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Περίληψη 

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το διάστημα 2012 – 2013 στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με επιβλέποντα καθηγητή τον Δρ. Νούλα Αθανάσιο, με σκοπό τη 

θεμελιώδη ανάλυση των κλάδων του ελληνικού χρηματιστηρίου. Τα διαθέσιμα 

στοιχεία για τη χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών αντλήθηκαν από την 

ηλεκτρονική σελίδα του capital.gr για τα έτη 2005 έως 2011. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν, επεξεργάσθηκαν με τη χρήση του Microsoft Excel 2013, και 

παρουσιάστηκαν με τη χρήση προτύπων, που κατασκεύασα στο excel, για λόγους 

ομοιογένειας και εύληπτης κλαδικής παρουσίασης. 

Δημιουργώντας αυτήν τη βάση δεδομένων προχώρησα στη χρηματοοικονομική 

ανάλυση των κλάδων και δημιούργησα έναν τελικό στατιστικό πίνακα, στον οποίο 

περιλαμβάνονται οι διαχρονικοί μέσοι όροι των κλάδων του χρηματιστηρίου, γεγονός 

που μου επέτρεψε την τελική κατάταξη και βαθμολόγηση των κλάδων. Από την 

ανάλυση προέκυψαν ότι με βάση τη χρήση αριθμοδεικτών οι κλάδοι με την καλύτερη 

βαθμολόγηση είναι οι εξής: πρώτος ο κλάδος τουρισμού και αναψυχής, δεύτερος ο 

κλάδος πετρελαίου και αερίου, τρίτος ο κλάδος τροφίμων και ποτών και τέταρτος ο 

κλάδος του εμπορίου. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εργασία μου αν και 

ξεκίνησε με διαφορετική αφετηρία, την κλαδική δηλαδή θεμελιώδη ανάλυση, έφτασε 

στην ανάδειξη των ίδιων κλάδων, που συμπεριλαμβάνει η McKinsey για τους 

κλάδους, οι οποίοι έχουν δυνητικά τις μεγαλύτερες πιθανότητες για μελλοντική 

επιτυχία, όπως επίσης είναι οι κλάδοι με το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, 

στους οποίους πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες και οι πόροι για τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας και οικονομικής ανάπτυξης. 

Abstract 

This paper has been prepared during the period of my postgraduate MBA program of 

University of Macedonia in 2012 - 2013, under the supervision of Dr. Noulas 

Athanasios. The purpose of this paper was to conduct sectoral fundamental analysis of 

the Greek stock market. The available data were taken by a Greek finance web portal 

(capital.gr) for the years 2005 until 2011. The data were collected, processed with the 

use of Microsoft Excel 2013 and presented with the use of dashboards, for the sake of 

uniformity and intuitive sectoral presentation. 

After creating the initial database, I have made the sectoral financial analysis and 

created a final statistical table, which includes the temporal averages of the Greek 

stock market sectors, which in turn helped me ranking the various sectors. With the 

use of fundamental financial ratios the ranking of the sectors is as follows: first, 

tourism and leisure, second, oil and gas industry, third, food and drinks industry and 

fourth, commercial enterprises. An interesting outcome of the paper is that the final 

ranking of the sectors is in alliance with the proposed sectors of competitive advantage 

by McKinsey, for future success and prosperity. These sectors not only have succeeded 

financially through the years of this paper but also have great potentials for future 

investment interest. 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την κλαδική ανάλυση των εισηγμένων επιχειρήσεων 

της ελληνικής αγοράς, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της θεμελιώδους ανάλυσης και της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων. 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων κλάδων της οικονομίας και να 

αποτελέσει έναν οδηγό για τις επενδυτικές επιλογές των ενδιαφερόμενων επενδυτών. Επίσης, η 

εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω έρευνα των επιχειρήσεων με ακόμη 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση 

επιπλέον πληροφοριών διοικητικού περιεχομένου και παραμέτρων μάρκετινγκ. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι παρακάτω κλάδοι της ελληνικής οικονομίας: βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες, εμπόριο, κατασκευές και υλικά κατασκευών, μέσα ενημέρωσης, πετρέλαιο και 

αέριο, προσωπικά και οικιακά αγαθά, πρώτες ύλες, ταξίδια και αναψυχή, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, 

τρόφιμα και ποτά, υγεία, υπηρεσίες κοινής ωφελείας και χημικά. Δεν περιλαμβάνει τις ασφάλειες, την 

ακίνητη περιουσία και τις τράπεζες κυρίως διότι η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρήσεων αυτών 

διαφέρουν σημαντικά από τις υπόλοιπες, για τις οποίες χρησιμοποίησα μια συγκεκριμένη μεθοδολογία 

ανάλυσης των καταστάσεών τους και η οποία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το είδος των 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. 
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Κεφάλαιο 1 – Το επενδυτικό πλαίσιο 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιώ τις αρχές της Θεμελιώδους Ανάλυσης και της ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την κλαδική ανάλυση των επιχειρήσεων του ελληνικού 

χρηματιστηρίου. Η Θεμελιώδης Ανάλυση αποτελεί το πιο εμπεριστατωμένο και αξιόπιστο 

μακροπρόθεσμο μοντέλο αποτίμησης και επιλογής μετοχών σε ένα σωστά διαφοροποιημένο και 

αναλόγου του επενδυτή ρίσκου χαρτοφυλακίου. Θα αναφερθούν οι βασικοί ορισμοί της επενδυτικής 

διαδικασίας και του επενδυτικού πλαισίου, η Θεμελιώδης Ανάλυση ως εργαλείο εύρεσης της 

εσωτερικής αξίας των επιχειρήσεων και των μετοχών καθώς και θα γίνει ανάλυση των κλάδων του 

ελληνικού χρηματιστηρίου με τη χρήση των διεθνώς παραδεκτών μεθόδων της χρηματοοικονομικής 

λογιστικής. 

1.1 – Το επενδυτικό πλαίσιο 

 Η καθημερινή οικονομική δραστηριότητα των διαφόρων οντοτήτων (άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, 

κράτη κλπ.) οδηγεί σε μια συνεχή ταμειακή πλεονασματική και ελλειμματική κατάσταση. Έτσι, η 

ελλειμματική συνθήκη οδηγεί στο δανεισμό κεφαλαίων για την εξίσωση των εκροών, και η 

πλεονασματική σε αποταμίευση. Οι πλεονασματικές οντότητες τώρα, έχουν τη δυνατότητα είτε να 

αυξήσουν την άμεση κατανάλωσή τους και την ευημερία τους, είτε να προσφέρουν τα διαθέσιμα 

κεφάλαιά τους στις ελλειμματικές μονάδες, απαιτώντας την επιστροφή των κεφαλαίων με πρόσοδο σε 

καθορισμένη μελλοντική στιγμή. Η εξισορρόπηση λοιπόν των κεφαλαιακών ελλειμματο-πλεονασμάτων 

γίνεται με θυσία της άμεσης κατανάλωσης των πλεονασματικών μονάδων, με δανεισμό στη συνέχεια 

του πλεονάσματός τους στις ελλειμματικές και τέλος με συμβατική υποχρέωση των τελευταίων σε 

επιστροφή των δανεισθέντων ποσών έντοκα (F. Reilly & K.Brown (2006)). 

Η δεύτερη διάσταση είναι ο πληθωρισμός, η συστηματική δηλαδή αύξηση των τιμών μέσα σε μια 

καθορισμένη χρονική διάρκεια (ως συνήθως ενός έτους). Συνεπώς, ο επενδυτής, ο οποίος θα αναβάλει 

την άμεση απόλαυση των διαθέσιμων κεφαλαίων του, θα πρέπει να αποζημιωθεί όχι μόνο για αυτήν 

την αναβαλλόμενη κατανάλωση, αλλά και για το ότι μέχρι να επιστραφούν τα κεφάλαιά του, αυτά θα 

έχουν απομειωθεί λόγω της διαβρωτικής δύναμης του πληθωρισμού. Θα πρέπει λοιπόν, να απαιτήσει 

τιμαριθμική προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου της επένδυσής του. 

Τέλος, στη διαδικασία της μελλοντικής επιστροφής των επενδεδυμένων κεφαλαίων, ο επενδυτής θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του και την αβεβαιότητα αυτών των εισροών, θα πρέπει λοιπόν, να λάβει 

υπόψη του το «επενδυτικό ρίσκο». Το «ασφάλιστρο κινδύνου» (risk premium), που θα προσθέσει 
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πάνω στο ονομαστικό πραγματικό επιτόκιο της επένδυσης θα είναι λοιπόν ανάλογο του βαθμού 

κινδύνου, που αναλαμβάνει μέσω της επένδυσής του. 

1.2 – Ο ορισμός της επένδυσης  

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω αναλυτικό πλαίσιο μπορούμε να ορίσουμε την επένδυση ως την 

τρέχουσα δέσμευση των κεφαλαίων μας, για μια χρονική περίοδο, με σκοπό την άντληση μελλοντικών 

ταμειακών εισροών, τέτοιων ώστε να ανταμειφθούμε για (1) το χρονικό διάστημα, για το οποίο είναι 

δεσμευμένα, (2) το αναμενόμενο επίπεδο του πληθωρισμού και (3) την αβεβαιότητα των μελλοντικών 

εισροών της επένδυσης (F. Reilly & K.Brown (2006)).  

Αυτός ο ορισμός καλύπτει όλες τις οικονομικές οντότητες, είτε μια επιχείρηση, που επενδύει σε 

καινούριο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, είτε ένα μεμονωμένο επενδυτή, ο οποίος τοποθετεί τα λεφτά του 

σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, καταθέσεις, νομίσματα κλπ. Στην επόμενη παράγραφο θα 

δώσουμε τον αριθμητικό προσδιορισμό της μέτρησης της απόδοσης και του κινδύνου. 

