από 920 

σημεία πώλησης σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Ιταλία, η 

Ιρλανδία, η Ρωσία, η Ουκρανία και η Κύπρος και στοχεύει σε περαιτέρω επέκταση στη 

διεθνή αγορά (www.elvesa.gr).   

22. Ελγέκα Α.Ε.: Πρόκειται για εμπορική επιχείρηση κατά κύριο λόγο τροφίμων και 

κατ’ επέκταση άλλων καταναλωτικών αγαθών. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους 

τομείς πωλήσεων και  μάρκετινγκ, εφοδιαστικής αλυσίδας στους συνεργάτες της. Η 

Ελγέκα εξάγει τα προϊόντα που εμπορεύεται σε πολλές χώρες με κύρια αγορά τις χώρες 

των Βαλκανίων και ιδιαίτερα τη Ρουμανία. Τα τελευταία χρόνια επισυνάπτει 

συνεργασίες με γερμανικές και κινέζικες επιχειρήσεις για επέκταση του εξαγωγικού της 

δικτύου στις Ανατολικές χώρες (www.elgeka.gr).   

23. Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ζάχαρης, γλυκαντικών ουσιών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων. Επιπλέον είναι υπεύθυνη για την κατασκευή 

ηλεκτρομαγνητικού εξοπλισμού και την επεξεργασίας πολλαπλασιαστικού υλικού 

ζαχαρότευτλων. Μέσω των βιομηχανικών μονάδων σε Ελλάδα και Σερβία εξάγει τα 

προϊόντα της στη Βουλγαρία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε 

Τρίτες Χώρες (www.ebz.gr).  

 



 

 42 

24. Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε.: Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η 

βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ινών και νημάτων, καθώς επίσης και 

η παραγωγή υφασμάτων για ενδύματα «blue jean». Αν και τροφοδοτεί σε μεγάλο βαθμό 

την εγχώρια αγορά, το 80% του κύκλου των εργασιών της εταιρίας προορίζεται για 

εξαγωγές υφασμάτων που πραγματοποιεί η εταιρία σε επώνυμους κατασκευαστές 

ενδυμάτων «jeans» παγκοσμίως (www.hellenicfabrics.gr).  

25. Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. Συμβούλων ανάπτυξης και τεχνολογίας: Η εταιρία 

αναπτύσσει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ πλαίσιο κλάδων και τομέων της 

ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. Η εταιρία διαχειρίζεται την υλοποίηση πολύπλοκων 

έργων με επιφανείς πελάτες και οργανισμούς ανά τον κόσμο. Οι εξαγωγές υπηρεσιών 

και η τεχνολογική υποστήριξη δεν παρέχονται μόνο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά και σε Τρίτες Χώρες. Μέχρι σήμερα η εταιρία έχει αναλάβει προγράμματα σε 

περισσότερες από 30 χώρες (www.euroconsultants.gr).  

26. Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε.: Πρόκειται για οινοποιητική εταιρία που 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, εμφιάλωση κρασιού και άλλων 

παρεμφερών προϊόντων. Επίσης πλέον η εταιρία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και το 

μάρκετινγκ και τη διανομή των παραγόμενων προϊόντων της. Στον τομέα των 

εξαγωγών καλύπτει πολλές χώρες των Βαλκανίων και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και χώρες όπως η Αμερική, η Αυστραλία, η Βραζιλία και ο Καναδάς  

(www.boutari.gr).  

27. Κρι-κρι Α.Ε.: Η εταιρία εξειδικεύεται στην παραγωγή και διάθεση παγωτού και 

λοιπών γαλακτοκομικών ειδών, συγκεκριμένα γιαουρτιού και παστεριωμένου 

γάλακτος. Το παγωτό της εταιρίας Κρι-κρι εξάγεται σε Βαλκανικά κράτη όπως τη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα Σκόπια μέσω θυγατρικών της εταιριών ενώ στις 

υπόλοιπες αγορές των χωρών η εξαγωγή παγωτού γίνεται μέσω αντιπροσώπων και 

διανομέων (www.krikri.gr).  
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28. Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

κρασιού, τσίπουρου και άλλων συναφών οινοπνευματωδών ποτών από σταφύλι. 

Περαιτέρω με βάση το σταφύλι παρασκευάζονται και διατίθενται αποστάγματα 

σταφυλιού και βαλσάμικο ξύδι. Με στόχο την καθιέρωση στις διεθνείς αγορές τα 

προϊόντα του κτήματος εξάγονται στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία, τη 

Σουηδία, τη  Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες του 

υπόλοιπου κόσμου όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα η Βραζιλία και η Αυστραλία  

(www.domaine-lazaridi.gr).  

29. Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 

εμπορία πλαστικών, υλικών συσκευασίας, γεωργικών και παρεμφερών προϊόντων. 

Επίσης αποτελεί αντιπρόσωπο αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και 

συνεργάζεται με επιχειρήσεις που προϋπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρία εξάγει τα προϊόντα της στην κεντρική Ευρώπη 

μέσω θυγατρικών εταιριών στη Σκωτία και τη Νορβηγία και στα Βαλκάνια και τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω εταιριών της στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη 

Σερβία. Τα τελευταία χρόνια επενδύει στη Βόρεια Αμερική και την Κίνα με στόχο την 

επέκταση των εξαγωγών της (www.thraceplastics.gr).  

30. Σελμαν Ελληνοελβετική Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου Α.Ε.: Η εταιρία 

παράγει μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων ξύλου με κυριότερα το «κόντρα πλακέ», τη 

«μοριοσανίδα», τη «μελαμίνη» και προεπενδυμένα προϊόντα με καπλαμά. Εμπορεύεται 

οικοδομική και σύνθετη ξυλεία παρουσιάζοντας έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε 

χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων ενώ επίσης εξάγει και σε χώρες της Β. Αφρικής 

και της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις Η.Π.Α (www.shelman.gr).  

31. Σιδενορ Α.Ε.: Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην επεξεργασία μετάλλων και την 

παραγωγή χάλυβα και σκυροδέματος. Κύριοι τομείς που στρέφεται η επιχείρηση είναι η 

σωληνουργία, η καθετοποιημένη παραγωγή και ο τομέας πωλήσεων και διανομής των 

προϊόντων τόσο για την ίδια όσο και για άλλες επιχειρήσεις – συνεργάτες. Τα προϊόντα 

της εταιρίας εξάγονται στις Βαλκανικές χώρες μέσω θυγατρικών στη Βουλγαρία, τα  

Σκόπια και την Κύπρο (www.sidenor.gr). 
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32. Τεξαπρετ Α.Ε.: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην χημική επεξεργασία 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προϊόντων πλεκτικής και σε συναφείς εργασίες και 

δραστηριότητες. Η εταιρία εισάγει πρώτες ύλες με τις οποίες παράγει προϊόντα με 

αποκλειστικό στόχο την εξαγωγή τους στις πρώην ανατολικές χώρες. Επίσης εξάγει 

επεξεργασμένα προϊόντα και σε πολλούς επώνυμους οίκους ένδυσης του εξωτερικού  

(www.texapret.gr). 

33. Φιερατεξ Αφοι Ανεζουλάκη Α.Ε.: Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην 

καθετοποιημένη παραγωγή πλεκτών υφασμάτων κάθε είδους που διατίθενται σε κάθε 

μορφή, είτε πρωτογενή είτε βαμμένα και επεξεργασμένα. Επιπλέον παρέχει βαφή και 

φινίρισμα σε υφάσματα τρίτων. Με στόχο την εξαγωγή των προϊόντων του ο όμιλος 

έχει δημιουργήσει δίκτυο πωλήσεων στη Νότια Αμερική, την Ιαπωνία και το Ισραήλ  

(www.fieratex.gr).  

34. Χατζηϊωάννου Α.Β.Ε.Ε.: Πρόκειται για όμιλο εταιριών που δραστηριοποιούνται 

στον ευρύτερο κλάδο της ένδυσης καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς αυτές. Τα 

προϊόντα των εταιριών Χατζηϊωάννου εξάγονται σε ένα διευρυμένο δίκτυο 

επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Ισραήλ και τη Γερμανία  

(www.luxuriouspackaging.com).  
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4.2 Δείγμα των εταιριών και ανάλυση αριθμοδεικτών: 

4.2.1. Το Δείγμα 

 

Για την χρηματοοικονομική ανάλυση των ελλήνων εξαγωγέων λήφθηκε δείγμα 

34 εταιριών που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Η επιλογή του δείγματος έγινε με 

βάση δύο κριτήρια. Το ένα ήταν η εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών, ενώ το δεύτερο 

ήταν η συμμετοχή των εταιριών σε σύνδεσμο εξαγωγέων όπως προκύπτει από τα 

σχετικά μητρώα.    

Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την εταιρική δομή καθώς και την 

παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα των εταιριών του δείγματος προέρχονται 

από τις  επίσημες ιστοσελίδες τους. Τα δευτερογενή δεδομένα για τον υπολογισμό των 

αριθμοδεικτών των υπό εξέταση εταιριών προέρχονται από τους δημοσιευμένους 

ισολογισμούς και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους όπως αυτά δημοσιεύονται 

στην οικονομική ιστοσελίδα www.capital.gr, καθώς και στην  επίσημη ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών www.ase.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capital.gr/
http://www.ase.gr/
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 4.2.2 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

 

1. ΑΛΑΠΙΣ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1981 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών από το 1999. Δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγείας και πιο συγκεκριμένα 

στα φαρμακευτικά προϊόντα ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της είναι υπό 

αναστολή.  

Πίνακας 5: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΑΛΑΠΙΣ 

ΑΛΑΠΙΣ Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 15190350 8 121522,8 -1729 -21893 

2006 15190350 46,8 710908,38 -1967 -2838 

2007 419166943 78 32695021,55 81353 79493 

2008 980600220 18 17650803,96 75279 40986 

2009 1172307685 20,4 23915076,77 69939 37504 

2010 236202933 2,6 614127,6258 -920141 -922761 

2011 47240543 0,025 1181,013575 -1556902 1506723 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΑΠΙΣ Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 29550 25045 9575 84768 29550 55218 

2006 31212 23224 8077 84325 31212 53113 

2007 1608043 405175 102812 1771474 1608043 163431 

2008 1538323 438759 262462 2454889 1538323 926566 

2009 1989898 479671 293646 3311971 1989898 1322073 

2010 1055799 313487 123994 2178290 1055799 1122491 

2011 -450923 59897 6643 740620 -450923 1191543 
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Πίνακας 6: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΑΛΑΠΙΣ 

ΑΛΑΠΙΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 

  

401,89 234,47 341,94 

  P/E μ.φ. 

  

411,29 430,65 637,67 

  P/BV 4,11 22,78 20,33 11,55 12,02 0,58 0 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 4,85 30,61 80,69 40,23 49,86 1,96 0,02 

Μικτό Περιθώριο 38,23% 34,78% 25,37% 59,82% 61,22% 39,55% 11,09% 

Καθαρό Περιθώριο -6,90% -8,47% 20,08% 17,16% 14,58% -293,52% -2599,30% 

R.O.E. -25,83% -3,37% 4,49% 1,67% 1,13% -42,36% -203,44% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,54 0,59 9,84 1,65 1,51 0,94 -0,38 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ζημιογόνες χρήσεις της εταιρίας τα δύο πρώτα και 

τα δύο τελευταία έτη της υπό εξέταση περιόδου επηρεάζουν άμεσα τους αριθμοδείκτες 

των ετών αυτών. Πρέπει δε να τονιστεί, ότι ειδικά το τελευταίο έτος, εμφανίζεται 

σημαντικότατη μείωση στον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας R.O.E. κάτι που έρχεται σε 

συμφωνία τόσο με τα καθαρά κέρδη όσο και με τα ίδια κεφάλαια  που είναι αρνητικά, 

με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αρνητική εικόνα της εταιρίας. Τα αρνητικά ίδια 

κεφάλαια άλλωστε είναι εμφανή από τους δείκτες P/BV και Ι.Κ./Ξ.Κ.. Σε γενικά 

πλαίσια η πορεία των δεικτών είναι αναμενόμενη καθώς στην προ κρίσης περίοδο η 

εταιρία παρουσιάζει προβληματικές καταστάσεις ειδικά όσον αφορά την 

αποδοτικότητα. Κατά το 2007 βελτιώνει αισθητά τόσο την αποδοτικότητα όσο και την 

φερεγγυότητα κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην εμπορική τιμή της μετοχής, πορεία 

που ακολουθεί και κατά τα πρώτα έτη της κρίσης ενώ τα έτη 2010 και 2011 οι δείκτες 

παρουσιάζουν μία ιδιαίτερα προβληματική εικόνα που φέρνουν την εταιρία σε 

χειρότερη θέση από αυτήν που είχε όταν ξεκίνησε η υπό εξέταση περίοδος.       
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2. ΑΛΤΕΚ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στην ελληνική 

κεφαλαιαγορά από το 1995. Δραστηριοποιείται στον κλάδο της τεχνολογίας ενώ η 

διαπραγμάτευση των μετοχών της είναι υπό επιτήρηση.  

Πίνακας 7: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΑΛΤΕΚ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 100353000 1,94 194684,82 6405 4344 

2006 100353000 1,8 180635,4 4467 3458 

2007 100353000 1,83 183645,99 8577 4228 

2008 100353000 0,21 21074,13 -145423 -146860 

2009 100353000 0,17 17060,01 -16955 -17865 

2010 100353000 0,08 8028,24 -11765 -12499 

2011 215246452 0,035 7533,62582 -1074 -3753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 95773 105519 28750 268551 95773 172778 

2006 98900 112144 31844 255123 98900 156223 

2007 103128 122572 38162 279035 103128 175908 

2008 -43732 58347 17150 146954 -43732 190686 

2009 -25798 14279 4259 71145 -25798 96943 

2010 766 2534 1349 22609 766 21842 

2011 -2987 2624 1296 19912 -2987 22900 
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Πίνακας 8: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΑΛΤΕΚ 

ΑΛΤΕΚ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 30,40 40,44 21,41 

    P/E μ.φ. 44,82 52,24 43,44 

    P/BV 2,03 1,83 1,78 -0,48 -0,66 10,48 -2,52 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 1,85 1,61 1,50 0,36 1,19 3,17 2,87 

Μικτό Περιθώριο 27,25% 28,40% 31,13% 29,39% 29,83% 53,24% 49,39% 

Καθαρό Περιθώριο 6,07% 3,98% 7,00% -249,24% -118,74% -464,29% -40,93% 

R.O.E. 1,62% 1,36% 1,52% -99,94% -25,11% -55,28% -18,85% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,55 0,63 0,59 -0,23 -0,27 0,04 -0,13 

 

Η συγκεκριμένη εταιρία είναι προφανές ότι επηρεάστηκε άμεσα από την 

επίδραση της κρίσης χωρίς να παρατηρείται κάποιο σημάδι ανακοπής λόγω της 

εξαγωγικής της δραστηριότητας. Έτσι από το 2008 οι ζημιογόνες χρήσεις επηρεάζουν 

το σύνολο των δεικτών οδηγώντας τρεις φορές σε αρνητική καθαρή θέση και κατά 

συνέπεια ανεπαρκή κεφαλαιακή φερεγγυότητα. Η πορεία αυτή αντικατοπτρίζεται και 

στην πορεία της τιμής της μετοχής. Στον αντίποδα ένα ενθαρρυντικό στοιχείο 

σχετίζεται με το μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο παραμένει σταθερά θετικό και 

ενισχυμένο, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει την βάση για ανάκαμψη της εταιρίας.    
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3. ΑΣΚΟ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1990 και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στο ελληνικό χρηματιστήριο από το 2000. Δραστηριοποιείται στον 

κλάδο του λιανικού εμπορίου ενώ η μετοχή της βρίσκεται στην κατηγορία της κύριας 

αγοράς.  

Πίνακας 9: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΑΣΚΟ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 21781970 1,1 23960,167 2238,458 1530,088 

2006 21781970 1,15 25049,2655 2801,017 1741,937 

2007 21781970 2,04 44435,2188 3745 2854 

2008 21876700 0,73 15969,991 4726 3423 

2009 21876700 0,77 16845,059 3473 2247 

2010 21876700 0,35 7656,845 953 346 

2011 21876700 0,235 5141,0245 990,091 673,886 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 14224,116 18170,233 8460,022 25445,215 14224,116 11221,099 

2006 14876,955 20743,345 9540,534 26373,713 14876,955 11496,758 

2007 16424 25818 12750 29471 16424 13047 

2008 18097 26607 13454 31364 18097 13267 

2009 18309 25064 12784 31010 18309 12701 

2010 17561 20976 9874 31164 17561 13603 

2011 18234,555 17737,939 8299,705 27799,731 18234,555 9565,176 
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Πίνακας 10: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΑΣΚΟ 

ΑΣΚΟ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 10,70 0,01 11,87 3,38 4,85 8,03 0,01 

P/E μ.φ. 15,66 0,01 15,57 4,67 7,50 22,13 0,01 

P/BV 1,68 0 2,71 0,88 0,92 0,44 0 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 1,32 0 1,72 0,60 0,67 0,37 0 

Μικτό Περιθώριο 46,56% 45,99% 49,38% 50,57% 51,01% 47,07% 46,79% 

Καθαρό Περιθώριο 12,32% 13,50% 14,51% 17,76% 13,86% 4,54% 5,58% 

R.O.E. 6,01% 6,60% 9,68% 10,91% 7,25% 1,11% 2,42% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,27 1,29 1,26 1,36 1,44 1,29 1,91 

 

Κατά την μελέτη των ανωτέρω δεικτών, είναι εμφανής η σταθερότητα των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών της εν λόγω εταιρίας. Η τιμή της μετοχής παραμένει σε 

θετικά  επίπεδα για όλα τα εξεταζόμενα έτη και η βασική λειτουργία της εταιρίας όπως 

εκφράζεται από το μικτό περιθώριο κέρδους είναι αποδοτική. Η αποδοτικότητα αν και 

φθίνει τα δύο τελευταία έτη παρουσιάζεται θετική από όλες τις οπτικές ενώ ταυτόχρονα 

δεν είναι εμφανή προβλήματα φερεγγυότητας αλλά αντιθέτως, είναι ευδιάκριτη η 

κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας.   
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4. ΚΟΜΠ 

Έχοντας ιδρυθεί 1983, η εταιρία εισήγαγε τις μετοχές της στο χρηματιστήριο 

μόλις το 2002. Ανήκει όπως και η Άλτεκ στον κλάδο της τεχνολογίας δίνοντας όμως 

έμφαση στην παραγωγή λογισμικού ενώ και αυτής η μετοχή είναι υπό επιτήρηση.  

Πίνακας 11: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΚΟΜΠ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 12431980 0,46 5718,7108 -573 -475 

2006 12431980 0,5 6215,99 318 34 

2007 12431980 0,74 9199,6652 684 433 

2008 12431980 0,09 1118,8782 -1493 -1180 

2009 12431980 0,11 1367,5178 -3480 -3634 

2010 12431980 0,07 870,2386 -2806 -2947 

2011 12431980 0,052 646,46296 -626 -701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 8201 4275 1564 14425 8201 6224 

2006 8235 4187 2235 14795 8235 6560 

2007 8667 4779 2235 16027 8667 7360 

2008 7487 2890 1758 14806 7487 7319 

2009 3853 1502 1289 11314 3853 7461 

2010 906 1238 965 8069 906 7163 

2011 206 1135 935 7262 206 7056 
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Πίνακας 12: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΚΟΜΠ 

ΚΟΜΠ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 

 

19,55 13,45 

    P/E μ.φ. 

 

182,82 21,25 

    P/BV 0,70 0,75 1,06 0,15 0,35 0,96 3,14 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 1,34 1,48 1,93 0,39 0,91 0,70 0,57 

Μικτό Περιθώριο 36,58% 53,38% 46,77% 60,83% 85,82% 77,95% 82,38% 

Καθαρό Περιθώριο -13,40% 7,59% 14,31% -51,66% -231,69% -226,66% -55,15% 

R.O.E. -3,29% 0,23% 2,70% -7,97% -32,12% -36,52% -9,65% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,32 1,26 1,18 1,02 0,52 0,13 0,03 

 

Η συγκεκριμένη περίπτωση εταιρίας παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα ιδιομορφία 

όσον αφορά την αποδοτικότητά της. Πιο συγκεκριμένα, παρά την διαχρονική αύξηση 

του μικτού περιθωρίου κέρδους, το αντίστοιχο καθαρό υποχωρεί σε σημείο καταγραφής 

ζημιογόνων χρήσεων. Το γεγονός αυτό έχει ως επακόλουθο την υποχώρηση την 

σταδιακή μείωση της κεφαλαιακής επάρκειας. Αυτό γίνεται αντιληπτό τόσο από τον 

δείκτη Ι.Κ./Ξ.Κ. όσο και από τον δείκτη P/BV που τα τελευταία δύο έτη αυξάνεται 

ραγδαία.    
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5. ΚΥΡΜ 

Με έτος ίδρυσης το 1991 και έτος εισαγωγής το 1998, η εταιρία κατατάσσεται 

στην κύρια αγορά. Ανήκει στον κλάδο των κατασκευών και πιο συγκεκριμένα στον 

υπό-κλάδο των υλικών κατασκευών.  

Πίνακας 13: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΚΥΡΜ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 24772000 1,08 26753,76 5294 3555 

2006 24772000 1,46 36167,12 5519 4032 

2007 24772000 1,16 28735,52 2007 2060 

2008 24772000 0,209 5177,348 -10071 -10283 

2009 24772000 0,57 14120,04 6098 2476 

2010 23416001 0,434 10162,54443 3479 332 

2011 23416001 0,374 8757,584374 3748 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 43737 34495 13400 123885 43737 80149 

2006 55778 39763 13492 140459 55778 84682 

2007 50323 36164 12824 135838 50323 85516 

2008 33964 36300 11901 118717 33964 84753 

2009 31937 63471 20921 79770 31937 47833 

2010 29198 51387 20178 83364 29198 54166 

2011 72229 73849 19010 124136 72229 51907 



 

 55 

Πίνακας 14: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΚΥΡΜ 

ΚΥΡΜ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 5,05 6,55 14,32 

 

2,32 2,92 2,34 

P/E μ.φ. 7,53 8,97 13,95 

 

5,70 30,61 3,42 

P/BV 0,61 0,65 0,57 0,15 0,44 0,35 0,29 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,78 0,91 0,79 0,14 0,22 0,20 0,22 

Μικτό Περιθώριο 38,85% 33,93% 35,46% 32,79% 32,96% 39,27% 38,31% 

Καθαρό Περιθώριο 15,35% 13,88% 5,55% -27,74% 9,61% 6,77% 9,54% 

R.O.E. 2,87% 2,87% 1,52% -8,66% 3,10% 0,40% 3,21% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,55 0,66 0,59 0,40 0,67 0,54 0,62 

 

Κατά την μελέτη των αριθμοδεικτών της εταιρίας προκύπτει η διαχρονική της 

σταθερότητα με εξαίρεση το έτος που ξέσπασε η κρίση το 2008. Λαμβάνοντας δε 

υπόψη τα μακροοικονομικά δεδομένα της χώρας στον κλάδο δραστηριότητας, 

προκύπτει ότι η σταθερότητα αυτή αποτελεί εν μέρει προϊόν της εξωστρεφούς της 

δράσης. Η αποδοτικότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένουν σχετικά σταθερές, 

κάτι που είχε θετική επίδραση στην τιμή της μετοχής όπως προκύπτει από τους 

αντίστοιχους αριθμοδείκτες.     
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6. ΚΛΕΜ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1983 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

βιομηχανικών προϊόντων. Από το 1999 ανήκει στις λίστες του ελληνικού 

χρηματιστηρίου με την μετοχή να διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 15: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΚΛΕΜ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 11824350 2,7 31925,745 10203 7180 

2006 11824350 5,43 64206,2205 11087 9484 

2007 11824350 4,55 53800,7925 13343 10716 

2008 23648700 1,88 44459,556 10683 8671 

2009 23648700 2,3 54392,01 6005 3890 

2010 23648700 1,16 27432,492 2335 1054 

2011 23648700 0,798 18871,6626 -2174 -1723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 57210 65075 21630 82351 57210 25141 

2006 63530 76165 24209 92303 63530 28773 

2007 71562 95258 29414 115049 71562 43487 

2008 76346 102718 31281 126494 76346 50148 

2009 77778 82444 25190 119107 77778 41329 

2010 75754 75343 22762 129983 75754 54229 

2011 72229 73849 19010 124136 72229 51907 
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Πίνακας 16: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΚΛΕΜ 

ΚΛΕΜ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 3,13 5,79 4,03 4,16 9,06 11,75 

 P/E μ.φ. 4,45 6,77 5,02 5,13 13,98 26,03 

 P/BV 0,56 1,01 0,75 0,58 0,70 0,36 0,26 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,49 0,84 0,56 0,43 0,66 0,36 0,26 

Μικτό Περιθώριο 33,24% 31,78% 30,88% 30,45% 30,55% 30,21% 25,74% 

Καθαρό Περιθώριο 15,68% 14,56% 14,01% 10,40% 7,28% 3,10% -2,94% 

R.O.E. 8,72% 10,27% 9,31% 6,85% 3,27% 0,81% -1,39% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 2,28 2,21 1,65 1,52 1,88 1,40 1,39 

 

Με εξαίρεση το τελευταίο έτος (2011), η εταιρία διαγράφει μία αξιοσημείωτη 

πορεία. Μπορεί η κρίση να επηρέασε την αποδοτικότητά της και ταυτόχρονα να την 

κατέστησε όχι τόσο θελκτική λαμβάνοντας υπόψη την σχέση μεταξύ διαμορφωθείσας 

εμπορικής τιμής και αποτελέσματος – λογιστικής αξίας, είναι όμως εμφανής η στέρεα 