1.3 – Μέτρηση της απόδοσης μιας επένδυσης 

Για τη μέτρηση της απόδοσης μιας επένδυσης σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους χρησιμοποιούμε την 

έννοια της απόδοσης της επένδυσης (HPR=Holding Period Return) και της ποσοστιαίας απόδοσης 

(HPY=Holding Period Yield). Αλγεβρικά οι υπολογισμοί των αποδόσεων γίνονται με τους εξής τύπους: 

, και . (1.1) 

Για παράδειγμα έστω αρχική επένδυσης Α0 αξίας 1.000€ και μετά από ένα χρόνο η αξία της Α1 γίνεται 

1.200€. Το HPR είναι 1.200/1.000=1,2 και το HPY είναι 0,2 ή 20%. 

Συνακόλουθα, με τη μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης είναι και η αναγωγή της απόδοσης σε 

ετησιοποιημένη βάση, μιας και τα επενδυτικά σχέδια είναι κατά βάση μακροπρόθεσμα και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να εκφράζονται τα ποσοστά και οι αποδόσεις σε ετήσια βάση. Σε αυτήν την 

περίπτωση έχουμε τις έννοιες της αριθμητικής, γεωμετρικής και λογαριθμικής απόδοσης. 

Ο αριθμητικός μέσος είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιημένος όρος για την έκφραση της μέσης ετήσιας 

απόδοσης μιας επένδυσης και είναι ο μέσος όρος των ετήσιων αποδόσεων. Ο γεωμετρικός είναι η 

νιοστή ρίζα του γινομένου της ετήσιας μεγέθυνσης της επένδυσης μείον 1. Στην πράξη ο γεωμετρικός 

μέσος λαμβάνει υπόψη του τη χρονική εξέλιξη της επένδυσης και προκύπτει ένα ορθό επιτόκιο ετήσιας 

απόδοσης για μια πολυετή επένδυση. Τέλος, η λογαριθμική απόδοση είναι το επιτόκιο συνεχούς 

ανατοκισμού και χρησιμοποιείται και αυτή πολύ συχνά σε χρηματοοικονομικά μοντέλα μιας και έχει 
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ορισμένες ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ιδιότητες για την οικονομετρική ανάλυση των διαφόρων 

μοντέλων. 

Η μαθηματική διατύπωση της ετήσιας απόδοσης πολυεών επενδύσεων για τον αριθμητικό μέσο, το 

γεωμετρικό μέσο και τη λογαριθμική απόδοση είναι οι εξής: 

  (1.2) 

 (1.3) 

  (1.4) 

Για παράδειγμα έχουμε μια επένδυση Α0 αξίας 1.000€ και την ετήσια εξέλιξη της επένδυσης: 

1.1 - Αριθμητικός - Γεωμετρικός Μέσος, Λογαριθμική Απόδοση 

Έτος 
Αρχική Αξία 
Επένδυσης 

Τελική Αξία 
Επένδυσης HPR HPY ln(t/t-1) 

1 1.000,00 € 1.200,00 € 1,20 0,20 0,18 

2 1.200,00 € 1.300,00 € 1,08 0,08 0,08 

3 1.300,00 € 1.185,00 € 0,91 -0,09 -0,09 

4 1.185,00 € 1.170,00 € 0,99 -0,01 -0,01 

5 1.170,00 € 1.345,00 € 1,15 0,15 0,14 

 

Ο Αριθμητικός Μέσος=Σ(HPY)/5=6,64%, 

ο Γεωμετρικός Μέσος=P(HPR)^(1/5)-1=6,11%, 

και η Λογαριθμική Απόδοση=Ln(0,14/0,18)/5=5,93%. 

1.4 – Μέτρηση του κινδύνου 

Για τη μέτρηση του κινδύνου μιας επένδυσης χρησιμοποιείται η διακύμανση και η τυπική απόκλιση 

των αναμενόμενων αποδόσεων. Και αναφέρουμε την αναμενόμενη απόδοση μιας και η εγγυημένη 

απόδοση έχει μηδενική απόκλιση, δηλαδή απόλυτα βέβαια απόδοση και μηδενικό ρίσκο. Συνεπώς, για 

τον υπολογισμό του επενδυτικού κινδύνου χρησιμοποιείται: 

Η διακύμανση (variance) (σ
2
) =

2
, (1.5) 

όπου: 

Pi: η πιθανότητα μιας αναμενόμενης απόδοσης 

Ri: το αντίστοιχο ποσοστό της πιθανής απόδοσης 
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E(Ri): η αναμενόμενη (μέση) απόδοση. 

Η τυπική απόκλιση (standard deviation) (σ) =  , (1.6) 

η οποία είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. 

Στις περιπτώσεις, που έχουμε ανόμοιες επενδυτικές προτάσεις, με διαφορετικές αναμενόμενες 

αποδόσεις και διακυμάνσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μέτρο σχετικής μεταβλητότητας, το 

συντελεστή διακύμανσης CV: 

Coefficient of Variation=  (1.7) 

1.5 – Ασφάλιστρο Κινδύνου – Risk Premium 

Καθώς αναπτύξαμε την έννοια του κινδύνου μιας επένδυσης, επισημάναμε την έννοια μιας επένδυσης 

μηδενικού κινδύνου και τη χρονική αξία του χρήματος, τον πληθωρισμό και το ασφάλιστρο του 

κινδύνου, που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επενδυτική μας επιλογή. Οι δύο παράγοντες της 

απόδοσης μηδενικού κινδύνου και ο πληθωρισμός είναι παράγοντες καθολικοί σε μια οικονομία και 

επηρεάζουν την απαιτούμενη απόδοση όλων των ειδών επενδύσεων. Το ασφάλιστρο κινδύνου όμως 

έχει ορισμένες συγκεκριμένες παράμετροι, που σχετίζονται μόνο με τη συγκεκριμένη επένδυση, που 

θέλουμε να κάνουμε, συνεπώς έχει μεγάλη σημασία να επισημάνουμε τους παράγοντες αυτούς: 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα για τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επένδυσης, οι 

οποίες έχουν να κάνουν με τη μορφή και τη δομή μιας επιχειρηματικής μονάδας. Το μικτό περιθώριο 

κέρδους, η δομή κόστους μιας επιχείρησης, η ποιότητα της διοίκησης, το δυναμικό του τμήματος 

πωλήσεων, η στρατηγική ανάπτυξης, το προϊοντικό μίγμα και οποιοιδήποτε άλλοι παράγοντες, που 

επηρεάζουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης. 

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα, που προκαλείται στον επενδυτή από το βαθμό 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης μιας επιχείρησης, η οποία υποχρεώνει την επιχείρηση αυτή σε 

ταμειακή εκροή για την κάλυψη των τόκων και εν συνεχεία σε πληρωμή των μετόχων. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο βαθμός μόχλευσης μιας επιχείρησης, τόσο αυξάνει το ρίσκο χρεοκοπίας, και τόσο 

αυξάνεται η απαιτούμενη απόδοση από τους μετόχους της επιχείρησης. 

Κίνδυνος ρευστότητας είναι η αβεβαιότητα, που προκύπτει από την ευκολία ρευστοποίησης μιας 

επενδυτικής επιλογής. Σε μια ρηχή και άνευ αγοραστικού ενδιαφέροντος αγορά δύο δυνάμεις 

αβεβαιότητας εμφανίζονται: μία είναι η σημαντική πίεση στις τιμές ρευστοποίησης των επενδυτικών 

στοιχείων, και η άλλη είναι η δυσκολία εύρεσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, ακόμη και σε χαμηλές 
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κατά τα άλλα αποτιμήσεις. Συνεπώς, ο μεγαλύτερος βαθμός κινδύνου ρευστότητας απαιτεί 

μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα, που προκύπτει στην απόδοση μιας επένδυσης 

εξαιτίας των συνεχόμενων αλλαγών ισοτιμίας μεταξύ νομισμάτων. Μιας και οι διεθνείς αγορές 

κεφαλαίου είναι παγκοσμιοποιημένες ένας διεθνής επενδυτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τις 

πιθανές μεταβολές στο νόμισμα, τον πληθωρισμό, τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας της 

ξένης χώρας, και γενικότερες μακροοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

τιμή των νομισμάτων. 

Πολιτικός κίνδυνος είναι ένας βασικός παράγοντας για την επενδυτική διαδικασία ενός διεθνή 

επενδυτή, ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη την αστάθεια και τις ζημίες, που προκαλούνται στις 

αγορές από την πολιτική και κοινωνική κρίση, η οποία μπορεί να ξεσπάσει σε μια χώρα. Διεθνώς, η 

χώρα με το χαμηλότερο πολιτικό ρίσκο είναι οι ΗΠΑ, μιας και έχουν σταθερό πολιτικό περιβάλλον, την 

πιο ισχυρή στρατιωτική μηχανή παγκοσμίως, μια δημόσια διοίκηση λειτουργική και ένα γενικότερα 

φιλελεύθερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον προόδου και ανταγωνισμού. Σε αντίθεση με την 

Ελλάδα, η οποία έχει ρευστό πολιτικό περιβάλλον, μια αναχρονιστική κρατική μηχανή και ένα 

ασφυκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον χαμηλού ανταγωνισμού, μεγάλου κρατικού παρεμβατισμού και 

εσωστρεφούς προσανατολισμού. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν το ασφάλιστρο, που θα 

απαιτήσουν οι επενδυτές για να τοποθετήσουν κεφάλαια και να προβούν σε επενδύσεις. 

Συνεπώς, η απαιτούμενη απόδοση μιας επένδυσης είναι μια συνάρτηση των θεμελιωδών παραγόντων 

αβεβαιότητας της επένδυσης και μπορεί να παρασταθεί ως (F. Reilly & K.Brown (2006)): 

Ασφάλιστρο κινδύνου = f(του Λειτουργικού κινδύνου, του Επιχειρηματικού κινδύνου, του 

Χρηματοοικονομικού κινδύνου, του Συναλλαγματικού Κινδύνου, του Πολιτικού Κινδύνου) 
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Κεφάλαιο 2 – Η Θεμελιώδης Ανάλυση, ορισμός και οι βασικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες 

Ο ορισμός, που μπορούμε να δώσουμε για τη θεμελιώδη ανάλυση είναι ότι αποτελεί μια συστηματική 

μέθοδο συλλογής και αξιοποίησης βασικών  - θεμελιωδών οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης, με 

σκοπό την εύρεση της πραγματικής αξίας αυτής της επενδυτικής επιλογής. Για το σκοπό αυτό η 

θεμελιώδης ανάλυση χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες δυνατόν πηγές δεδομένων ποσοτικού και 

ποιοτικού χαρακτήρα, για να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επιχείρηση, τον κλάδο 

στον οποίο δραστηριοποιείται και το μακροοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί. Τελικό 

απόσταγμα αυτής της εξαντλητικής διαδικασίας είναι ο εντοπισμός αυτών των μετοχών, οι οποίες 

βρίσκονται σε αναντιστοιχία τιμής με την αγορά, είναι δηλαδή είτε υποτιμημένες, είτε υπερτιμημένες, 

κάνοντας αντίστοιχα τις ανάλογες επενδυτικές κινήσεις. 

Στη θεμελιώδη ανάλυση συναντούμε δύο βασικές προσεγγίσεις, την top-down (από πάνω προς τα 

κάτω), η οποία αρχίζει την επενδυτική ανάλυση με το μακροπεριβάλλον, τον κλάδο, και καταλήγει στις 

μεμονωμένες μετοχές, και η down to top (από κάτω προς τα πάνω), η οποία ακολουθεί αντίστροφη 

πορεία ανάλυσης. Κατά βάση, και στις δύο μεθόδους γίνεται ανάλυση σε τρία επίπεδα, με κύρια 

διαφορά ότι, οι οπαδοί της δεύτερης σχολής σκέψης θεωρούν ότι, σε οποιαδήποτε μακροοικονομική 

κατάσταση, είτε κλάδο επιχειρήσεων πάντοτε θα υπάρχουν κάποια κρυμμένα διαμάντια, τα οποία ο 

αναλυτής θα πρέπει να τα εντοπίσει ανεξάρτητα των γενικότερων συνθηκών. Στην πρώτη μεθοδολογία 

συναντούμε αναλυτές, οι οποίοι βασίζονται στα μακροοικονομικά μεγέθη και την κλαδική ανάλυση για 

να συνεχίσουν την επιλογή μετοχών, θεωρώντας ότι σε μια δεδομένη ή προβλεπόμενη 

μακροοικονομική κατάσταση, οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν και τους βαθμούς ελευθερίας κάθε 

επιχείρησης και κατ’ επέκταση τα όρια μέσα στα οποία θα κινηθεί η κερδοφορία της, χωρίς να 

παραγνωρίζουν και την ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης και του εξαιρετικού μάνατζμεντ (F. Reilly & 

K.Brown (2006)). 

2.1 – Οι πηγές άντλησης πληροφόρησης για τη θεμελιώδη ανάλυση 

Για την κλαδική και μετοχική ανάλυση χρησιμοποιούμε τις διαθέσιμες βασικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, που είναι υποχρεωμένες από τις ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές να δημοσιεύουν οι 

επιχειρήσεις. Αυτές είναι ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και οι καταστάσεις 

ταμειακών ροών. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ποιοτικές πληροφορίες όσον 

αφορά τη διοικητική διάρθρωση των επιχειρήσεων, το μοντέλο διοίκησης και πωλήσεων, τις 
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παραγωγικές ιδιομορφίες, το προϊοντικό μίγμα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των διαφόρων 

επιχειρήσεων κ.α. 

Εν συνεχεία, με τη χρήση ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων και μοντέλων στατιστικών και 

οικονομετρικών αναλύσεων μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμους αριθμοδείκτες, οι οποίοι μπορούν να 

εντοπίσουν τάσεις, δυνατά και αδύνατα σημεία, να κάνουμε διαχρονικές συγκρίσεις, να συγκρίνουμε 

τη μια επιχείρηση με την άλλη, τον ένα κλάδο με τον άλλο. 

2.2 – Ο Ισολογισμός 

Η βασικότερη οικονομική δημοσιευόμενη κατάσταση είναι ο ισολογισμός. Αυτός περιλαμβάνει με 

δομημένη μορφή τις πηγές κεφαλαίων μιας επιχείρησης και τις επενδύσεις αυτών των κεφαλαίων. 

Ιστορικά έχει επικρατήσει η μορφή Τ, στην δεξιά μεριά της οποίας βρίσκονται τα στοιχεία του 

Παθητικού και στην αριστερή του Ενεργητικού αντίστοιχα. Ο ισολογισμός είναι η φωτογραφική 

απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης της σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δείχνοντας τη 

διάρθρωση των υποχρεώσεων και των μέσων, που διαθέτει η μονάδα. Ως στατική οικονομική 

κατάσταση βασίζεται στις αρχές του ιστορικού κόστους και της συντηρητικότητας στην απεικόνιση των 

στοιχείων, και μόνο αυτών που έχουν βεβαιωθεί λογιστικά. Δεν αποτυπώνει δηλαδή δυναμικές 

συμφωνίες, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, συμφωνίες μελλοντικής συνεργασίας και άλλες χρήσιμες 

και ενδεικτικές για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης πληροφορίες. Ο σκοπός της είναι η βασική 

ενημέρωση των κυρίως εξωτερικών ληπτών της πληροφορίας, τις κρατικές φορολογικές αρχές και τη 

βασική επενδυτική ενημέρωση των μετόχων και των εργαζομένων (R.Brealey, S.Myers, F.Allen (2006)). 

Στην κλαδική ανάλυση, που διαπραγματεύομαι στην εργασία αυτή έχει εξίσου ενδιαφέρον η 

συγκριτική διαμόρφωση των κονδυλίων των ισολογισμών, μέσω της οριζόντιας ανάλυσης αυτών, 

δηλαδή αποτυπώνουμε όλα τα επιμέρους κονδύλια του ενεργητικού και παθητικού ως ποσοστά του 

συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει άμεση 

σύγκριση ομοειδών ή και ετερόκλητων επιχειρήσεων και κλάδων μεταξύ τους.  

2.3 – Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Η δεύτερη βασική δημοσιευόμενη κατάσταση είναι τα αποτελέσματα χρήσης, στην οποία 

αποτυπώνονται με συνοπτικό τρόπο η κατάσταση κερδοφορίας της επιχείρησης, καθώς και όλα τα 

λοιπά ανόργανα έσοδα και έξοδα, με τα οποία συνδιαμορφώνονται τα αποτελέσματα χρήσης. 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων ξεκινά με την παράθεση του κύκλου εργασιών, μείον του κόστους 

πωληθέντων και τη διαμόρφωση του μικτού αποτελέσματος. Εν συνεχεία, αφαιρούνται τα οργανικά 
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έξοδα συγκεντρωμένα σε δαπάνες διάθεσης, διοίκησης και χρηματοοικονομικών τόκων. Από το 

οργανικό αποτέλεσμα της χρήσης προσθαφαιρούνται λοιπά έσοδα και έξοδα αντίστοιχα και 

διαμορφώνεται το τελικό λογιστικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων. Μαζί με την κατάσταση 

αποτελεσμάτων παρουσιάζεται και η κατάσταση διάθεσης των αποτελεσμάτων, στην οποία 

αποτυπώνεται ο φόρος εισοδήματος και η διανομή στους μετόχους ή η διακράτηση των κερδών στα 

αποθεματικά της εταιρείας. 

Στην κατάσταση αυτή παρουσιάζεται λοιπόν η οργανική και ολική κερδοφορία της επιχείρησης, και 

είναι σημαντικό αυτήν η κατάσταση να την παρακολουθούμε διαχρονικά και ποσοστοποιημένα, για να 

μπορούμε να συγκρίνουμε τις επιχειρήσεις ή κλάδους των επιχειρήσεων και διαχρονικά και οριζόντια. 

2.4 – Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Συνακόλουθα και εξίσου σημαντικά με τις δύο προηγούμενες καταστάσεις είναι και οι ταμειακές ροές 

της επιχείρησης. Σκοπός αυτής της κατάστασης είναι να εμφανίσει την ταμειακή μεταβολή της 

επιχείρησης μέσα στην κλειόμενη χρήση, και να αποτυπώσει τις πηγές των ταμειακών μεταβολών. 

Χωρίζεται σε τρία μέρη: Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες, από Λειτουργικές Ροές και από 

Χρηματοδοτικές, εννοώντας τις επενδυτικές επιλογές της επιχείρησης (θετικές ή αρνητικές), τη 

λειτουργική, οργανική ταμειακή λειτουργία, που έχει να κάνει με τον κύκλο εισπράξεων-πληρωμών της 

επιχείρησης, την αποθεματοποίηση και τη γενικότερη αποτελεσματική διαχείριση των οργανικών 

χρηματοροών της μονάδας, και τέλος οι χρηματοδοτικές ροές, οι οποίες δείχνουν τις πηγές άντλησης 

κεφαλαίων και τη μεταβολή τους στην κλειόμενη χρήση. 

2.5 – Οι βασικοί αριθμοδείκτες της εργασίας 

Για την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποίησα δέκα (10) βασικούς αριθμοδείκτες και την εκτεταμένη μορφή της 

ανάλυσης Dupont, οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν γρήγορα και με σχετική ασφάλεια ποιοτικά και θεμελιακά 

χαρακτηριστικά των υπό εξέταση κλάδων (F. Reilly & K.Brown (2006)). Οι αριθμοδείκτες αυτοί είναι: 

2.5.1 - Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ο μαθηματικός τύπος εύρεσης του δείκτη είναι: 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 

Ο δείκτης αυτός αποκαλύπτει τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, 

χρησιμοποιώντας τα άμεσα και σχεδόν άμεσα ταμειακά στοιχεία του Ενεργητικού της. Όσο μεγαλύτερη η τιμή 

του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη ευχέρεια και ασφάλεια στην κάλυψη των υποχρεώσεων έχει η επιχείρηση. 