βασισμένη αποδοτικότητά της και η κεφαλαιακή της επάρκεια. Ενδεχομένως αυτά ήταν 

τα στοιχεία που επηρέασαν θετικά την τιμή της μετοχής όσον αφορά τις υπόλοιπες 

μεταβλητές.   
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7. ΛΟΓΟΣ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι 

μετοχές της εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 2003 και 

διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 17: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΛΟΓΟΣ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 4740000 1,64 7773,6 91,223 1,801 

2006 4740000 1,13 5356,2 55,595 6,401 

2007 4740000 1,24 5877,6 141,699 28,973 

2008 4740000 0,46 2180,4 207,691 91,49 

2009 4740000 0,4 1896 109,212 57,152 

2010 4740000 0,63 2986,2 88,456 53,045 

2011 4740000 0,369 1749,06 89,047 40,855 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 6532,046 3016,61 2679,297 9114,695 6532,046 2582,649 

2006 6538,448 3105,066 2760,968 9941,115 6538,448 3402,667 

2007 6567,422 3799,526 3410,976 9906,165 6567,422 3338,743 

2008 6658,913 4108,177 3697,475 10661,16 6658,913 4002,247 

2009 6716,065 3023,484 2805,773 11536,421 6716,065 4820,356 

2010 6769110 2396,581 2130,706 11206,123 6769,11 4437,013 

2011 6809,966 2381,58 2195,207 10340,628 6809,966 3530,662 
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Πίνακας 18: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΛΟΓΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 0,09 0,10 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02 

P/E μ.φ. 4,32 0,84 0,20 0,02 0,03 0,06 0,04 

P/BV 0 0 0 0 0 0 0 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

Μικτό Περιθώριο 88,82% 88,92% 89,77% 90,00% 92,80% 88,91% 92,17% 

Καθαρό Περιθώριο 3,02% 1,79% 3,73% 5,06% 3,61% 3,69% 3,74% 

R.O.E. 0,02% 0,06% 0,29% 0,86% 0,50% 0,47% 0,40% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 2,53 1,92 1,97 1,66 1,39 1,53 1,93 

 

Ανεπηρέαστη από την κρίση, σταθερή και κεφαλαιακά επαρκής, η εταιρία 

δείχνει ανεπηρέαστη από την κρίση. Μπορεί το ιδιαίτερα υψηλό μικτό περιθώριο 

κέρδους να μην καταλήγει σε υψηλές τιμές του R.O.A., η σχέση όμως εμπορικής τιμής 

και κερδών την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική. Άλλωστε η σταθερότητα που διακρίνει τις 

σχέσεις των χρηματοοικονομικών μεγεθών της αποτελεί ένα ακόμα δέλεαρ για τους 

επενδυτές.   
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8. ΜΕΒΑ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

βιομηχανικών προϊόντων. Από το 1999 ανήκει στις λίστες της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς με την μετοχή να διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 19: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΜΕΒΑ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 10500000 1,78 18690 2359 1635 

2006 10500000 2,65 27825 4396 3183 

2007 10500000 2,33 24465 2265 1728 

2008 10500000 1,44 15120 1853 1486 

2009 10500000 1,13 11865 -953 -863 

2010 10500000 0,763 8011,5 288 173 

2011 10500000 0,938 9849 1783 1297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 23081 15081 3888 28834 23081 5754 

2006 25575 21412 5918 34032 25575 8456 

2007 27931 17812 3895 36876 27931 8944 

2008 28146 19792 3525 39929 28146 11783 

2009 27283 12164 668 36301 27283 9018 

2010 27433 14373 1546 37260 27433 9827 

2011 31740 23362 4340 45474 31740 13734 
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Πίνακας 20: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΜΕΒΑ 

ΜΕΒΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 7,92 6,33 10,80 8,16 

 

27,82 5,52 

P/E μ.φ. 11,43 8,74 14,16 10,17 

 

46,31 7,60 

P/BV 0,81 1,09 0,88 0,54 0,43 0,29 0,31 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 1,24 1,30 1,37 0,76 0,98 0,56 0,42 

Μικτό Περιθώριο 25,78% 27,64% 21,87% 17,81% 5,49% 10,76% 18,58% 

Καθαρό Περιθώριο 15,64% 20,53% 12,72% 9,36% -7,83% 2,00% 7,63% 

R.O.E. 5,67% 9,35% 4,69% 3,72% -2,38% 0,46% 2,85% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 4,01 3,02 3,12 2,39 3,03 2,79 2,31 

 

Με χαμηλή μόχλευση, σταθερότητα και υψηλή αποδοτικότητα όσον αφορά τα 

επενδυμένα κεφάλαια, η εταιρία φαντάζει ως μία καλή επιλογή. Παρά το χαμηλό μικτό 

περιθώριο κέρδους, η επιχείρηση επιτυγχάνει με εξαίρεση το 2009 κερδοφόρες χρήσεις, 

Ωστόσο η εικόνα της επιχείρησης ως προς τους επενδυτές δείχνει να χειροτερεύει 

καθώς από το 2006 παρατηρούμε συνεχή μείωση στη σχέση της τιμής προς τη 

λογιστική αξία που οφείλεται στην πτωτική πορεία της χρηματιστηριακής τιμής της 

μετοχής διαχρονικά.   
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9. ΜΛΣ   

Έχοντας ιδρυθεί το 1995, η εταιρία εισήχθη στην Σοφοκλέους το 2001.  

Δραστηριοποιείται στον κλάδο της τεχνολογίας μέσω της παραγωγής λογισμικού ενώ η 

μετοχή διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 21: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΜΛΣ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 11976500 0,91 10898,615 506 414 

2006 12168000 0,89 10829,52 -502 -495 

2007 12168000 1,02 12411,36 1255 904 

2008 12298209 0,9 11068,3881 1906776 1820161 

2009 12126834 2,08 25223,81472 2534520 2403246 

2010 12038607 2,43 29253,81501 2051336 1639657 

2011 12278992 2,01 24680,77392 -39135,41 -37464,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 11890 3040 1319 13446 11890 1556 

2006 11423 3643 684 13668 11423 2246 

2007 12209 7068 3005 15399 12209 3190 

2008 13507390 12431254 4486453 18521308 13507390 5013918 

2009 14494119 14787940 6525994 20494841 14494119 6000722 

2010 16586339 10016605 5183314 21916066 16586339 5329727 

2011 -52481,65 38302,38 6680,9 96445,55 -52481,65 148927,2 
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Πίνακας 22: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΜΛΣ 

ΜΛΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 21,54 

 

9,89 0,01 0,01 0,01 0,02 

P/E μ.φ. 26,33 

 

13,73 0,01 0,01 0,02 0,02 

P/BV 0,92 0,95 1,02 0 0 0 0 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 3,59 2,97 1,76 0 0 0 0 

Μικτό Περιθώριο 43,39% 18,78% 42,52% 36,09% 44,13% 51,75% 49,85% 

Καθαρό Περιθώριο 16,64% -13,78% 17,76% 15,34% 17,14% 20,48% 18,07% 

R.O.E. 3,08% -3,62% 5,87% 9,83% 11,73% 7,48% 5,20% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 7,64 5,09 3,83 2,69 2,42 3,11 2,07 

 

Κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω εταιρίας είναι η σταδιακή υποχώρηση της 

κεφαλαιακής της επάρκειας που συνδέεται όμως με σταθερή θετική απόδοση της 

εταιρίας σύμφωνα με το δείκτη R.O.E. με εξαίρεση το 2006. Κατά την περίοδο 2008 – 

2011 οι αριθμοδείκτες εμφανίζουν την εταιρία να χάνει σημαντικά σε επίπεδο 

ελκυστικότητας ως επένδυση καθώς οι επενδυτές φαίνεται να μην προτιμούν την εν 

λόγω μετοχή, καθιστώντας την όμως βάσει των υπολοίπων στοιχείων μία ενδιαφέρουσα 

επενδυτική ευκαιρία.    
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10. ΝΤΡΙΑΡΤ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1978 και δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και 

ποτών. Οι μετοχές της εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1990 και η 

διαπραγμάτευσή τους τελεί υπό αναστολή.   

Πίνακας 23: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΝΤΡΙΑΡΤ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 18000000 2,59 46620 6666,428 5307,099 

2006 20516000 3,33 68318,28 4117 2359 

2007 20516000 2,75 56419 -8237 -8407 

2008 24002150 0,76 18241,634 -14530 -10300 

2009 42017273 0,45 18907,77285 -9459,83 -9395 

2010 42017273 0,24 10084,14552 -38030,95 -38915,9 

2011 42017273 0,057 2394,984561 -39135,41 -37464,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 34.607,03 51.112 24322,441 74.102,28 34.607,03 39.495 

2006 32564 48437 23211 43856 32564 45274 

2007 26048 51861 21538 71045 26048 44997 

2008 30695 117152 39483 194112 30695 163400 

2009 39130,48 91438,43 35190,84 170001,99 39130,48 130871,51 

2010 -9725,77 79258,56 26892,44 127785,71 -9725,77 137511,48 

2011 -52481,65 38302,38 6680,9 96445,55 -52481,65 148927,2 
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Πίνακας 24: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΝΤΡΙΑΡΤ 

ΝΤΡΙΑΡΤ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 6,99 16,59 

     P/E μ.φ. 8,78 28,96 

     P/BV 1,35 2,10 2,17 0,59 0,48 -1,04 -0,05 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,91 1,41 1,09 0,16 0,21 0,13 0,06 

Μικτό Περιθώριο 47,59% 47,92% 41,53% 33,70% 38,49% 33,93% 17,44% 

Καθαρό Περιθώριο 13,04% 8,50% -15,88% -12,40% -10,35% -47,98% -102,17% 

R.O.E. 7,16% 5,38% -11,83% -5,31% -5,53% -30,45% -38,84% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,88 0,72 0,58 0,19 0,30 -0,07 -0,35 

 

Η εταιρία ακολουθεί ξεκάθαρα μία πτωτική πορεία για όλη την υπό εξέταση 

περίοδο. Η σταδιακή υποχώρηση της αποδοτικότητας οδήγησε σε ζημιογόνες χρήσεις, 

οι οποίες με την σειρά τους έπληξαν την κεφαλαιακή επάρκεια και ως συνέπεια των 

ανωτέρω απομακρύνθηκαν οι επενδυτές, κάτι που γίνεται εμφανές από τους δείκτες που 

λαμβάνουν υπόψη την εμπορική τιμή της μετοχής.   
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11. ΣΑΤΟΚ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1973 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των οικιακών 

αγαθών και πιο συγκεκριμένα στον υπο – κλάδο των επίπλων. Το 1990 εισήχθη στο 

χρηματιστήριο ενώ σήμερα οι μετοχές της είναι υπό επιτήρηση.  

Πίνακας 25: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΣΑΤΟΚ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 22661997 1,31 29687,21607 5244 5887 

2006 27344313 3,16 86408,02908 7411 4387 

2007 27643500 2,94 81271,89 457 7 

2008 27610300 0,43 11872,429 -3019 -2572 

2009 28056518 0,43 12064,30274 -8335 -6811 

2010 28056518 0,15 4208,4777 -13368 -19476 

2011 28056518 0,075 2104,23885 -17935 -17968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 38209 53426 25461 89627 38209 51418 

2006 39375 55941 29071 85518 39375 46143 

2007 38578 77130 39205 124653 38578 86075 

2008 36180 79183 39323 113125 36180 76945 

2009 29679 62434 29001 108392 29679 78713 

2010 10163 40519 17951 91310 10163 81147 

2011 -7815 23992 9378 68233 -7815 76048 
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Πίνακας 26: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΣΑΤΟΚ 

ΣΑΤΟΚ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 5,66 11,66 177,84 

    P/E μ.φ. 5,04 19,70 11610,27 

    P/BV 0,78 2,19 2,11 0,33 0,41 0,41 -0,27 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,56 1,54 1,05 0,15 0,19 0,10 0,09 

Μικτό Περιθώριο 47,66% 51,97% 50,83% 49,66% 46,45% 44,30% 39,09% 

Καθαρό Περιθώριο 9,82% 13,25% 0,59% -3,81% -13,35% -32,99% -74,75% 

R.O.E. 6,57% 5,13% 0,01% -2,27% -6,28% -21,33% -26,33% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,74 0,85 0,45 0,47 0,38 0,13 -0,10 

 

Μελετώντας του παραπάνω αριθμοδείκτες προκύπτει μία σταδιακή επιδείνωση 

της πορείας της επιχείρησης μετά το 2006. Αρχικά υποχωρεί η αποδοτικότητα 

οδηγώντας τελικά σε ζημιογόνες χρήσεις οι οποίες με την σειρά τους επηρεάζουν 

αρνητικά τα ίδια κεφάλαια και κατά συνέπεια την φερεγγυότητα της εταιρίας. Τα 

ανωτέρω είχαν ως συνέπεια την αποστροφή των επενδυτών από την εταιρία όπως 

προκύπτει από τους δείκτες που λαμβάνουν υπόψη την εμπορική της αξία. Μάλιστα οι 

ζημιογόνες χρήσεις από το 2008 και μετά επηρεάζουν τους περισσότερους 

αριθμοδείκτες δίνοντάς τους αρνητικό πρόσημο.   
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12. ΥΑΛΚΟ 

Με έτος ίδρυσης το 1973 και έτος εισαγωγής το 1995, η εταιρία 

δραστηριοποιείται στον κλάδο των οικιακών αγαθών και πιο συγκεκριμένα στα διαρκή 

καταναλωτικά αγαθά. Η διαπραγμάτευση της μετοχής της τελεί υπό επιτήρηση.  