Κρίνεται σημαντικό να τονισθεί η σημασία της διαχρονικής παρακολούθησης του δείκτη αυτού, όπως επίσης και 
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η διακλαδική ή διεταιρική σύγκριση του εξεταζόμενου κλάδου ή επιχείρησης με τις ανταγωνιστικές της ή το μέσο 

όρο του κλάδου, που δραστηριοποιείται. Ένας κλάδος με σχετικά σταθερές ταμειακές ροές (τρόφιμα, οργανισμοί 

κοινής ωφελείας) έχει μεγαλύτερες συνθήκες ταμειακής ασφάλειας, με αποτέλεσμα μπορεί να «αντέξει» ένα 

χαμηλότερο δείκτη Γενικής Ρευστότητας, σε αντίθεση με έναν κλάδο, που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες 

διακυμάνσεις ταμειακών  ροών και κατά συνέπεια χρειάζεται έναν μεγαλύτερο δείκτη ρευστότητας. 

2.5.2 - Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

Ο μαθηματικός τύπος εύρεσης του δείκτη είναι: 

Κύκλος Εργασιών / Σύνολο Ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το βαθμό, που η επιχείρηση ή ο κλάδος μετατρέπει τα συνολικά διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία της σε πωλήσεις, κατά πόσο δηλαδή η επιχείρηση αξιοποιεί τα κεφάλαια, που έχει 

αντλήσει σε κύκλο εργασιών. Δείχνει πολλά στοιχεία για την ποιότητα και τις ιδιομορφίες του κλάδου, αλλά και 

δείχνει την ποιότητα διοίκησης του κλάδου ή της επιχείρησης με όρους εξαντλητικής εκμετάλλευσης των 

διαθέσιμων πάγιων και κυκλοφορούντων στοιχείων του κλάδου ή της επιχείρησης αντίστοιχα. Και εδώ, σημασία 

έχει η διαχρονική πορεία του δείκτη, καθώς και η διακλαδική ή διεταιρική σύγκριση των οντοτήτων. 

2.5.3 - Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

Ο μαθηματικός τύπος εύρεσης του δείκτη είναι: 

 Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα  

Ο δείκτης αυτός αποκαλύπτει την ταχύτητα, το ρυθμό με τον οποίο η εξεταζόμενη οντότητα (κλάδος ή 

επιχείρησης) αξιοποιεί τα αποθέματα και τα μετατρέπει σε πωλήσεις. Είναι ο δείκτης, που μετράει πόσες φορές 

μέσα στο οικονομικό έτος, η οντότητα αποκτά και στη συνέχεια πουλά τα αποθέματα αυτά, δείχνοντας έτσι το 

βάρος της αποθεματοποίησης στην οντότητα αυτή. Ένας χαμηλός δείκτης αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα μεγάλο 

μέσο ύψος αποθεματοποίησης, το οποίο μπορεί είτε να έχει σχέση με τον εξεταζόμενο κλάδο (υπάρχουν κλάδοι, 

οι οποίοι από τη φύση των προϊόντων τους απαιτούν υψηλή αποθεματοποίηση), είτε πάλι να είναι αποτέλεσμα 

μη βέλτιστης διαχείρισης των αποθεμάτων και κατ’ επέκταση υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους λόγω 

αδρανών αποθεμάτων. 

2.5.4 - Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

Ο μαθηματικός τύπος εύρεσης του δείκτη είναι: 

 Κύκλος Εργασιών / Απαιτήσεις  

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το ρυθμό είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες μιας επιχείρησης ή κλάδου, 

που συνδέονται με τις πωλήσεις στη χρήση. Κατά μια άλλη ανάγνωση μας αποκαλύπτει εάν η άνοδος των 

πωλήσεων προκύπτει από χαλάρωση της πιστωτικής πολιτικής προς τους πελάτες της επιχείρησης, είτε από 
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πραγματικές υγιείς πωλήσεις, με διατήρηση της υφιστάμενης πιστοδοτικής πολιτικής της οντότητας, ή ακόμα και 

με ενδυνάμωση της ταμειακής λειτουργίας της οντότητας. Ενδιαφέρον, λοιπόν, προκύπτει από τη συσχέτιση της 

εξέλιξης του δείκτη κύκλου εργασιών και της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων, τόσο διαχρονικά όσο 

και συγκριτικά με άλλους κλάδους ή επιχειρήσεις ανταγωνιστικές του κλάδου.  

2.5.5 - Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

Ο μαθηματικός τύπος του δείκτη είναι: 

 Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων / Σύνολο Τόκων  

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει την ικανότητα της δημιουργίας κερδών μιας οντότητας, καθώς και της δυνατότητάς 

της να καλύπτει τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των τοκοφόρων κεφαλαίων της. Ο δείκτης αυτός είναι ένα 

βασικό εργαλείο γρήγορης και εύκολης απεικόνισης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός κλάδου ή μιας 

επιχείρησης. 

2.5.6 - Δείκτης Οικονομικής Μόχλευσης 

Ο μαθηματικός τύπος του δείκτη είναι: 

 Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τη βασική κεφαλαιακή διάρθρωση μιας οντότητας παρουσιάζοντας την αναλογία 

των συνολικών κεφαλαίων επί των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας αυτής. Ονομάζεται ως δείκτης οικονομικής 

μόχλευσης διότι ο δείκτης αυτός μας επισημαίνει τη διαδικασία με την οποία, ξένα τοκοφόρα ή μη κεφάλαια 

εισέρχονται στην υπό εξέταση οντότητα και μετατρέπονται με σχεδόν μηχανικό τρόπο, ομοιάζοντας τη 

μόχλευση, σε δημιουργία κερδών ή ζημιών. Το αποτέλεσμα όμως της μόχλευσης είναι ο πολλαπλασιασμός της 

των κερδών ή ζημιών της οντότητας, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός της θετικής ή αρνητικής λειτουργίας μιας 

οντότητας. Είναι φανερό, ότι ένας υψηλός δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης μας επισημαίνει ότι καταρχήν 

απασχολούνται πολλά ξένα κεφάλαια, τα οποία σε μια φυσιολογική και κερδοφόρα πορεία της οντότητας 

πολλαπλασιάζουν την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, ενώ σε αντίθετη κατάσταση πολλαπλασιάζουν τις ζημίες 

αυτής της οντότητας. 

 2.5.7 - Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο μαθηματικός τύπος του δείκτη είναι: 

 Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τη δυναμικότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη για τους μετόχους και να 

επιβραβεύει την επιλογή τους για μακροπρόθεσμη συμμετοχή στη λειτουργία της οντότητας. Είναι ο βασικός 

δείκτης, για τον οποίο οι επιχειρήσεις με κερδοφόρα λειτουργία χρησιμοποιείται ως σημαία για την προσέλκυση 

μετόχων ή δανειακών κεφαλαίων από το επενδυτικό και τραπεζικό κοινό. 
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2.5.8 - Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

Ο μαθηματικός τύπος του δείκτη είναι: 

 Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού  

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τη κερδοφορία της οντότητας σε σχέση με το σύνολο των χρησιμοποιούμενων 

κεφαλαίων, που έχει στη διάθεσή της. Είναι λοιπόν, μέτρο αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της, καθώς ο 

δείκτης συγκρινόμενος με άλλες ομοειδείς οντότητες ή κλάδους αποκαλύπτει άμεσα την αποτελεσματικότητα 

των μονάδων, την ένταση χρησιμοποιήσεως των παγίων, των αποθεμάτων κλπ. για τη δημιουργία κερδών. 

2.5.9 - Δείκτης Μικτού Κέρδους 

Ο μαθηματικός τύπος του δείκτη είναι: 

 Μικτά Κέρδη / Κύκλος Εργασιών 

Ο δείκτης μικτού κέρδους ή μικτής κερδοφορίας είναι ο βασικός δείκτης για την εξέταση της εμπορικής 

δραστηριότητας της οντότητας, δείχνει δηλαδή το μικτό περιθώριο με το οποίο η οντότητα διενεργεί 

τον κύκλο εργασιών της, από το οποίο θα αφαιρεθούν τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα για τη 

διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματός της. Συγκρινόμενος ο δείκτης περιθωρίου της οντότητας με 

ομοειδείς του κλάδου της μπορούμε να έχουμε σχετικά εύκολα επίγνωση για την ανταγωνιστική της 

θέση στον κλάδο, την κερδοφορία και την επιτυχία των προϊόντων της, το πετυχημένο εμπορικό της 

τμήμα, από άποψη μείγματος προϊόντων και τιμολογιακής πολιτικής. Επίσης, ένας δείκτης υψηλής 

μικτής κερδοφορίας είναι μια παρακαταθήκη, όταν σε μια καθοδική πορεία της οικονομίας ή του 

κλάδου, να ανταποκριθεί η οντότητα με επιθετική μείωση της μεικτής κερδοφορίας για διατήρηση ή 

αύξηση των μεριδίων, έναντι των ανταγωνιστών της. 

2.5.10 - Δείκτης Καθαρού Κέρδους 

Ο μαθηματικός τύπος του δείκτη είναι: 

 Καθαρά Κέρδη / Κύκλος Εργασιών 

Ο δείκτης αυτός ονομάζεται και ως καθαρό περιθώριο κέρδους και αποτελεί το βασικό δείκτη από τον 

οποίο μπορούμε να εξάγουμε τη δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη από τον κύκλο 

εργασιών της μέσω ελέγχου του κόστους της. Έχοντας αφαιρέσει τις δαπάνες από το μικτό περιθώριο 

της οντότητας μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την ικανότητά της να ελέγχει και να μειώνει 

τα λειτουργικά κόστη αυξάνοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.  
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Κεφάλαιο 3 – Η κλαδική ανάλυση του ελληνικού χρηματιστηρίου 

Για την κλαδική ανάλυση των επιχειρήσεων χρησιμοποίησα τα ελεύθερα διαθέσιμα θεμελιώδη 

στοιχεία από το Capital.gr, ένα ειδησεογραφικό portal οικονομικού και χρηματιστηριακού 

περιεχομένου. 

Το δείγμα των εταιρειών, που χρησιμοποίησα ήταν το σύνολο των εισηγμένων πλην των τραπεζών, των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των εταιρειών ακίνητης περιουσίας. Από τα στοιχεία αυτά 

χρησιμοποίησα τα ενοποιημένα μεγέθη των ετών 2006 – 2011, τα οποία τα ταξινόμησα και τα 

επεξεργάστηκα αθροιστικά κατά κλάδο. Για τη χρηματοοικονομική τους επεξεργασία ακολούθησα ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο παρουσίασης και ανάλυσης: Αρχικά με τα μεγέθη του ισολογισμού 

παρουσιάζοντας τα απόλυτα και σχετικά μεγέθη του κλαδικού ισολογισμού παραθέτοντας τα στοιχεία 

αυτά διαχρονικά και ποσοστιαία. Στη συνέχεια, παρουσιάζω τα δεδομένα σε ένα συγκροτημένο 

γραφικό πίνακα απεικόνισης (dashboard) και την ίδια διαδικασία ακολουθώ για τα αποτελέσματα 

χρήσης και τους αριθμοδείκτες, που χρησιμοποιώ για την ποιοτική κατάταξη των κλάδων. 
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3.1 – Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών: 

Α/Α Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

  [Υλικά Συσκευασίας]    

1. ΚΑΡΤΖ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 094113381 1979 408 

2. ΠΠΑΚ PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 094420805 1999 95 

3. ΠΑΙΡ Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 094046874 1974 112 

4. ΦΛΕΞΟ FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 094248969 1977 208 

5. ΜΑΙΚ Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 094051915 1968 1447 

6. ΒΙΣ ΒΙΣ Α.Ε. 094002158 1936 215 

  [Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες]    

7. ΒΙΟΧΚ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 094004569 1937 7930 

  [Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός]    

8. ΕΛΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 094039428 1973 1275 

9. ΑΛΚΑΤ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 094039860 1973 203 

  [Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά]    

10. ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 094043269 1974 127 

11. ΝΕΩΡΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 094216100 1994 4 

12. ΕΛΤΚ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 094110700 1982 206 

  [Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού]    

13. ΜΕΤΚ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 094017290 1962 537 

14. ΜΕΒΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 094419148 1993 138 

15. ΚΛΕΜ KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. 094124623 1983 682 

16. ΦΡΙΓΟ FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 094396929 1993 346 

17. ΣΠΙΝΤ SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E. 094035780 1972 268 

  [Θαλάσσιες Μεταφορές]    

18. ΣΑΟΣ ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 016286030 1992 32 

  [Υπηρεσίες Μεταφορών]    

19. ΟΛΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 090010223 1930 1316 

20. ΙΜΠΕ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ 094304591 1990 253 

21. ΟΛΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 099356700 1953 476 

  [Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις]    

22. ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 

094372028 1992 31 

23. ΝΙΟΥΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 094433327 1995 786 

24. ΛΥΚ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 094170977 1981 735 

25.  ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.    

  [Προμηθευτές Βιομηχανίας]    

26. ΓΕΒΚΑ ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  1990 80 

27. ΒΟΣΥΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 094353573 1992 111 

28. ΔΙΟΝ DIONIC AEBE 094417630 1995 524 
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3.1.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 

Πίνακας 1: Ισολογισμός Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
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3.1.2 – Dashboard Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 

Εικόνα 1: Dashboard Ισολογισμού Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
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3.1.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
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3.1.4 – Dashboard Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 

Εικόνα 2: Dashboard Αποτελεσμάτων Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
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3.1.5 – Αριθμοδείκτες Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 
Πίνακας 3: Βασικοί Αριθμοδείκτες Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 
Πίνακας 4: Ανάλυση Dupont Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
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3.1.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 

 
Εικόνα 3: Dashboard Αριθμοδεικτών Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
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3.1.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Βιομηχανικών Προϊόντων και 

Υπηρεσιών  
 

Ισολογισμός 

Ο κλάδος αυτός έχει ανάγκες από υψηλή παγιοποίηση και αποθεματοποίηση, όπως προκύπτει από τη 

διαχρονική διάρθρωση των στοιχείων του Ενεργητικού, με περίπου 50% των κεφαλαίων σε πάγια στοιχεία και το 

20% σε αποθέματα. Επίσης διαχρονικά εμφανίζει ένα ποσοστό 23% ως απαιτήσεις από πελάτες, δείχνοντας την 

ανάγκη για πιστοδοτική πολιτική στους πελάτες του κλάδου. Και τα τρία αυτά στοιχεία δείχνουν έναν κλάδο, ο 

οποίος έχει ανάγκες από υψηλά κεφάλαια κίνησης και έναν κλάδο με σημαντικό παράγοντα την πιστωτική 

γραμμή από τον τραπεζικό τομέα. 

Από την πλευρά του παθητικού μπορούμε να δούμε ότι στη εξεταζόμενη χρονική περίοδο (2005-2011) τα 

μακροπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια κυμάνθηκαν από το 27% στο 21%, ενώ αντίστοιχα οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του κλάδου πήγαν από το 29% στο 41%, εις βάρος της καθαρής θέσης, η οποία από το 45% των 

κεφαλαίων βρέθηκε στο 38%. Υπήρξε δηλαδή μεγέθυνση του κλάδου χωρίς να την καρπωθούν εξ ολοκλήρου οι 

μέτοχοι του κλάδου. Αυτό το γεγονός προκύπτει και από το γεωμετρικό μέσο όρο αύξησης των κονδυλίων του 

Παθητικού της περιόδου κατά 4%, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε μόνο κατά 1,3%, με τη διαφορά να βρίσκεται 

στην αύξηση του συνόλου των υποχρεώσεων κατά 6%. 

Κύκλος Εργασιών - Λειτουργική Δραστηριότητα 

Είναι χαρακτηριστική η σταθερή ανάπτυξη του κλάδου κατά την περίοδο 2005-2008, στην οποία σημείωσε 

μέγιστο κύκλο εργασιών ύψους 6,36 δις ευρώ, και το έτος 2009 πέφτει στα 4,36 δις, όπως ήταν περίπου το 2005. 

Παρ' όλα αυτά ο κλάδος αντιδρά και το 2010 σημειώνει αύξηση 25,65% φτάνοντας τα 5,48 δις και το 2011 

επανακτά και υπερκαλύπτει την απώλεια του 2009 καταγράφοντας αύξηση 18,83% φθάνοντας τα 6,51 δις ευρώ. 

Μια πραγματικά εντυπωσιακή και αξιέπαινη προσπάθεια των διοικήσεων των επιχειρήσεων, όμως εξίσου 

σημαντικό είναι να δούμε την πορεία της μικτής κερδοφορίας του κλάδου, καθώς και του κοστολογικού ελέγχου. 

Έτσι λοιπόν, στο πεδίο της μικτής κερδοφορίας παρατηρούμε ότι πριν το ξέσπασμα της κρίσης το 2008, το μικτό 

περιθώριο κερδοφορίας κυμαινόταν γύρω στο 17,5%, ενώ μεσούσης της κρίσης οι διοικήσεις αντέδρασαν με 

μείωση των περιθωρίων στο 14%, ποσοστό που μειώθηκε στο 2011 στο 13%. Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις βρήκαν 

ισορροπία και ανάπτυξη των πωλήσεών τους μειώνοντας τα μικτά περιθώρια συνεισφοράς και αντιδρώντας 

έξυπνα και με ευαισθησία στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας κρατήσαν το τζίρο και τη δραστηριότητά τους. Ας 

κρατήσουμε κάτι χαρακτηριστικό: Το 2008 ο τζίρος δεν πέφτει, αλλά αυξάνεται με +4,38%, παρ' όλα αυτά οι 

επιχειρήσεις μειώνουν κατά 4 μονάδες το μικτό τους. Το 2009 οι πωλήσεις καταγράφουν πτώση -31,5%, 

δείχνοντας ένα έντονο μούδιασμα από την πλευρά της ζήτησης, παρ' όλα αυτά γρήγορα το 2010 και το 2011, οι 

απανωτές αυξήσεις του τζίρου φέρνουν επανάκαμψη των πωλήσεων, χωρίς όμως και σωστά οι επιχειρήσεις του 

κλάδου να προχωρήσουν σε αύξηση της ποσοστιαίας μικτής κερδοφορίας τους. Τελικά η αγορά βρήκε 

ισορροπία σε χαμηλότερα ποσοστά μικτής κερδοφορίας, ένα γεγονός, που θα πρέπει να κρατάμε υπόψη μας για 

το συγκεκριμένο κλάδο. 
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Ας δούμε τώρα την πλευρά της διαχείρισης κόστους του κλάδου: Όπως μπορούμε να δούμε τα λειτουργικά 

έξοδα του κλάδου κυμαίνονται περίπου στο 6%, και οι αποσβέσεις του κλάδου στο 4%, συνεπώς ο κλάδος έχει 

ένα συνολικό κόστος προ τόκων και φόρων γύρω στο 10% του τζίρου. Αυτό σημαίνει ότι, την περίοδο προ κρίσης 

μπορούσε να απολαμβάνει ένα 8% προ τόκων και φόρων, ενώ μετά την κρίση και ελαίω μείωσης της μικτής 

κερδοφορίας το ποσοστό μειώθηκε στο 3%, εισερχόμενος στη διακεκαυμένη ζώνη της χαμηλής κερδοφορίας και 

του άγχους της αποπληρωμής των τοκοφόρων και των φορολογικών υποχρεώσεων. Οι τόκοι λοιπόν, από το 

1,87% του 2005 έφτασαν στο 2,83% το 2011, σταθερά αυξανόμενοι αποτελώντας έναν σημαντικό ανασταλτικό 

παράγοντα για τη συνολική κερδοφορία του κλάδου, ενώ οι φόροι κυμαίνονται περίπου στο 1,5% του τζίρου. 