Πίνακας 27: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΥΑΛΚΟ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 13191620 0,88 11608,6256 1463 963 

2006 13024190 1,34 17452,4146 2378 1338 

2007 13146118 2,72 35757,44096 2548 1805 

2008 13191620 0,69 9102,2178 1482 1059 

2009 13191620 0,53 6991,5586 -1072 -1583 

2010 13189841 0,33 4352,64753 -11096 -11240 

2011 13163909 0,196 2580,126164 -7606 -8307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 23035 38886 13170 52584 23035 29549 

2006 23878 43378 14832 51853 23878 27975 

2007 25380 46789 17075 54646 25380 29266 

2008 25832 45117 17124 64687 25832 38855 

2009 18594 51533 19203 68096 18594 49502 

2010 6449 37569 13183 57817 6449 51368 

2011 48790 39168 1530 104194 48790 55404 
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Πίνακας 28: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΥΑΛΚΟ 

ΥΑΛΚΟ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 7,93 7,34 14,03 6,14 

   P/E μ.φ. 12,05 13,04 19,81 8,60 

   P/BV 0,50 0,73 1,41 0,35 0,38 0,67 2,95 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,30 0,40 0,76 0,20 0,14 0,12 0,08 

Μικτό Περιθώριο 33,87% 34,19% 36,49% 37,95% 37,26% 35,09% 36,34% 

Καθαρό Περιθώριο 3,76% 5,48% 5,45% 3,28% -2,08% -29,53% -17,16% 

R.O.E. 1,83% 2,58% 3,30% 1,64% -2,32% -19,44% -10,87% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,78 0,85 0,87 0,66 0,38 0,13 0,02 

 

Από το 2005 έως το 2008 η εταιρία βρίσκεται σε θετική τροχιά, με την 

αποδοτικότητα και την φερεγγυότητα να αυξάνεται. Από εκεί και έπειτα, η εταιρία 

εμφανίζει αρνητική απόδοση με αποτέλεσμα να μειώνεται η καθαρή της θέση κάτι που 

έχεις ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το τελευταίο έτος παρατηρούνται ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια όπως 

η βελτίωση της αποδοτικότητας αλλά και η διατήρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους 

σε υψηλά επίπεδα.     
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13. ΑΚΡΙΤ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1977 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των υλικών 

κατασκευών. Από το 2000 ανήκει στην λίστα του ελληνικού χρηματιστηρίου με την 

μετοχή να διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 29: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΑΚΡΙΤ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 13000000 1,33 17290 1800 760 

2006 13000000 1,6 20800 2639 1715 

2007 13000000 1,99 25870 -4639 -4913 

2008 13000000 0,69 8970 918 478 

2009 13000000 0,77 10010 216 -454 

2010 13000000 0,49 6370 -4770 -5187 

2011 13000000 0,292 3796 -7606 -8307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 65340 47894 7926 112986 65340 47646 

2006 67718 52014 9664 121665 67718 53948 

2007 61858 61554 12274 123923 61858 62064 

2008 62739 57504 9363 122183 62739 59444 

2009 62284 46243 7069 121395 62284 59110 

2010 57097 40785 4142 113444 57097 56347 

2011 48790 39168 1530 104194 48790 55404 
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Πίνακας 30: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΑΚΡΙΤ 

ΑΚΡΙΤ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 9,61 7,88 

 

9,77 46,34 

  P/E μ.φ. 22,75 12,13 

 

18,77 

   P/BV 0,26 0,31 0,42 0,14 0,16 0,11 0,08 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,36 0,40 0,42 0,16 0,22 0,16 0,10 

Μικτό Περιθώριο 16,55% 18,58% 19,94% 16,28% 15,29% 10,16% 3,91% 

Καθαρό Περιθώριο 3,76% 5,07% -7,54% 1,60% 0,47% -11,70% -19,42% 

R.O.E. 0,67% 1,41% -3,96% 0,39% -0,37% -4,57% -7,97% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,37 1,26 1,00 1,06 1,05 1,01 0,88 

 

Από την εξέταση των αριθμοδεικτών είναι δύσκολη η εξαγωγή κάποιου 

συμπεράσματος λόγω της σημαντικής διακύμανσης των δεικτών διαχρονικά. Σε γενικές 

γραμμές παρατηρείται μία αύξηση της μόχλευσης ενώ ο δείκτης εμπορικής τιμής προς 

λογιστικής αξίας εμφανίζει μία σχετική σταθερότητα. Τέλος, από το 2009 και μετά είναι 

διακριτή μία επιδείνωση της γενικότερης θέσης της εταιρίας.    
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14. ΑΛΜΥ 

Έχοντας ιδρυθεί το 1988, η εταιρία εισήχθη στο ελληνικό χρηματιστήριο το 

1998.  Δραστηριοποιείται στον κλάδο των πρώτων υλών μέσω της παραγωγής 

αλουμινίου ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 31: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΑΛΜΥ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 22016250 2,9 63847,125 5657 3472 

2006 22016250 4,26 93789,225 7386 5245 

2007 22016250 5,1 112282,875 2406 1842 

2008 22016250 1,14 25098,525 2189 3785 

2009 22016250 0,95 20915,4375 -10160 -10235 

2010 22016250 0,56 12329,1 -2122 -1665 

2011 22016250 0,245 5393,98125 -13243 -14076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 93795 154799 25816 268314 93795 174519 

2006 98754 189337 29054 280256 98754 181502 

2007 21254 25001 10302 36794 21254 15540 

2008 102643 204065 28414 295049 102643 192406 

2009 90448 145046 15167 270298 90448 179850 

2010 97436 140099 20447 302218 97436 204782 

2011 87079 148485 17477 292372 87079 205294 
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Πίνακας 32: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΑΛΜΥ 

ΑΛΜΥ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 11,29 12,70 16,57 11,47 

   P/E μ.φ. 18,39 17,88 22,39 6,63 

   P/BV 0,68 0,95 1,10 0,24 0,23 0,13 0,06 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,41 0,50 0,47 0,12 0,14 0,09 0,04 

Μικτό Περιθώριο 16,68% 15,35% 13,10% 13,92% 10,46% 14,59% 11,77% 

Καθαρό Περιθώριο 3,65% 3,90% 2,85% 1,07% -7,00% -1,51% -8,92% 

R.O.E. 1,29% 1,87% 1,71% 1,28% -3,79% -0,55% -4,81% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,54 0,54 0,53 0,53 0,50 0,48 0,42 

 

Η πορεία της επιχείρησης κατά την υπό εξέταση περίοδο μπορεί να χωριστεί σε 

δύο μέρη, έως το 2008, έτος κατά το οποίο παρουσιάστηκε η κρίση και μετά το 2008. 

Στο πρώτο μέρος παρατηρείται μία σταθερότητα τόσο της αποδοτικότητας και της 

πορείας της τιμής της μετοχής, όσο και της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας. Μετά 

το 2008 επικρατούν οι ζημιογόνες χρήσεις που πλήττουν την φερεγγυότητα. Επίσης 

παρατηρείται μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς ο λόγος της τιμής προς τη 

λογιστική αξία μειώνεται σημαντικά λόγω της συνεχούς πτωτικής πορείας της 

χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής. 
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15. ΜΙΝ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1974 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

προσωπικών αγαθών και πιο συγκεκριμένα στον ρουχισμό. Οι μετοχές της εισήχθηκαν 

στο χρηματιστήριο το 1995 και η διαπραγμάτευσή τους γίνεται στην κύρια αγορά.   

Πίνακας 33: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΜΙΝ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 6200000 1,19 7378 859 697 

2006 6200000 2,87 17794 1781 1165 

2007 6200000 3,04 18848 2406 1842 

2008 6200000 0,81 5022 1590 1260 

2009 6200000 1,46 9052 1019 712 

2010 6200000 1,04 6448 -1299 -1237 

2011 6200000 0,9 5580 -2999 -2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 18898 20581 7243 32405 18898 13507 

2006 19815 22510 8676 35732 19815 15917 

2007 21254 25001 10302 36794 21254 15540 

2008 21894 25237 10412 38096 21894 16202 

2009 22110 22339 8476 37712 22110 15602 

2010 20501 17185 5486 38168 20501 17667 

2011 17944 14096 3994 36535 17944 18591 
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Πίνακας 34: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΜΙΝ 

ΜΙΝ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 8,59 9,99 7,83 3,16 8,88 

  P/E μ.φ. 10,59 15,27 10,23 3,99 12,71 

  P/BV 0,39 0,90 0,89 0,23 0,41 0,31 0,31 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,36 0,79 0,75 0,20 0,41 0,38 0,40 

Μικτό Περιθώριο 35,19% 38,54% 41,21% 41,26% 37,94% 31,92% 28,33% 

Καθαρό Περιθώριο 4,17% 7,91% 9,62% 6,30% 4,56% -7,56% -21,28% 

R.O.E. 2,15% 3,26% 5,01% 3,31% 1,89% -3,24% -7,00% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,40 1,24 1,37 1,35 1,42 1,16 0,97 

 

Αρχικά παρατηρείται μία σταθερή σχέση κυρίως μεταξύ εμπορικής τιμής και 

λογιστικής αξίας των μετοχών και δευτερευόντως μεταξύ εμπορικής τιμής και 

πωλήσεων που ενδεχομένως να φανερώνει μία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των 

μεγεθών. Από εκεί και έπειτα από το 2007 και έπειτα παρατηρείται μία φθίνουσα 

πορεία της εταιρίας τόσο από πλευράς αποδοτικότητας όσο και φερεγγυότητας μέσω 

της φθίνουσας απόδοσης και της μείωσης της κεφαλαιακής επάρκειας .   
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16. ΒΑΡΝΗ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1974 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών από το 1999. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των προσωπικών αγαθών και πιο 

συγκεκριμένα στον ρουχισμό ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της είναι υπό 

επιτήρηση.  

Πίνακας 35: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΒΑΡΝΗ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 10305079 0,49 5049,48871 -2850 -2149 

2006 10305079 0,53 5461,69187 -3293 -3570 

2007 10305079 0,65 6698,30135 -2653 -3102 

2008 10305079 0,22 2267,11738 -6301,862 -6489,307 

2009 10305079 0,15 1545,76185 -5526,51 -5654,496 

2010 10305079 0,16 1648,81264 -4003,104 -4117,205 

2011 10305079 0,092 948,067268 -3553,725 -3553,725 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 29090 26108 1603 59924 29090 30835 

2006 25519 26413 1373 55449 25519 29930 

2007 22417 23213 1403 55496 22417 31079 

2008 15927,782 20666,544 -1671,729 50332,277 15927,782 34394,495 

2009 10273,287 19189,234 -1192,717 46402,49 10273,287 36129,203 

2010 6156,082 21843,04 701,63 43291,999 6156,082 37135,917 

2011 2602,358 17602,472 66,97 38741,036 2602,358 36138,678 
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Πίνακας 36: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΒΑΡΝΗ 

ΒΑΡΝΗ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 

       P/E μ.φ. 

       P/BV 0,17 0,21 0,30 0,14 0,15 0,27 0,36 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,19 0,21 0,29 0,11 0,08 0,08 0,05 

Μικτό Περιθώριο 6,14% 5,20% 6,04% -8,09% -6,22% 3,21% 0,38% 

Καθαρό Περιθώριο -10,92% -12,47% -11,43% -30,49% -28,80% -18,33% -20,19% 

R.O.E. -3,59% -6,44% -5,59% -12,89% -12,19% -9,51% -9,17% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,94 0,85 0,72 0,46 0,28 0,17 0,07 

 

Αποτελεί ενδεχομένως την εταιρία του δείγματος που αντιμετωπίζει τα 

περισσότερα προβλήματα. Οι σταθερά ζημιογόνες χρήσεις οδηγούν σε αρνητική 

αποδοτικότητα πλήττοντας ταυτόχρονα την φερεγγυότητα. Οι ζημιογόνες χρήσεις και η 

σημαντική μείωση των ιδίων κεφαλαίων παραμορφώνει πολλούς αριθμοδείκτες με 

αποτέλεσμα να προκύπτουν αμφιλεγόμενα συμπεράσματα. Το σημαντικότερο 

πρόβλημα της οικονομικής μονάδας δεν είναι άλλο από το αρνητικό ή μηδενικό μικτό 

περιθώριο κέρδους τα τρία από τα τέσσερα τελευταία έτη της περιόδου θέτοντας 

ζήτημα βιωσιμότητας.    
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17. ΒΙΟΚΑ 

Με έτος ίδρυσης το 1970 και έτος εισαγωγής στο χρηματιστήριο το 1990, η 

εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των οικιακών αγαθών και πιο συγκεκριμένα στα 

έπιπλα. Η μετοχή εντάσσεται στην κύρια αγορά. 

Πίνακας 37: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΒΙΟΚΑ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 23444690 1,33 31181,4377 2572 1352 

2006 23444690 2,18 51109,4242 2659 2196 

2007 23986500 2,84 68121,66 2222 1507 

2008 23986500 0,97 23266,905 1354 2008 

2009 23986500 0,9 21587,85 156 84 

2010 23986500 0,68 16310,82 -2485 -2536 

2011 23986500 0,25 5996,625 -5596 -5424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 60061 14226 4850 89504 60061 29443 

2006 62559 19101 5176 85428 62559 22869 

2007 62866 22405 7134 87014 62866 24148 

2008 62955 18865 5045 89723 62955 26768 

2009 60535 15460 4527 84779 60535 24244 

2010 57999 11635 3108 78787 57999 20788 

2011 52575 11084 2088 75566 52575 22991 
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Πίνακας 38: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΒΙΟΚΑ 

ΒΙΟΚΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 12,12 19,22 30,66 17,18 138,38 

  P/E μ.φ. 23,06 23,27 45,20 11,59 257,00 

  P/BV 0,52 0,82 1,08 0,37 0,36 0,28 0,11 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 2,19 2,68 3,04 1,23 1,40 1,40 0,54 

Μικτό Περιθώριο 34,09% 27,10% 31,84% 26,74% 29,28% 26,71% 18,84% 

Καθαρό Περιθώριο 18,08% 13,92% 9,92% 7,18% 1,01% -21,36% -50,49% 

R.O.E. 1,51% 2,57% 1,73% 2,24% 0,10% -3,22% -7,18% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 2,04 2,74 2,60 2,35 2,50 2,79 2,29 

 

Όπως συνέβη με τις περισσότερες εταιρίες του δείγματος, η κρίση επηρέασε 

σημαντικά τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις. Έτσι έως το 2008 παρατηρείται μία 

σταθερότητα ειδικά όσον αφορά την αποδοτικότητα. Από το 2008 όμως και έπειτα η 

επιχείρηση εισέρχεται σε πτωτική τροχιά με αποτέλεσμα τις χρήσεις του 2010 και 2011 

να σημειώνει ζημιογόνες χρήσεις. Τέλος πρέπει να σημειωθεί η σταθερότητα της 

σχέσης της εμπορικής τιμής της μετοχής με την λογιστική αξία, με εξαίρεση το έτος 

2011, καθώς και της κεφαλαιακής μόχλευσης. 
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18. ΔΑΙΟΣ 

Έχοντας ιδρυθεί το 1977, η εταιρία εισήχθη στο ελληνικό χρηματιστήριο το 

2000.  Δραστηριοποιείται στον κλάδο των χημικών ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται 

στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 39: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΔΑΙΟΣ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 15000000 5,94 89100 1543 1314 

2006 15000000 6,36 95400 958 721 

2007 15000000 11,18 167700 682 501 

2008 15000000 7,04 105600 156 262 

2009 15000000 6,9 103500 121 54 

2010 15000000 5,97 89550 186 74 

2011 15000000 5,5 82500 -595 -1072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 25315 12738 2940 43540 25315 18225 

2006 25903 13312 2483 66438 25903 40535 

2007 26104 14795 2877 67093 26104 40989 

2008 26682 16994 4203 68786 26682 42104 

2009 26736 13640 3218 76695 26736 49959 

2010 26810 14169 3197 78744 26810 51933 

2011 32635 16994 3687 87062 32635 54427 
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Πίνακας 40: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΔΑΙΟΣ 

ΔΑΙΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 57,74 99,58 245,89 676,92 855,37 481,45 

 P/E μ.φ. 67,81 132,32 334,73 403,05 1916,67 1210,14 

 P/BV 3,52 3,68 6,42 3,96 3,87 3,34 2,53 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 6,99 7,17 11,33 6,21 7,59 6,32 4,85 

Μικτό Περιθώριο 23,08% 18,65% 19,45% 24,73% 23,59% 22,56% 21,70% 

Καθαρό Περιθώριο 12,11% 7,20% 4,61% 0,92% 0,89% 1,31% -3,50% 

R.O.E. 3,02% 1,09% 0,75% 0,38% 0,07% 0,09% -1,23% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,39 0,64 0,64 0,63 0,54 0,52 0,60 

 

Καταρχάς η εταιρία φαίνεται να συγκεντρώνει τις προτιμήσεις των επενδυτών 

κάτι που αντικατοπτρίζεται στους δείκτες που συμπεριλαμβάνουν την τιμή 

διαπραγμάτευσης. Παράλληλα εντοπίζεται μία σταθερότητα της σχέσης της ανωτέρω 

τιμής και των πωλήσεων. Στον αντίποδα, η συνολική αποδοτικότητα της εταιρίας έχει 

σταθερά πτωτική πορεία με αποτέλεσμα οι εταιρία να καταγράφει ζημιές την χρήση του 

2011.    
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19. ΔΡΟΜΕ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1979 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

προσωπικών αγαθών και πιο συγκεκριμένα στα έπιπλα. Οι μετοχές της εισήχθηκαν στο 

χρηματιστήριο το 2000 και η διαπραγμάτευσή τους γίνεται στην κύρια αγορά.   

Πίνακας 41: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΔΡΟΜΕ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 17360000 1,47 25519,2 529 937 

2006 17360000 1,88 32636,8 1357 1127 

2007 26040000 1,14 29685,6 1399 1082 

2008 34720000 0,34 11804,8 784 225 

2009 34720000 0,51 17707,2 643 280 

2010 34720000 0,32 11110,4 -905 -968 

2011 34720000 0,225 7812 -1596 -1277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 35519 16114 6932 53472 35519 17953 

2006 36848 18494 8570 54251 36848 17403 

2007 37181 19237 9493 57350 37181 20169 

2008 36012 18729 8927 57456 36012 21444 

2009 36413 16403 8322 61969 36413 25556 

2010 35179 12552 6379 63014 35179 27835 

2011 33582 10086 4532 60607 33582 27025 
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Πίνακας 42: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΔΡΟΜΕ 

ΔΡΟΜΕ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 48,24 24,05 21,22 15,06 27,54 

  P/E μ.φ. 27,24 28,96 27,44 52,47 63,24 

  P/BV 0,72 0,89 0,80 0,33 0,49 0,32 0,23 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 1,58 1,76 1,54 0,63 1,08 0,89 0,77 

Μικτό Περιθώριο 43,02% 46,34% 49,35% 47,66% 50,73% 50,82% 44,93% 

Καθαρό Περιθώριο 3,28% 7,34% 7,27% 4,19% 3,92% -7,21% -15,82% 

R.O.E. 1,75% 2,08% 1,89% 0,39% 0,45% -1,54% -2,11% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,98 2,12 1,84 1,68 1,42 1,26 1,24 

 

Στη συγκεκριμένη εταιρία από το 2008 και μετά παρατηρείται παρά το σχετικά 

σταθερό ποσοστό μικτού περιθωρίου κέρδους μια εμφανής μείωση στο καθαρό 

περιθώριο με αποκορύφωμα τα έτη 2010 και 2011 όπου η εταιρία αντιμετωπίζει 

αρνητικές χρήσεις. Η επιδείνωση της εταιρίας φαίνεται κι από την αντίστοιχη μείωση 

της αποδοτικότητας της μέσω του δείκτη R.O.E για τα συγκεκριμένα έτη, καθώς επίσης 

και από τη μείωση κεφαλαιακής επάρκειας που ωστόσο μέχρι το 2011 διατηρείται σε 

σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο. Η αρνητική εικόνα της επιχείρησης από την πλευρά των 

επενδυτών φαίνεται στην έντονη μείωση του δείκτη P/BV το έτος 2008 σε σχέση με το 

προηγούμενο, μια μεταβολή που διατηρείται και τα επόμενα έτη.  
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20. ΕΒΡΟΦ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στον δυναμικό κλάδο των 

τροφίμων και ποτών. Οι μετοχές της συμπεριλήφθηκαν στην λίστα του χρηματιστηρίου 

2000 και η διαπραγμάτευσή τους γίνεται στην κύρια αγορά.   

Πίνακας 43: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΕΒΡΟΦ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 13673200 1,36 18595,552 1024 522 

2006 13673200 1,79 24475,028 127 -582 

2007 13673200 1,44 19689,408 777 228 

2008 13673200 0,99 13536,468 230 53 

2009 13673200 0,77 10528,364 71 81 

2010 13673200 0,47 6426,404 128 -165 

2011 13673200 0,485 6631,502 -3596 -3100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 15728 22684 5594 39032 15728 23304 

2006 14872 24450 6447 41415 14872 26543 

2007 15100 26974 6780 46257 15100 31157 

2008 15017 27443 5394 47583 15017 32566 

2009 15098 28853 5606 49003 15098 33905 

2010 14867 29288 5561 50591 14867 35724 

2011 11767 29379 3292 45941 11767 34174 
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Πίνακας 44: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΕΒΡΟΦ 

ΕΒΡΟΦ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 18,16 192,72 25,34 58,85 148,29 50,21 

 P/E μ.φ. 35,62 

 

86,36 255,41 129,98 

  P/BV 1,18 1,65 1,30 0,90 0,70 0,43 0,56 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,82 1,00 0,73 0,49 0,36 0,22 0,23 

Μικτό Περιθώριο 24,66% 26,37% 25,14% 19,66% 19,43% 18,99% 11,21% 

Καθαρό Περιθώριο 4,51% 0,52% 2,88% 0,84% 0,25% 0,44% -12,24% 

R.O.E. 1,34% -1,41% 0,49% 0,11% 0,17% -0,33% -6,75% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,67 0,56 0,48 0,46 0,45 0,42 0,34 

 

Η συγκεκριμένη εταιρία παρουσιάζει με εξαίρεση το τελευταίο έτος μία 

αξιοσημείωτη σταθερότητα η οποία όμως δεν συνδέεται με ικανοποιητικά μεγέθη. Πιο 

συγκεκριμένα η αποδοτικότητα της εταιρίας είναι ιδιαίτερα χαμηλή κυμαινόμενη γύρω 

από το 0% ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό την κεφαλαιακή 

μόχλευση.   
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21. ΕΛΒΕ 

Έχοντας ιδρυθεί από το 1987, η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

προσωπικών αγαθών. Οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο 

χρηματιστήριο από το 1995 στην κύρια αγορά.   

Πίνακας 45: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΕΛΒΕ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 13230000 1,16 15346,8 1318 1106 

2006 13230000 1,95 25798,5 1501 1215 

2007 13230000 2,42 32016,6 1862 1771 

2008 13230000 0,908 12012,84 2059 1773 

2009 13230000 0,908 12012,84 1038 712 

2010 13230000 0,472 6244,56 668 522 

2011 13230000 0,552 7302,96 382 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 27652 10320 3902 35682 27652 8030 

2006 28585 11207 4113 35226 28585 6640 

2007 25544 10390 3920 35878 25544 10334 

2008 27168 8931 3484 36299 27168 9131 

2009 27086 5356 1708 35295 27086 8208 

2010 25961 4987 1017 32539 25961 6579 

2011 25897 4465 870 30882 25897 4985 
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Πίνακας 46: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΕΛΒΕ 

ΕΛΒΕ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 11,64 17,19 17,19 5,83 11,57 9,35 19,12 

P/E μ.φ. 13,88 21,23 18,08 6,78 16,87 11,96 42,71 

P/BV 0,55 0,90 1,25 0,44 0,44 0,24 0,28 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 1,49 2,30 3,08 1,35 2,24 1,25 1,64 

Μικτό Περιθώριο 37,81% 36,70% 37,73% 39,01% 31,89% 20,39% 19,48% 

Καθαρό Περιθώριο 12,77% 13,39% 17,92% 23,05% 19,38% 13,39% 8,56% 

R.O.E. 3,10% 3,45% 4,94% 4,88% 2,02% 1,60% 0,55% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 3,44 4,30 2,47 2,98 3,30 3,95 5,19 

 

Η εταιρία φαίνεται πραγματικά ανεπηρέαστη από την κρίση επιδεικνύοντας 

αξιοσημείωτη σταθερότητα. Η αποδοτικότητα από όλες τις πλευρές κυμαίνεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα η κεφαλαιακή επάρκεια χαρακτηρίζεται ως 

ισχυρή με σταδιακή ανοδική τάση. Τα παραπάνω δεδομένα αποτελούν δέλεαρ για τους 

επενδυτές που διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στην εταιρία. Τέλος, παρατηρείται μία 

σταθερή σχέση μεταξύ εμπορικής τιμής και λογιστικής αξίας της μετοχής που 

ενδεχομένως να αποκαλύπτει μία στατιστική σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών.       
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22. ΕΛΓΕΚ 

Με έτος ίδρυσης το 1980 και έτος εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών το 1999, η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και 

πιο συγκεκριμένα στα τρόφιμα. Η μετοχή εντάσσεται στην κύρια αγορά. 