Αυτοί οι παράγοντες έφεραν λοιπόν τον κλάδο σε σχεδόν μηδενική κερδοφορία το 2008 (+0,42%), ζημίες το 2009 

(-2,41%) και μηδενικές κερδοφορίες το 2010 και το 2011 (+0,18% και +0,23% αντίστοιχα), ενώ την προ κρίσης 

περίοδο 2005 - 2007 ο κλάδος κατέγραφε υγιής κερδοφορία (+3,33%, +6,03% και +4,12% αντίστοιχα) και 

δημιουργούσε πλούτο για τους μετόχους. Η μηδενική κερδοφορία και η πίεση για κάλυψη των τόκων και φόρων 

είναι σημαντικοί πλέον παράγοντες για τη διαμόρφωση της στρατηγικής στον κλάδο, οι χαμηλές τιμές και το 

υψηλό μέγεθος των παγίων, των αποθεμάτων και της πιστωτικής πολιτικής στους πελάτες είναι σημεία κλειδιά, 

που θα πρέπει να οδηγήσουν τις διοικήσεις σε στενότερη παρακολούθηση της πιστωτικής τους πολιτικής, 

ενεργότερης διαχείρισης των αποθεμάτων και εξεύρεση καινούριου πελατολογίου και εκτός συνόρων, που θα 

επιτρέψει μεγαλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού τους και υγιέστερες ταμειακές συνθήκες για τις επιχειρήσεις 

του κλάδου.  
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3.2 – Εμπόριο 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών: 

Α/Α Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΑΣΚΟ A.S. COMPANY 094298125 1990 68 

2. ΒΟΣΥΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 094353573 1992 111 

3. ΗΛΕΑΘ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 094255278 1989 622 

4. ΜΛΑΝΤ MICROLAND COMPUTERS 094355578 1992 1 

5. ΜΟΤΟ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 094356274 1992 129 

6. ΝΑΚΑΣ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 094079082 1981 428 

7. ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 094222211 1989 1139 

8. ΡΕΒΟΙΛ ΡΕΒΟΪΛ 094116870 1982 144 

9. ΣΠΡΙ SPRIDER STORES 094063625 1978 1550 

10. ΣΦΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 998935754 1958 884 

11. ΦΦΓΚΡΠ FOLLI-FOLLIE 094079334 1979 5816 
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3.2.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Εμπορίου 

 
Πίνακας 5: Ισολογισμός Εμπορίου 
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3.2.2 – Dashboard Εμπορίου 

 

Εικόνα 4: Dashboard Ισολογισμού Εμπορίου 
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3.2.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Εμπορίου 

 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα Εμπορίου 
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3.2.4 – Dashboard Εμπορίου 

 

Εικόνα 5: Dashboard Αποτελεσμάτων Εμπορίου 
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3.2.5 – Αριθμοδείκτες Εμπορίου 

 
Πίνακας 7: Βασικοί Αριθμοδείκτες Εμπορίου 

 
Πίνακας 8: Ανάλυση Dupont Εμπορίου 
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3.2.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Εμπορίου 

 
Εικόνα 6: Dashboard Αριθμοδεικτών Εμπορίου 
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3.2.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο του Εμπορίου 
Ισολογισμός 

Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στην εξέλιξη των κονδυλίων του Ισολογισμού του κλάδου, μπορούμε να δούμε 

καταρχήν μια τεράστια αύξηση του μεγέθους του κλάδου, με μέση ετήσια ανάπτυξη της περιόδου 2005 – 2011 

στο 18,1%.  Η μεγέθυνση στα έτη 2005 – 2009 έτρεχε με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, βάσει των οποίων από 

το 1 δις ευρώ περίπου του ισολογισμού το 2005 έφθασε τα 2,69 δις ευρώ το 2009, όπου και παρέμεινε τα έτη 

2010 και το 2011. 

Η αύξηση αυτή στην πλευρά του ενεργητικού υπήρξε θα λέγαμε ισόρροπη στην κατανομή της, όσον αφορά τα 

πάγια στοιχεία, τα αποθέματα, τις απαιτήσεις και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού (21,2%, 14%, 16,5%, 21,6% 

αντίστοιχα), και το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και από την πλευρά του παθητικού για τις μακροπρόθεσμες, 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και την καθαρή θέση (24,4%, 17,2% και 16,2% αντίστοιχα). Η εικόνα λοιπόν 

για τον κλάδο του εμπορίου είναι κατά μέσο όρο ως εξής: Πάγια στοιχεία στο 44%, Αποθέματα 22%, Απαιτήσεις 

23% και Λοιπά Στοιχεία 11%, ενώ για το Παθητικό οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 25%, οι 

Βραχυπρόθεσμες 44% και η Καθαρή Θέση στο 31%. Το στοιχείο της αναλογικής και ισόρροπης αύξησης των 

μεγεθών του ισολογισμού και από τις δύο πλευρές του είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του κλάδου αυτού, 

για το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε τη συνεπή εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου επιχειρείν και 

ιδιομορφίας της ελληνικής αγοράς, η οποία ακολουθεί ορισμένους κανόνες και μοτίβα ως προς τις βέλτιστες 

πρακτικές και λειτουργίες της. Αυτό, όμως, χρήζει μεγαλύτερης μελέτης τόσο σε μικροοικονομικό και όσο και σε 

εταιρικό επίπεδο για το συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρηματικότητας στον κλάδο και τις συνέπειες αυτού στην 

περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Κύκλος Εργασιών - Μικτή Κερδοφορία – Συνολική Κερδοφορία 

Εξετάζοντας την πορεία του κλάδου μπορούμε διακριτά να εντοπίσουμε δύο περιόδους από το 2005 έως το 

2009 και από το 2010 και 2011. Στην πρώτη περίοδο μπορούμε να παρατηρήσουμε μια αλματώδη αύξηση όλων 

των κονδυλίων αυτού που ονομάζουμε κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, δηλαδή του κύκλου εργασιών, των 

μικτών αποτελεσμάτων, των λειτουργικών εξόδων κλπ. Στην πρώτη περίοδο η αύξηση του κύκλου εργασιών 

υπήρξε 52,47%, 19,77%, 19,40% και 9,57%. Στη δεύτερη, που ξεκινά από το 2010 και συνεχίζεται και στο 2011 

παρατηρούμε μείωση των κονδυλίων, αλλά όχι τόσο μεγάλη, που να την ονομάζαμε κατακρήμνιση, παρ' όλα 

αυτά μείωσης με δείγματα εξισορρόπησης σε χαμηλότερο βαθμό δραστηριότητας, από τα επίπεδα ρεκόρ του 

2009. Τα δεδομένα του κύκλου εργασιών για τα έτη 2009-2010 και 2010-2011 είναι -3,26% και -1,6%, αριθμοί 

που τους χαρακτηρίζω λελογισμένες μειώσεις, και όχι καταβαράθρωση. 

Ας δούμε όμως τώρα τη μικτή κερδοφορία και τον έλεγχο του κόστους, που έχει τελική αποτύπωση στη συνολική 

κερδοφορία του κλάδου. Καθ' όλη την εξεταζόμενη περίοδο ο κλάδος λειτουργεί με σημαντική μικτή 

κερδοφορία με μέσο μικτό 28,08%. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι το 2005 η μικτή κερδοφορία ήταν 30,28%, 

έπεσε στα 24,85% το 2006 (έτος με τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών), ενώ στη συνέχεια το 2007 και 

2008 ανέβηκε στα 27,5% περίπου. Το 2009 ανέβηκε ξανά στα 29,79% και το 2010 και 2011 η μικτή κερδοφορία 
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μειώθηκε στα 28,54% και 28,11% αντίστοιχα. Υπάρχει λοιπόν, ισχυρή αντίσταση στον κλάδο για επίπεδο της 

μικτής κερδοφορίας, ενώ για αυτό το γεγονός θα πρέπει να δούμε και το επίπεδο των λειτουργικών εξόδων. Ο 

κλάδος λοιπόν, έχει ένα μέσο ποσοστό λειτουργικών εξόδων 18,86%, ένα ποσοστό αρκετά σημαντικό, το οποίο 

σε συνδυασμό με ένα μέσο 2,4% αποσβέσεις και ένα 2% περίπου χρηματοοικονομικά έξοδα δημιουργεί ένα 

μέσο σύνολο λειτουργικών δαπανών 23,26% επί του τζίρου. Το ποσοστό αυτό δεν είναι καθόλου μικρό, 

συγκρινόμενο με τα ποσοστά δαπανών στον εμπορικό κλάδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή πολυεθνικών 

εμπορικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα στην Walmart στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2011, οι 

λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του τζίρου ήταν 19,29%, τέσσερεις (4) εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα του 

ελληνικού κλάδου εμπορίου, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για κοστολογική προσαρμογή 

των επιχειρηματικών μονάδων στην Ελλάδα. 

Η επίδραση των λειτουργικών εξόδων, των αποσβέσεων, των χρηματοοικονομικών δαπανών και της φορολογίας 

ήταν η μείωση της τελικής κερδοφορίας για τους μετόχους από το 5,55% (2005) στο 0,96% (2011), σε μηδενισμό 

δηλαδή της κερδοφορίας, γεγονός με βαρύνουσα σημασία για την περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. Ένας άλλος 

αριθμοδείκτης, που δείχνει την πίεση στην κερδοφορία και την ταμειακή υγεία του κλάδου είναι ο δείκτης 

κάλυψης τόκων (Κέρδη ΠΤΚΦ/Τόκους), ο οποίος από το 7,41 (2005) έπεσε στο 1,94 (2011).  
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3.3 – Κατασκευές και υλικά κατασκευών 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών: 

Α/Α Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΑΒΑΞ J. & P. - ΑΒΑΞ 094183623 1986 1833 

2. ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 094000190 1949 3 

3. ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 094126106 1966 73 

4. ΑΤΤΙΚ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 094073262 1980 47 

5. ΒΑΛΚ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ 094016507 1964 1 

6. ΒΙΟΣΚ UNIBIOS 094002320 1932 2 

7. ΒΙΟΤ ΒΙΟΤΕΡ 094002226 1961 98 

8. ΔΟΜΙΚ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 997581071 1985 51 

9. ΕΔΡΑ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. 094105159 1950 255 

10. ΕΚΤΕΡ ΕΚΤΕΡ 094040882 1962 22 

11. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 094004914 1962 4054 

12. ΗΡΑΚ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ 094000823 1911 1475 

13. ΙΚΤΙΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 094043546 1974 210 

14. ΙΝΚΑΤ INTRAKAT 094207780 1987 399 

15. ΚΕΡΑΛ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ 094007584 1964 5 

16. ΚΛΜ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ 094176804 1986 503 

17. ΚΥΡΜ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. 094266754 1991 167 

18. ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT 094060739 1977 63 

19. ΜΑΘΙΟ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 094173316 1986 100 

20. ΜΗΧΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 094047453 1974 145 

21. ΜΟΝΤΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO 094078571 1980 165 