Πίνακας 47: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΕΛΓΕΚ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 16027165 1,35 21636,67275 3228 2334 

2006 31988650 1,39 44464,2235 514 327 

2007 31937030 1,79 57167,2837 1214 637 

2008 31937030 0,84 26827,1052 950 1124 

2009 31937030 0,8 25549,624 1436 414 

2010 31823307 0,65 20685,14955 -1508 -1969 

2011 31734530 0,328 10408,92584 -7472 -7021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 63713 111718 20450 123404 63713 59691 

2006 63519 97148 20778 111574 63519 48055 

2007 61998 120930 25888 122481 61998 60483 

2008 63122 135956 27817 139657 63122 76535 

2009 63884 141873 28533 142532 63884 78648 

2010 61689 131123 26445 153731 61689 92042 

2011 54611 118084 23410 134.025 54611 79414 
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Πίνακας 48: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΕΛΓΕΚ 

ΕΛΓΕΚ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 6,70 86,51 47,09 28,24 17,79 

  P/E μ.φ. 9,27 135,98 89,74 23,87 61,71 

  P/BV 0,34 0,70 0,92 0,43 0,40 0,34 0,19 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,19 0,46 0,47 0,20 0,18 0,16 0,09 

Μικτό Περιθώριο 18,31% 21,39% 21,41% 20,46% 20,11% 20,17% 19,82% 

Καθαρό Περιθώριο 2,89% 0,53% 1,00% 0,70% 1,01% -1,15% -6,33% 

R.O.E. 1,89% 0,29% 0,52% 0,80% 0,29% -1,28% -5,24% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,07 1,32 1,03 0,82 0,81 0,67 0,69 

 

Στην περίπτωση αυτή είναι εμφανής μία επιδείνωση της χρηματοοικονομικής 

επίδοσης της επιχείρησης από το 2010 και έπειτα. Μάλιστα η ασθενική έως τότε 

αποδοτικότητα γυρνάει σε αρνητικό πρόσημο πλήττοντας ταυτόχρονα τα ίδια κεφάλαια 

και κατά συνέπεια την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας. Τέλος, δεν μπορεί να 

εκμαιευτεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα όσον αφορά τις αντιδράσεις των επενδυτών 

στην πορεία της εταιρίας.   
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23. ΕΒΖ 

Η ίδρυση της  εταιρίας εντοπίζεται το 1962 με σκοπό την δραστηριοποίηση 

στον κλάδο τροφίμων και ποτών και πιο συγκεκριμένα στα τρόφιμα. Εν έτη 1993 

εισήχθη στο χρηματιστήριο της Σοφοκλέους και η μετοχή της διαπραγματεύεται στην 

κύρια αγορά.    

Πίνακας 49: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΕΒΖ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 30752673 2,76 84877,37748 4958 2645 

2006 30624091 3,48 106571,8367 -13659 -14779 

2007 34517126 4,48 154636,7245 -8244 -15724 

2008 36748909 1,14 41893,75626 -7473 817 

2009 36748909 1,13 41526,26717 -47592 -49537 

2010 36748909 0,67 24621,76903 -34182 -33044 

2011 36748909 0,915 33625,25174 -17768 -16453 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 186481 208806 31248 329289 186481 142808 

2006 170171 304661 21255 328723 170171 158551 

2007 154447 205187 24329 333333 154447 178886 

2008 155264 131501 5960 295019 155264 139756 

2009 107154 147676 -2968 275665 107154 168511 

2010 74269 182844 3415 258806 74269 184536 

2011 58166 190480 658 248285 58166 190119 
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Πίνακας 50: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΕΒΖ 

ΕΒΖ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 17,12 

      P/E μ.φ. 32,09 

  

51,28 

   P/BV 0,46 0,63 1,00 0,27 0,39 0,33 0,58 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,41 0,35 0,75 0,32 0,28 0,13 0,18 

Μικτό Περιθώριο 14,97% 6,98% 11,86% 4,53% -2,01% 1,87% 0,35% 

Καθαρό Περιθώριο 2,37% -4,48% -4,02% -5,68% -32,23% -18,69% -9,33% 

R.O.E. 0,80% -4,50% -4,72% 0,28% -17,97% -12,77% -6,63% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,31 1,07 0,86 1,11 0,64 0,40 0,31 

 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανή τα προβλήματα αποδοτικότητας που 

αντιμετωπίζει η εταιρία. Μάλιστα τα προβλήματα αυτά έχουν βαθιές ρίζες καθώς 

οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από στην βάση της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας, κάτι που γίνεται ορατό από τον δείκτη του μικτού περιθωρίου 

κέρδους. Οι ζημιογόνες χρήσεις που προέκυψαν έπληξαν την κεφαλαιακή επάρκεια της 

εταιρίας η όποια κατά το 2005 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ασφαλής.      
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24. ΕΛΥΦ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1974 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

προσωπικών αγαθών και πιο συγκεκριμένα στον ρουχισμό. Οι μετοχές της εισήχθηκαν 

στην ελληνική κεφαλαιαγορά το 1994 και η διαπραγμάτευσή τους σήμερα είναι υπό 

επιτήρηση.   

Πίνακας 51: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΕΛΥΦ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 13222767 2,93 38742,70731 5357 4582 

2006 13661641 2,75 37569,51275 118 138 

2007 13683139 1,94 26545,28966 -5969 -5567 

2008 13682396 0,51 6978,02196 -7752 -8846 

2009 13633180 0,37 5044,2766 -10966 -13747 

2010 13621329 0,3 4086,3987 -10495 -11538 

2011 13621230 0,164 2233,88172 -16174 -17637 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 80946 79321 18815 133045 80946 52099 

2006 80991 69716 9969 129063 80991 48072 

2007 75476 75510 6802 129684 75476 54208 

2008 68346 63266 4088 127240 68346 58894 

2009 54780 44799 -1611 113979 54780 59199 

2010 43286 40054 -1208 118226 43286 74940 

2011 25759 33559 -5614 108510 25759 82750 
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Πίνακας 52: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΕΛΥΦ 

ΕΛΥΦ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 7,23 318,39 

     P/E μ.φ. 8,46 272,24 

     P/BV 0,48 0,46 0,35 0,10 0,09 0,09 0,09 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,49 0,54 0,35 0,11 0,11 0,10 0,07 

Μικτό Περιθώριο 23,72% 14,30% 9,01% 6,46% -3,60% -3,02% -16,73% 

Καθαρό Περιθώριο 6,75% 0,17% -7,90% -12,25% -24,48% -26,20% -48,20% 

R.O.E. 3,44% 0,11% -4,29% -6,95% -12,06% -9,76% -16,25% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,55 1,68 1,39 1,16 0,93 0,58 0,31 

 

Μία ακόμη εταιρία που μετά το πρώτο έτος της υπό εξέταση περιόδου 

εισέρχεται σε έντονη πτωτική πορεία εμφανίζοντας δομικά προβλήματα που απειλούν 

την ίδια την βιωσιμότητα της. Πριν ακόμα το ξέσπασμα της κρίσης, η επιχείρηση 

εισέρχεται σε ζημιογόνες χρήσεις οι οποίες έχουν  ως επακόλουθο την μείωση της 

καθαρής θέσης και κατ’ επέκταση της κεφαλαιακής επάρκειας. Μάλιστα τα τρία 

τελευταία έτη, η εταιρία ξεκινάει να καταγράφει ζημιές από το μικτό αποτέλεσμα. Τα 

ανωτέρω γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα την διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα της 

εμπορικής τιμής της μετοχής.   
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25. ΕΣΥΜΒ 

Έχοντας ιδρυθεί από το 1993, η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

βιομηχανικών υπηρεσιών. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο από 

το 2002 και είναι υπό επιτήρηση.   

Πίνακας 53: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΕΣΥΜΒ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 4848683 1,58 7660,91914 817 529 

2006 5652000 2,18 12321,36 193 -34 

2007 5648000 2,41 13611,68 1220 818 

2008 5590000 1,55 8664,5 1323 897 

2009 5535000 2,27 12564,45 1586 1070 

2010 7212000 3,51 25314,12 -1525 -1377 

2011 7040000 2,41 16966,4 -3165 -2952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 6792 7849 1941 12398 6792 5605 

2006 6572 6247 1320 12630 6572 6058 

2007 7689 10267 3333 21071 7689 13382 

2008 7591 14893 4836 19894 7591 12303 

2009 8655 11802 3972 18410 8655 9755 

2010 5917 6053 880 14907 5917 8991 

2011 2885 3408 -902 12296 2885 9411 
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Πίνακας 54: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΕΣΥΜΒ 

ΕΣΥΜΒ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 9,38 63,84 11,16 6,55 7,92 

  P/E μ.φ. 14,48 

 

16,64 9,66 11,74 

  P/BV 1,13 1,87 1,77 1,14 1,45 4,28 5,88 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,98 1,97 1,33 0,58 1,06 4,18 4,98 

Μικτό Περιθώριο 24,73% 21,13% 32,46% 32,47% 33,66% 14,54% -26,47% 

Καθαρό Περιθώριο 10,41% 3,09% 11,88% 8,88% 13,44% -25,19% -92,87% 

R.O.E. 4,27% -0,27% 3,88% 4,51% 5,81% -9,24% -24,01% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,21 1,08 0,57 0,62 0,89 0,66 0,31 

 

 Η συγκεκριμένη εταιρία εμφανίζει διακυμάνσεις στην απόδοση της ως προς τα 

υπό εξέταση έτη. Παρόλο που το έτος 2006 είναι εμφανείς οι μειώσεις τόσο σε επίπεδο 

απόδοσης, περιθωρίων κέρδους και σχέσης ίδιων προς ξένα κεφάλαια, ο λόγος της 

τιμής προς τη λογιστική αξία αυξάνεται, κάτι που μας δείχνει το έντονο επενδυτικό 

ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε παρ’ όλη την αρνητική εικόνα καθώς η εικόνα του δείκτη 

διαμορφώθηκε έτσι λόγω της έντονης αύξησης της τιμής διαπραγμάτευσης της. Κατ’ 

επέκταση παρατηρείται ανάκαμψη της εταιρίας ως το 2009 με την αποδοτικότητα και 

το περιθώριο κέρδους να βελτιώνονται σημαντικά, ωστόσο ο βαθμός μόχλευσης 

αυξάνεται παράλληλα. Τα έτη 2010 – 2011 η εταιρία καταγράφει δύο συνεχόμενες 

αρνητικές χρήσεις με παράλληλη έντονη μείωση της αποδοτικότητας της και κατ’ 

επέκταση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Η υψηλή τιμή του P/BV το 2011 δε δύναται 

να ληφθεί σοβαρά υπ όψιν για το συγκεκριμένο έτος καθώς η διαμόρφωση του 

οφείλεται στην πολύ μεγάλη μείωση της λογιστικής αξίας της μετοχής και όχι στην 

αύξηση της εμπορικής της τιμής.   
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26. ΜΠΟΚΑ 

Με έτος ίδρυσης το 1879 και έτος εισαγωγής στο ελληνικό χρηματιστήριο το 

1987, η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και πιο 

συγκεκριμένα στον υπό – κλάδο της απόσταξης και οινοπαραγωγής. Η μετοχή σήμερα 

είναι υπό επιτήρηση.  

Πίνακας 55: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΜΠΟΚΑ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 27368000 0,72 19704,96 -86 -117 

2006 26719640 0,69 18436,5516 400 -760 

2007 26719640 0,59 15764,5876 107 61 

2008 26719640 0,22 5878,3208 -5740 -5113 

2009 26719640 0,23 6145,5172 -1340 -1369 

2010 26719640 0,12 3206,3568 -1588 -1590 

2011 26692211 0,125 3336,526375 -178 -427 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 28694 450 240 45045 28694 16351 

2006 27929 270 50 35128 27929 7199 

2007 27990 125 45 36477 27990 8487 

2008 25081 0 0 32673 25081 7592 

2009 23712 0 0 31991 23712 8279 

2010 22122 0 0 30954 22122 8832 

2011 21656 0 0 31370 21656 9714 
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Πίνακας 56: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΜΠΟΚΑ 

ΜΠΟΚΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 

 

46,09 147,33 

    P/E μ.φ. 

       P/BV 0,69 0,66 0,56 0,23 0,26 0,14 0,15 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 43,79 68,28 126,12 

    Μικτό Περιθώριο 53,33% 18,52% 36,00% 

    Καθαρό Περιθώριο -19,11% 148,15% 85,60% 

    R.O.E. -0,26% -2,16% 0,17% -15,65% -4,28% -5,14% -1,36% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,75 3,88 3,30 3,30 2,86 2,50 2,23 

 

Κύριο χαρακτηριστικό της εταιρίας είναι η υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια και 

η προβληματική αποδοτικότητά της. Μάλιστα οι σημαντικές διακυμάνσεις δεν 

επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων πέραν της χαμηλής εμπορικής τιμής 

της μετοχής της όπως προκύπτει με βάση την λογιστική της αξία.   
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27.ΚΡΙ 

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον δυναμικό κλάδο των τροφίμων και ποτών 

εστιάζοντας στα τρόφιμα. Οι μετοχές της συμπεριλήφθηκαν στο ταμπλό του 

χρηματιστηρίου το 2003 και η διαπραγμάτευσή τους γίνεται στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 57: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΚΡΙ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 4488480 0,678 3043,18944 2548 1691 

2006 8976960 0,76 6822,4896 3087 1960 

2007 17953920 1,31 23519,6352 3118 2348 

2008 23430096 0,843 19751,57093 3502 2570 

2009 23430096 0,815 19095,52824 3725 3285 

2010 33065136 0,76 25129,50336 3121 2764 

2011 33065136 0,657 21723,79435 3287 2991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 20667 23855 11674 27577 20667 6910 

2006 21937 26597 12926 30666 21937 8728 

2007 23387 32092 14045 35058 23387 11671 

2008 24834 38172 15873 41328 24834 16495 

2009 26858 38678 17709 43022 26858 16163 

2010 26650 45719 17531 43019 26650 16370 

2011 29640 46564 17363 47541 29640 17900 
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Πίνακας 58: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΚΡΙ 

ΚΡΙ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 1,19 2,21 7,54 5,64 5,13 8,05 6,61 

P/E μ.φ. 1,80 3,48 10,02 7,69 5,81 9,09 7,26 

P/BV 0,15 0,31 1,01 0,80 0,71 0,94 0,73 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,13 0,26 0,73 0,52 0,49 0,55 0,47 

Μικτό Περιθώριο 48,94% 48,60% 43,76% 41,58% 45,79% 38,35% 37,29% 

Καθαρό Περιθώριο 10,68% 11,61% 9,72% 9,17% 9,63% 6,83% 7,06% 

R.O.E. 6,13% 6,39% 6,70% 6,22% 7,64% 6,43% 6,29% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 2,99 2,51 2,00 1,51 1,66 1,63 1,66 

 

Η εταιρία διαγράφει μία εξαιρετική πορεία η οποία μένει ανεπηρέαστη από την 

κρίση επιδεικνύοντας παράλληλα μία αξιοσημείωτη σταθερότητα. Η αποδοτικότητα 

από όλες τις πλευρές κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα η 

κεφαλαιακή επάρκεια χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ισχυρή παρά το γεγονός της 

σταδιακής αύξησης της κεφαλαιακής μόχλευσης. Τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν 

ιδιαίτερα ελκυστική την μετοχή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση 

της τιμής της.        
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28. ΚΤΗΛΑ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

τροφίμων και ποτών και πιο συγκεκριμένα στον υπό – κλάδο της απόσταξης και 

οινοπαραγωγής. Οι μετοχές της εισήχθηκαν στην κεφαλαιαγορά το 2000 και βρίσκονται 

στην κύρια αγορά.   

Πίνακας 59: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΚΤΗΛΑ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 15804800 1,22 19281,856 1898,919 1415,793 

2006 15804800 1,36 21494,528 1066,973 787,151 

2007 15804800 1,19 18807,712 1326,223 1001,603 

2008 15804800 0,58 9166,784 1503,72 1246,668 

2009 4741440 0,72 3413,8368 1751,532 1499,256 

2010 15804800 0,41 6479,968 396,232 153,303 

2011 15804800 0,465 20968,9983 -774,62 -670,632 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 25194,587 6350,502 3419,013 39507,484 25194,587 14312,897 

2006 25473,343 7036,58 2809,174 42075,656 25473,343 16602,313 

2007 25999,142 8043,749 3190,488 43556,758 25999,142 17557,616 

2008 26630,47 8287,833 3617,092 44023,105 26630,47 17392,635 

2009 27694,484 8368,623 3959,593 42493,838 27694,484 14799,354 

2010 27650,838 6644,964 3040,627 40957,426 27650,838 13306,588 

2011 26953,407 6239,867 2441,175 39665,819 26953,407 12712,412 
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Πίνακας 60: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΚΤΗΛΑ 

ΚΤΗΛΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 10,15 20,15 14,18 6,10 1,95 16,35 

 P/E μ.φ. 13,62 27,31 18,78 7,35 2,28 42,27 

 P/BV 0,77 0,84 0,72 0,34 0,12 0,23 0,11 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 3,04 3,05 2,34 1,11 0,41 0,98 0,46 

Μικτό Περιθώριο 53,84% 39,92% 39,66% 43,64% 47,31% 45,76% 39,12% 

Καθαρό Περιθώριο 29,90% 15,16% 16,49% 18,14% 20,93% 5,96% -12,41% 

R.O.E. 3,58% 1,87% 2,30% 2,83% 3,53% 0,37% -1,69% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,76 1,53 1,48 1,53 1,87 2,08 2,12 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανής η επιδείνωση της 

χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης μετά το 2009 καθώς η ικανοποιητική έως 

τότε αποδοτικότητα υποχωρεί χωρίς όμως να πλήττει ταυτόχρονα την κεφαλαιακή 

επάρκεια της εταιρίας. Μάλιστα, η δυσμενής εξέλιξη μετά το 2009 πρέπει να 

προβλέφθηκε από τους επενδυτές καθώς παρατηρείται ραγδαία μείωση της τιμής της 

μετοχής έναντι της λογιστικής της αξίας.  
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29. ΠΛΑΘ 

Η ίδρυση της  εταιρίας εντοπίζεται το 1977 και δραστηριοποιείται στην αγορά 

των χημικών. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η μετοχή της 

διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά.    

Πίνακας 61: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΠΛΑΘ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 43788385 1,61 70499,29985 8051 7074 

2006 45388000 2,24 101669,12 5192 3875 

2007 45500000 1,62 73710 1351 998 

2008 45949689 0,63 28948,30407 -1288 -769 

2009 45272470 0,85 38481,5995 2781 2266 

2010 45490547 0,5 22745,2735 -2206 -2475 

2011 45094620 0,465 20968,9983 -1077 -1130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 82257 48372 9020 109576 82257 27319 

2006 91570 63763 7917 129349 91570 37779 

2007 91792 72582 7514 136767 91792 44975 

2008 89943 77119 7494 144122 89943 54179 

2009 79836 42666 4596 104785 79836 24949 

2010 75618 28280 958 105619 75618 30001 

2011 72760 30176 1441 103305 72760 30545 
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Πίνακας 62: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΠΛΑΘ 

ΠΛΑΘ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 8,76 19,58 54,56 

 

13,84 

  P/E μ.φ. 9,97 26,24 73,86 

 

16,98 

  P/BV 0,86 1,11 0,80 0,32 0,48 0,30 0,29 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 1,46 1,59 1,02 0,38 0,90 0,80 0,69 

Μικτό Περιθώριο 18,65% 12,42% 10,35% 9,72% 10,77% 3,39% 4,78% 

Καθαρό Περιθώριο 16,64% 8,14% 1,86% -1,67% 6,52% -7,80% -3,57% 

R.O.E. 6,46% 3,00% 0,73% -0,53% 2,16% -2,34% -1,09% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 3,01 2,42 2,04 1,66 3,20 2,52 2,38 

 

Από τους αριθμοδείκτες του ανωτέρω πίνακα είναι δύσκολη η εξαγωγή κάποιου 

ασφαλούς συμπεράσματος λόγω της σημαντικής διακύμανσης των δεικτών διαχρονικά. 

Η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που διατηρεί η επιχείρηση σε συνδυασμό με τη 

διαχρονική μικρή διαφορά της εμπορικής τιμής με τη λογιστική αξία αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες προσέλκυσης των επενδυτών. Αρνητικό παράγοντα αποτελεί η 

μείωση της αποδοτικότητας τα δύο τελευταία έτη σε συνδυασμό με τις αρνητικές 

χρήσεις, κάτι όμως που αντισταθμίζεται από την ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια 

που διατηρείται και το θετικό μικτό περιθώριο κέρδους. 
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30. ΣΕΛΜΚ 

Έχοντας ιδρυθεί από το 1962, η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

οικοδομικών υλικών. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο 

από το 1988 και είναι υπό επιτήρηση.  

Πίνακας 63: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΣΕΛΜΚ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 35187490 1,4 49262,486 -9878 -11721 

2006 35187490 1,88 66152,4812 -15792 -17020 

2007 35187490 1,7 59818,733 -10238 -10936 

2008 35187490 0,24 8444,9976 -17858 -19573 

2009 35187490 0,64 22519,9936 -26043 -27477 

2010 60221300 0,35 21077,455 -48039 -47612 

2011 60221300 0,216 13007,8008 -26378 -24724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 136347 118653 11507 297599 136347 161252 

2006 119924 117293 12459 272111 119924 152186 

2007 109585 121218 16057 261339 109585 151754 

2008 134943 114917 11304 294923 134943 159980 

2009 107466 66544 -4258 265477 107466 158011 

2010 69630 68551 -2504 230064 69630 160434 

2011 44905 50167 4452 214723 44905 169818 
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Πίνακας 64: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΣΕΛΜΚ 

ΣΕΛΜΚ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 

       P/E μ.φ. 

       P/BV 0,36 0,55 0,55 0,06 0,21 0,30 0,29 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,42 0,56 0,49 0,07 0,34 0,31 0,26 

Μικτό Περιθώριο 9,70% 10,62% 13,25% 9,84% -6,40% -3,65% 8,87% 

Καθαρό Περιθώριο -8,33% -13,46% -8,45% -15,54% -39,14% -70,08% -52,58% 

R.O.E. -3,94% -6,25% -4,18% -6,64% -10,35% -20,70% -11,51% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,85 0,79 0,72 0,84 0,68 0,43 0,26 

 

Κατά την μελέτη των δεικτών είναι εμφανή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

εταιρία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου η εταιρία καταγράφει ζημιές ενώ μετά το 

ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης τα προβλήματα μεγεθύνονται κάνοντας την 

λειτουργία της οικονομικής μονάδας εκ των πραγμάτων ασύμφορη λόγω του 

ζημιογόνου μικτού αποτελέσματος. Ανάλογη είναι η πορεία της κεφαλαιακής επάρκειας 

που επηρεάζεται άμεσα από τις ζημιές, ενώ η τιμή της μετοχής φανερώνει τις 

επιφυλάξεις των επενδυτών για το μέλλον της.       
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31. ΣΙΔΕ 

Με έτος ίδρυσης το 1974 και έτος αρχικής διαπραγμάτευσης στην ελληνική 

κεφαλαιαγορά το 1994, η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των πρώτων υλών και 

πιο συγκεκριμένα στον υπό – κλάδο του χάλυβα. Η μετοχή σήμερα διαπραγματεύεται 

στην κύρια αγορά.  

Πίνακας 65: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΣΙΔΕ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 95506626 3,19 304666,1369 15956 10539 

2006 95548310 8,88 848468,9928 44655 27772 

2007 96017055 10,16 975533,2788 37045 28124 

2008 96129491 3,2 307614,3712 76638 60824 

2009 96139026 4,51 433587,0073 -33012 -39526 

2010 96243908 2,5 240609,77 -16360 -12380 

2011 96243908 1,02 98168,78616 -27143 -25578 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 273234 317851 38263 572764 273234 299530 

2006 288644 319869 76002 640255 288644 351611 

2007 293114 394693 68348 660169 293114 367055 

2008 329603 419961 32084 683047 329603 353444 

2009 290326 210706 963 576145 290326 285818 

2010 277907 253867 21486 603813 277907 325906 

2011 252463 276530 19288 593402 252463 340938 
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Πίνακας 66: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΣΙΔΕ 

ΣΙΔΕ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 19,09 19,00 26,33 4,01 

   P/E μ.φ. 28,91 30,55 34,69 5,06 

   P/BV 1,11 2,94 3,33 0,93 1,49 0,87 0,39 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,96 2,65 2,47 0,73 2,06 0,95 0,36 

Μικτό Περιθώριο 12,04% 23,76% 17,32% 7,64% 0,46% 8,46% 6,98% 

Καθαρό Περιθώριο 5,02% 13,96% 9,39% 18,25% -15,67% -6,44% -9,82% 

R.O.E. 1,84% 4,34% 4,26% 8,90% -6,86% -2,05% -4,31% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 0,91 0,82 0,80 0,93 1,02 0,85 0,74 

 

Η πορεία της επιχείρησης κατά την εξεταζόμενη περίοδο μπορεί να διακριθεί σε 

δύο μέρη. Από το 2005 έως το 2008, έτος κατά το οποίο παρουσιάστηκε η κρίση και 

από το 2008 έως το 2011. Στο πρώτο μέρος παρατηρείται μία αύξηση της 

αποδοτικότητας και διατήρησης της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας. Μετά το 

2008 εμφανίζονται ζημιογόνες χρήσεις που όμως αφήνουν ανεπηρέαστη την 

κεφαλαιακή επάρκεια.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταβολές της αποδοτικότητας 

εμφανίζουν μία σχετικά σταθερή σχέση με το δείκτη εμπορικής τιμής της μετοχής ως 

προς τη λογιστική της αξία που ακολουθεί ανάλογη διακύμανση.   
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32. ΤΕΞΤ 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των προσωπικών 

αγαθών και πιο συγκεκριμένα στον υπό – κλάδο του ρουχισμού. Οι μετοχές της είναι 

υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο από το 1994 και βρίσκονται υπό αναστολή.    

Πίνακας 67: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΤΕΞΤ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 13920000 0,57 7934,4 -1885,794 -804,279 

2006 13920000 0,5 6960 -801,861 -800,829 

2007 13920000 0,5 6960 -553,129 -464,719 

2008 13920000 0,33 4593,6 -2082,095 -1570,47 

2009 13920000 0,12 1670,4 -2193,701 -2130,29 

2010 13920000 0,09 1252,8 -2818,545 -3824,689 

2011 13920000 0,08 1113,6 -349,52 -374,419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 11326,672 6897,321 23,111 17542,365 11326,672 6215,693 

2006 10525,842 8903,362 799,862 16339,87 10525,842 5814,028 

2007 10224,778 10208,004 1054,357 16364,435 10224,778 6129,657 

2008 8654,308 7320,65 -536,478 14945,655 8654,308 6291,347 

2009 6524,017 5594,53 -605,66 14242,117 6524,017 7718,1 

2010 2699,327 2099,384 -1682,901 9919,044 2699,327 7219,717 

2011 2324,907 14,323 1248,85 9751,933 2324,907 7427,026 
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Πίνακας 68: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΤΕΞΤ 

ΤΕΞΤ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 

       P/E μ.φ. 

       P/BV 0,70 0,66 0,68 0,53 0,26 0,46 0,48 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 1,15 0,78 0,68 0,63 0,30 0,60 77,75 

Μικτό Περιθώριο 0,34% 8,98% 10,33% -7,33% -10,83% -80,16% 8719,19% 

Καθαρό Περιθώριο -27,34% -9,01% -5,42% -28,44% -39,21% -134,26% -2440,27% 

R.O.E. -4,58% -4,90% -2,84% -10,51% -14,96% -38,56% -3,84% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,82 1,81 1,67 1,38 0,85 0,37 0,31 

 

Είναι εμφανέστατα τα προβλήματα αποδοτικότητας που αντιμετωπίζει η εταιρία 

καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου. Μάλιστα μετά το ξέσπασμα της κρίσης τα 

προβλήματα αποδοτικότητας μεγεθύνονται λόγω του ζημιογόνου μικτού 

αποτελέσματος. Οι ζημιογόνες χρήσεις που προέκυψαν έπληξαν την κεφαλαιακή 

επάρκεια της εταιρίας καθιστώντας την από ισχυρή σε επικίνδυνη. Οι παραπάνω 

διαπιστώσεις κρατάνε σε απόσταση τους επενδυτές και κατά συνέπεια την τιμή της 

μετοχής στην αγορά χαμηλά.        
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33.ΦΙΕΡ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το έτος 1988 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

προσωπικών αγαθών και πιο συγκεκριμένα στον υπό – κλάδο του ρουχισμού. Οι 

μετοχές της εισήχθησαν στο χρηματιστήριο από το 1999 και σήμερα 

διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά.    

Πίνακας 69: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΦΙΕΡ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 10246329 1,06 10861,10874 1221 1245 

2006 10203575 1,4 14285,005 1894 1583 

2007 10203575 1,23 12550,39725 79 569 

2008 10203575 0,44 4489,573 -3922 -3417 

2009 10203575 0,22 2244,7865 -1872 -1738 

2010 10203575 0,14 1428,5005 -1124 -1458 

2011 10203575 0,116 1183,6147 -3822 -3560 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 28100 29610 2725 51220 28100 23121 

2006 29762 32533 3108 51901 29762 22139 

2007 30108 34386 2036 50443 30108 20334 

2008 27481 29698 857 48234 27481 20753 

2009 25774 22371 724 43689 25774 17915 

2010 24085 23770 2235 41534 24085 17448 

2011 20255 21986 -373 34773 20255 14518 
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Πίνακας 70: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΦΙΕΡ 

ΦΙΕΡ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 8,90 7,54 158,87 

    P/E μ.φ. 8,72 9,02 22,06 

    P/BV 0,39 0,48 0,42 0,16 0,09 0,06 0,06 

Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 0,37 0,44 0,36 0,15 0,10 0,06 0,05 

Μικτό Περιθώριο 9,20% 9,55% 5,92% 2,89% 3,24% 9,40% -1,70% 

Καθαρό Περιθώριο 4,12% 5,82% 0,23% -13,21% -8,37% -4,73% -17,38% 

R.O.E. 2,43% 3,05% 1,13% -7,08% -3,98% -3,51% -10,24% 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. 1,22 1,34 1,48 1,32 1,44 1,38 1,40 

 

Μελετώντας του παραπάνω αριθμοδείκτες προκύπτει μία σταδιακή επιδείνωση 

της πορείας της επιχείρησης μετά το 2006. Αρχικά υποχωρεί η αποδοτικότητα 

οδηγώντας τελικά σε ζημιογόνες χρήσεις με το ξέσπασμα της κρίσης, οι οποίες όμως 

δεν επηρεάζουν αρνητικά την φερεγγυότητα της εταιρίας. Όπως ήταν αναμενόμενο οι 

ζημιογόνες χρήσεις έδωσαν αρνητικό πρόσημο στους περισσότερους αριθμοδείκτες 

αλλοιώνοντας το αποτέλεσμά τους.  
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34. ΧΑΤΖΚ 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το έτος 1967 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

προσωπικών αγαθών και πιο συγκεκριμένα στον υπό – κλάδο του ρουχισμού. Οι 

μετοχές της είναι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από το 1991 αλλά έχουν 

ανασταλεί οι συναλλαγές τους.    

Πίνακας 71: Αριθμητικά δεδομένα εταιρίας ΧΑΤΖΚ 

 Αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

Τιμή 

κλεισίματος 

Δεκεμβρίου 

ανά έτος 

Κεφαλαιοποίηση 

(σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη προ 

φόρων 

Κέρδη μετά 

φόρων 

2005 40962232 0,99 40552,60968 913 757 

2006 40962232 1,28 52431,65696 8903 6295 

2007 40962232 1,63 66768,43816 -3198 -1211 

2008 63598688 0,38 24167,50144 -3040 -3942 

2009 71683906 0,38 27239884,28 -5676 -5708 

2010 71683906 0,1 7168,3906 -20588 -19811 

2011 71683906 0,047 3369,143582 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστική αξία Κύκλος 

εργασιών 

Μικτά κέρδη Σύνολο 

ενεργητικού 

Ίδια 

κεφάλαια 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

2005 29330 1472 1472 31252 29330 1923 

2006 33127 20300 5154 98524 33127 65397 

2007 31772 47411 5696 89908 31772 58136 

2008 57872 35679 8994 84531 57872 26659 

2009 52160 23947 3483 77029 52160 24869 

2010 32339 31267 -8526 63574 32339 31235 

2011 - - - - - - 
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Πίνακας 72: Αριθμοδείκτες εταιρίας ΧΑΤΖΚ 

ΧΑΤΖΚ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P/E π.φ. 44,42 5,89 

     P/E μ.φ. 53,57 8,33 

     P/BV 1,38 1,58 2,10 0,42 0,52 0,22 

 Κεφαλαιοποίηση/Πωλήσεις 27,55 2,58 1,41 0,68 1,14 0,23 

 Μικτό Περιθώριο 100,00% 25,39% 12,01% 25,21% 14,54% -27,27% 

 Καθαρό Περιθώριο 62,02% 43,86% -6,75% -8,52% -23,70% -65,85% 

 R.O.E. 2,42% 6,39% -1,35% -4,66% -7,41% -31,16% 

 Ι.Κ. / Ξ.Κ. 15,25 0,51 0,55 2,17 2,10 1,04 

  

Η εταιρία με την ιδιαίτερα ευμετάβλητη κεφαλαιακή επάρκεια, μετά το 2006 

εισέρχεται σε πτωτική πορεία όσον αφορά την αποδοτικότητά της, γεγονός που 

ενισχύθηκε αδιαμφισβήτητα από το ξέσπασμα της κρίσης. Η σχέση μεταξύ εμπορικής 

τιμής και λογιστικής αξίας της μετοχής της διατηρήθηκε σταθερή σχετικά σε χαμηλά 

επίπεδα με σταδιακή μείωση αποκαλύπτοντας τις προθέσεις των επενδυτών.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από την χρηματοοικονομική ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει το γενικό 

συμπέρασμα ότι η κρίση αδιαμφισβήτητα επηρέασε τις εξαγωγικές εταιρίες που 

αποτελούν το δείγμα. Όμως η επίδραση αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν 

ασθενής έως αμελητέα.  

Συγκεκριμένα, από τις 34 εταιρίες σε ποσοστό 38,2% του δείγματος (13 

εταιρίες) παρατηρήθηκε σαφής διαχρονική επιδείνωση της οικονομικής τους 

κατάστασης όπως αυτό προκύπτει από τους δείκτες. Στον αντίποδα, σε ποσοστό 61,8% 

του δείγματος (21 εταιρίες) η εξαγωγική δραστηριότητα φαίνεται να λειτούργησε 

προστατευτικά. Πιο αναλυτικά, σε ποσοστό 29,4% (10 εταιρίες) του δείγματος, από την 

ανάλυση προκύπτει ότι η συνολική επίδοση παρέμεινε θετική με μικρές αυξομειώσεις 

χωρίς να αλλοιωθεί η εικόνα των επιχειρήσεων, ενώ στο υπόλοιπο 32,4% του δείγματος 

(11 εταιρίες) εμφανίζονται αρνητικές μεταβολές, χωρίς ωστόσο σημαντικές επιπτώσεις, 

λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Συνολικά στο συγκεκριμένο ποσοστό 

εταιρειών η πενταετία χαρακτηρίζεται από θετική συνολική απόδοση, ενώ η αρνητική 

εικόνα μέσω των δεικτών αφορά την τελευταία διετία (2010-2011) και συγκεκριμένα 

κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζεται από αρνητική απόδοση και αρνητικά καθαρά κέρδη, 

καθώς και μείωση του ευρύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος όπως αυτό αποτυπώνεται 

μέσω των δεικτών αποτίμησης της μετοχής. Παράλληλα όμως οι συγκεκριμένες 

εταιρίες χαρακτηρίζονται ακόμη και στην τελευταία διετία από θετικό μικτό περιθώριο 

κέρδους το οποίο σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή επάρκεια που αν και μειώνεται 

αισθητά παραμένει θετική, αποτελούν πιθανούς παράγοντες ανάκαμψης.  

Η υπόθεση ότι η εξαγωγική δραστηριότητα συνέβαλε στα οικονομικά μεγέθη 

των 21 εταιριών που εμφάνισαν μικρή έως αμελητέα αρνητική μεταβολή στην 

οικονομική τους απόδοση ενισχύεται επίσης από τη συσχέτιση τους με την κλαδική 

διάρθρωση των εξαγωγών όπως αυτή παρουσιάζεται στην ενότητα 2.3.1 (σελ. 21).  

Ειδικότερα, από τις 21 επιχειρήσεις αυτές, οι 17 εντάσσονται στους τρεις 

σημαντικότερους κλάδους ως προς την οικονομική τους συνεισφορά στα έσοδα από 

εξαγωγές, συγκεκριμένα τους κλάδους των τροφίμων, των χημικών/πλαστικών 

προϊόντων και των βιομηχανικών προϊόντων. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας συνολικά, αποτελούν μία ένδειξη ότι η εξαγωγική 

δραστηριότητα λειτούργησε προστατευτικά όσον αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις της 

κρίσης. Όμως, για να εξαχθεί με ασφάλεια ένα τέτοιο συμπέρασμα πρέπει να 

διενεργηθούν νέες εστιασμένες έρευνες. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η σύγκριση 

ομοειδών εταιριών που διενεργούν και δεν διενεργούν εξαγωγές για το ίδιο διάστημα, 

αλλά και η σύγκριση της πορείας των χρηματοοικονομικών μεγεθών με την δομή των 

πωλήσεων.       
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