22. ΜΟΧΛ ΜΟΧΛΟΣ 094019638 1973 123 

23. ΞΥΛΚ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 094010865 1957 63 

24. ΟΛΥΜΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  1967 663 

25. ΠΡΔ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  1960 5 

26. ΣΕΛΜΚ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) 094012834 1962 400 

27. ΤΙΤΚ ΤΙΤΑΝ 094014004 1907 5389 
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3.3.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Κατασκευών και υλικών κατασκευών 

 

Πίνακας 9: Ισολογισμός Κατασκευών και υλικών κατασκευών 
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3.3.2 – Dashboard Κατασκευών και υλικών κατασκευών 

 

Εικόνα 7: Dashboard Ισολογισμού Κατασκευών και υλικών κατασκευών 
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3.3.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Κατασκευών και υλικών κατασκευών 

 
Πίνακας 10: Αποτελέσματα Κατασκευών και υλικών κατασκευών 
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3.3.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Κατασκευών και υλικών κατασκευών 

 

Εικόνα 8: Dashboard Αποτελεσμάτων Κατασκευών και υλικών κατασκευών 
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3.3.5 – Αριθμοδείκτες Κατασκευών και υλικών κατασκευών 

 
Πίνακας 11: Βασικοί Αριθμοδείκτες Κατασκευών και υλικών κατασκευών 

 
Πίνακας 12: Ανάλυση Dupont Κατασκευών και υλικών κατασκευών 
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3.3.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Κατασκευών και υλικών κατασκευών 

 
Εικόνα 9: Dashboard Αριθμοδεικτών Κατασκευών και υλικών κατασκευών 
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3.3.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών 

Κατασκευών 
Ισολογισμός 

Εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού προκύπτει μια γεωμετρική μέση αύξηση αυτών 

κατά 3,6%. Έτσι, ξεκινώντας το 2005 από ένα σύνολο 11,2 δις ευρώ περίπου, έφτασε το 2011 στα 13,8 δις. Η 

αύξηση αυτή στην πλευρά του Ενεργητικού προήλθε από την αξία των παγίων στοιχείων από τα 5,5 δις στα 8,4, 

ενώ υπήρξε σημαντική μείωση στο επίπεδο των αποθεμάτων από τα 2,2 δις στα 0,7, με σημαντική λεπτομέρεια 

ότι η μείωση αυτή ήταν κάθετη τα έτη 2006 – 2007, ενώ τα επόμενα έτη τα αποθέματα παρέμειναν στα ίδια 

επίπεδα. Ενώ στην πλευρά του παθητικού όλη σχεδόν η αύξηση οφείλεται στην άνοδο των μακροπρόθεσμων και 

λιγότερο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, με την καθαρή θέση να παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2005. 

Αυτά τα στοιχεία με μια πρώτη ματιά δείχνουν στασιμότητα, χαμηλούς τζίρους και σημαντικές επιβαρύνσεις για 

τη μετέπειτα πορεία του κλάδου, ο οποίος είναι στενά συνυφασμένος με την εξέλιξη του ΑΕΠ, των πιστωτικών 

συνθηκών της χώρας και των νοικοκυριών, και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. 

Κύκλος Εργασιών - Λειτουργική Δραστηριότητα 

Στον τομέα του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας τα πορίσματα είναι πολύ πιο απαισιόδοξα, 

και θέτουν σημαντικά ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και τη μελλοντική πορεία 

τους. Ένα βασικό στοιχείο όλης της περιόδου είναι η συνεχής συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του κλάδου με 

μέση γεωμετρική μείωση του τζίρου κατά 7,94% και της μικτής κερδοφορίας κατά 13,33%. Το 2005 ο κλάδος 

έκανε τζίρο 6,6 δις φθάνοντας το 2011 στα 4 δις, υποχωρώντας δηλαδή χαμηλότερα και από το έτος εξέτασης 

του κλάδου. Στο πεδίο της μικτής κερδοφορίας το ποσοστό ξεκινώντας από το 22,15% (2005) έφθασε στα 15,43% 

(2011) χάνοντας 6,5 μονάδες της κερδοφορίας του κλάδου, ένα ποσοστό πολύ μεγάλο για να καλυφθεί από μια 

οποιαδήποτε κοστολογική προσαρμογή στο βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα σχεδιασμού των 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα του κλάδου δεν παρουσιάζουν σταθερότητα ως προς την 

ποσοστιαία συμμετοχή τους στον κύκλο εργασιών, μεγαλώνοντας την αβεβαιότητα για τον κλάδο. Σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ακόμη δύο παράγοντες: τις αποσβέσεις και τους τόκους. Ως προς τις 

αποσβέσεις, αυτές από 3,51% το 2005 έφτασαν το 8,86% του τζίρου το 2011, ενώ οι τόκοι αντίστοιχα από 1,46% 

του κύκλου εργασιών το 2005 έφτασαν το 6,9% το 2011. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αθροιστικά οδήγησαν σε 

μηδενισμό της τελικής κερδοφορίας του κλάδου το 2009, σε επίπεδα σχεδόν break-even, ενώ από το 2010 ο 

κλάδος πέρασε στη διακεκαυμένη ζώνη των αρνητικών αποτελεσμάτων, έως πολύ αρνητικών αποτελεσμάτων (-

5,72% το 20011). 

Η πολυετής υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η έκρηξη των τιμών ακινήτων κατά τη δεκαετία της 

ένταξης στο ευρώ, η βαριά κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στη χώρα μας, έχουν δημιουργήσει ένα 

βαθιά προβληματικό περιβάλλον για τη λειτουργία του κλάδου, ο οποίος θα δυσκολευτεί αρκετά να βρει 

βηματισμό και ενδεχομένως στρατηγικό προσανατολισμό, από την ιδιωτική κατοικία για παράδειγμα, στην 

εξοχική με άλλα πρότυπα ποιότητας και στροφή στους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, στους 

κτηματομεσιτικούς οργανισμούς για εκμετάλλευση μεγάλων οικιστικών project για κατοίκους του εξωτερικού 

και άλλες συναφείς δραστηριότητες προσανατολισμένες στους διεθνώς παραγωγικούς τομείς. 
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3.4 – Μέσα ενημέρωσης 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου μέσων ενημέρωσης: 

Α/Α Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΑΒΕ AUDIOVISUAL 094115374 1987 537 

2. ΑΤΕΚ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 094460077 1994 152 

3. ΔΟΛ ΔΟΛ 094028358 1922 596 

4. ΚΑΘΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 094248724 1988 410 

5. ΛΙΒΑΝ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. 094418139 1993 90 

6. ΝΑΥΤ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 094042875 1981 198 

7. ΠΗΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 13950/06/Β/86/36 1981 949 

8. ΤΕΚΔΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 095335018 1982 50 

9. ΤΗΛΕΤ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 094253918 1989 502 

  



 
53 

3.4.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Μέσων Ενημέρωσης 

 

Πίνακας 13: Ισολογισμός Μέσων Ενημέρωσης 
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3.4.2 – Dashboard Μέσων Ενημέρωσης 

 

Εικόνα 10: Dashboard Ισολογισμού Μέσων Ενημέρωσης 
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3.4.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Μέσων Ενημέρωσης 

 
Πίνακας 14: Αποτελέσματα Μέσων Ενημέρωσης 
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3.4.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Μέσων Ενημέρωσης 

 

Εικόνα 11: Dashboard Αποτελεσμάτων Μέσων Ενημέρωσης 
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3.4.5 – Αριθμοδείκτες Μέσων Ενημέρωσης 

 
Πίνακας 15: Βασικοί Αριθμοδείκτες Μέσων Ενημέρωσης 

 
Πίνακας 16: Ανάλυση Dupont Μέσων Ενημέρωσης 
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3.4.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Μέσων Ενημέρωσης 

 
Εικόνα 12: Dashboard Αριθμοδεικτών Μέσων Ενημέρωσης 
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3.4.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο των Μέσων Ενημέρωσης 
Ισολογισμός 

Εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού προκύπτει μια γεωμετρική μείωση 1,9% για την 

περίοδο 2005 – 2011, ένα στοιχείο το οποίο σε συνδυασμό με την εσωτερική μεταβολή των στοιχείων του 

Παθητικού, στο οποίο οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα με 5,1%, ενώ η καθαρή θέση μειώθηκε 

κατά 15,6%, όπως επίσης το ποσοστιαίο μερίδιο της καθαρής θέσης από 46% του Παθητικού το 2005 έπεσε στο 

19% δείχνει έναν μοχλευμένο κλάδο και επιρρεπή στη μεταβολή των επιτοκίων δανεισμού από τοκοφόρες 

υποχρεώσεις. Το στοιχείο αυτό φαίνεται και από δείκτη οικονομικής μόχλευσης, ο οποίος από το 2,17 των ξένων 

προς ίδια κεφάλαια το 2005 έφθασε στο 5,37, δεδομένα που συνηγορούν στην προβληματική κατάσταση του 

κλάδου. 

Κύκλος Εργασιών - Λειτουργική Δραστηριότητα 

Στο επίπεδο του κύκλου εργασιών μπορούμε να δούμε ότι μέχρι το 2008 ο τζίρος αναπτυσσόταν, με εμφανή την 

επιβράδυνση του κύκλου το 2008, οπότε και ξεκινά μια ισχυρή μείωση ξεκινώντας με μείωση 2008 – 2009 κατά 

12,42%, το 2009 – 2010 κατά 22,67% και το 2010 – 2011 κατά 27,67%. Το 2005 ο κύκλος εργασιών του κλάδου 

έφθανε τα 837 εκ. ευρώ, σημειώνοντας το μέγιστο του κύκλου εργασιών το 2008 στα 1,04 δις ευρώ και το 2011 

έπεσε στα 507 εκ. ευρώ, στο μισό περίπου του μέγιστου το 2008, και χαμηλότερα κατά 40% από το επίπεδο του 

2005. Το διάστημα αυτό το ποσοστό μικτής κερδοφορίας από 30,11% το 2005 κρατήθηκε στο επίπεδο αυτό 

μέχρι και το 2008 (30,95%), ενώ το 2009 έπεσε στα 27,75%, και το 2010 και 2011 βρέθηκε στα 20,91% και 20,08% 

αντίστοιχα. Αντιθέτως, τα λειτουργικά έξοδα δεν προσαρμόστηκαν αντίστοιχα στο ρυθμό μείωσης της μικτής 

κερδοφορίας και του τζίρου, αντιθέτως αύξησαν την ποσοστιαία συμμετοχή τους στον κύκλο εργασιών από 

14,86% το 2005 στο 22,48%, γεγονός που δείχνει χαμηλά αντανακλαστικά προσαρμογής στον υφεσιακό κύκλο. 

Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν και αυτές ποσοστιαία στο διάστημα αυτό από 11,17% το 2005 στα 15,14% το 2011, 

και οι τόκοι από 1,95% στα 8,47% του κύκλου εργασιών. Όσον αφορά την κερδοφορία μετά τους φόρους από 

θετικό 2,16% το 2005 βρέθηκε στο βαθέως αρνητικό 26,74%. Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου φανερώνουν 

βαθιά προβληματική συμπεριφορά τόσο από την πλευρά των πωλήσεων, με την πολύ μεγάλη πτώση του κύκλου 

εργασιών, όσο και από την πλευρά του κόστους, που δείχνει μεγάλη δυσχέρεια στην προσαρμογή του κύκλου. 

Είναι ένας μοχλευμένος κλάδος και λογικά θα πρέπει να δούμε κινήσεις εξαγορών, συγχωνεύσεων και 

πτωχεύσεων, μιας και το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ τοξικό για να ασκηθεί υγιής 

επιχειρηματικότητα. Η πίτα του κλάδου έχει συρρικνωθεί, τα δάνεια είναι πολύ σημαντικά σε μέγεθος βάσει του 

τζίρου και της ελληνικής οικονομίας, ο τζίρος των διαφημίσεων και η πορεία των πωλήσεων στο αναγνωστικό 

κοινό, είναι παράγοντες, που συντείνουν στη ραγδαία αναδιοργάνωση του κλάδου. 
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3.5 – Πετρέλαιο και αέριο 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου πετρελαίου και αερίου: 

Α/Α Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ 094004190 1960 298 

2. ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 094049864 1975 3287 

3. ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 094027509 1970 1232 
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3.5.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Πετρελαίου και Αερίου 

 

Πίνακας 17: Ισολογισμός Πετρελαίου και Αερίου 
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3.5.2 – Dashboard Πετρελαίου και Αερίου 

 

Εικόνα 13: Dashboard Ισολογισμού Πετρελαίου και Αερίου 
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3.5.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Πετρελαίου και Αερίου 

 
Πίνακας 18: Αποτελέσματα Πετρελαίου και Αερίου 
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3.5.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Πετρελαίου και Αερίου 

 

Εικόνα 14: Dashboard Αποτελεσμάτων Πετρελαίου και Αερίου 
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3.5.5 – Αριθμοδείκτες Πετρελαίου και Αερίου 

 
Πίνακας 19: Βασικοί Αριθμοδείκτες Πετρελαίου και Αερίου 

 
Πίνακας 20: Ανάλυση Dupont Πετρελαίου και Αερίου 
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3.5.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Πετρελαίου και Αερίου 

 
Εικόνα 15: Dashboard Αριθμοδεικτών Πετρελαίου και Αερίου 
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3.5.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
Ισολογισμός 

Εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού προκύπτει μια μέση ετήσια γεωμετρική αύξηση 

κατά 9,6%,  δημιουργώντας ένα σημαντικό ποσοστό μεγέθυνσης κατά 74% για την εξεταζόμενη περίοδο. Στην 

πλευρά του Ενεργητικού παρατηρούμε αύξηση των παγίων στοιχείων κατά 98% και των πελατών 22%, παρόμοιο 

ποσοστό με των αποθεμάτων (21%). Στην πλευρά του Παθητικού η αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

υπήρξε 70%, ενώ των βραχυπροθέσμων κατά 153%, σε αντίθεση με την καθαρή θέση, η οποία αναπτύχθηκε 

κατά 19%. Συνεπώς, στο εξεταζόμενο διάστημα η μεγέθυνση του κλάδου προήλθε από την αύξηση των 

υποχρεώσεων, ενώ η καθαρή θέση του κλάδου μειώθηκε ποσοστιαία στη διάρθρωση των κεφαλαίων. 

Συγκεκριμένα, η καθαρή θέση από 46% το 2005 έφθασε στο 32%, ενώ οι υποχρεώσεις του κλάδου από 54% στο 

68%, με τις μακροπρόθεσμες να μένουν σταθερές στο 21% και τις βραχυπρόθεσμες να αυξάνονται από το 33% 

στο 48%. Αυτή η ανακατανομή της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Παθητικού κρύβει προκλήσεις και κινδύνους 

για τον κλάδο, μιας και η ποσοστιαία μείωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και των ιδίων κεφαλαίων 

αυξάνει το χρηματοοικονομικό ρίσκο του κλάδου, ενώ η αύξηση των βραχυπροθέσμων μεγαλώνει την ταμειακή 

πίεση και αυξάνει το ρίσκο αυξομειώσεων των δανειακών επιτοκίων. 

Κύκλος Εργασιών – Λειτουργική Δραστηριότητα 

Στον κύκλο εργασιών του κλάδου παρατηρούμε ότι από το έτος 2005 έχουμε μια ανοδική πορεία από τα 10,3 δις 

στα 16,4 δις το 2008, και μετά πτώση στα 11,4 το 2009 και άνοδο στα 15,5 το 2010 και 18,9 δις το 2011, συνεπώς 

την εξεταζόμενη περίοδο η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών κυμάνθηκε κατά 82% ή κατά 10,53% γεωμετρική 

ετήσια αύξηση. Το περιθώριο μικτής κερδοφορίας όμως μειώθηκε από το 11,46% το 2005 στα 5,97% το 2011. Τα 

λειτουργικά έξοδα διατηρήθηκαν  στο μέσο επίπεδο του 2,2% και οι αποσβέσεις στο 1,4% του τζίρου, ενώ οι 

τόκοι ανέβηκαν από το 0,27% στο 0,91%. Συνεπώς, η μείωση του μικτού περιθωρίου είχε άμεση επίπτωση στην 

καθαρή κερδοφορία, η οποία από το 4,61% κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκε στο 1,38%. Πάντως, θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι ο κλάδος πρώτον κράτησε και αύξησε τους τζίρους και δεύτερον κρατήθηκε στη ζώνη 

κερδοφορίας, έστω και οριακής. Κατά συνέπεια, και όπως προέκυψαν και από τα αριθμητικά δεδομένα της 

περιόδου, ο κλάδος επέδειξε σημαντική αντοχή στην κρίση, και εφόσον προκύψουν βελτιώσεις στη μικτή 

κερδοφορία, είτε περιστολή λειτουργικών δαπανών ή συνδυασμός αυτών των δύο παραμέτρων ο κλάδος θα 

συνεχίσει να καταγράφει κερδοφορία, όχι μεγάλη, αλλά κερδοφορία.   
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3.6 – Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου προσωπικών και οικιακών αγαθών: 

Α/Α Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΑΑΑΚ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ  1927 6 

2. ΑΚΡΙΤ ΑΚΡΙΤΑΣ 094058178 1977 274 

3. ΑΛΣΙΝ ALSINCO 094484180 1996 45 

4. ΒΑΡΓ ΒΑΡΑΓΚΗΣ 094072646 1980 42 

5. ΒΑΡΝΗ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 094053877 1974 175 

6. ΒΙΟΚΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 094028950 1970 117 

7. ΓΕΔ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 094190859 1987 84 

8. ΔΟΥΡΟ ΔΟΥΡΟΣ 094036451 1971 55 

9. ΔΡΟΜΕ ΔΡΟΜΕΑΣ 094104476 1979 193 

10. ΕΛΒΕ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 094137692 1948 29 

11. ΕΛΥΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 094043731 1974 423 

12. ΕΛΦΚ ΕΛΦΙΚΟ 094041946 1973 10 

13. ΕΠΙΛΚ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 094532182 1970 258 

14. ΕΦΤΖΙ F.G. EUROPE (ΚO) 094016267 1958 62 

15. ΖΑΜΠΑ ΖΑΜΠΑ  1962 14 

16. ΚΑΡΕΛ ΚΑΡΕΛΙΑ 094007351 1888 448 

17. ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΡΕΣ 095645788 1996 263 

18. ΛΑΝΑΚ ΛΑΝΑΚΑΜ 094007209 1941 15 

19. ΜΙΝ MINERVA 094045435 1963 269 

20. ΜΟΥΖΚ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 094022631 1968 332 

21. ΜΠΕΛΑ JUMBO 094173365 1986 1942 

22. ΝΑΥΠ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 094141030 1989 37 

23. ΠΑΠ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 094011512   

24. ΠΑΡΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  1934 11 

25. ΡΙΛΚΕ RILKEN (KΟ) 094022890 1976 89 

26. ΡΙΝΤΕ RIDENCO 094115208 1982 87 

27. ΣΑΝΥΟ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ 094065803 1973 12 

28. ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 094017922 1964 1403 

29. ΣΑΤΟΚ SATO AE 094047115 1973 167 

30. ΤΕΞΤ ΤΕΞΑΠΡΕΤ  1985 2 

31. ΥΑΛΚΟ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 004350470 1973 221 

32. ΦΙΕΡ ΦΙΕΡΑΤΕΞ 012095442 1988 138 

33. ΦΙΝΤΟ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 094041829 1975 154 

34. ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 094018513 1966 3545 
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3.6.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 

 

Πίνακας 21: Ισολογισμός Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 
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3.6.2 – Dashboard Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 

 

Εικόνα 16: Dashboard Ισολογισμού Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 
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3.6.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 

 
Πίνακας 22: Αποτελέσματα Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών   
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3.6.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 

 

Εικόνα 17: Dashboard Αποτελεσμάτων Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 
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3.6.5 – Αριθμοδείκτες Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 

 
Πίνακας 23: Βασικοί Αριθμοδείκτες Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 

 
Πίνακας 24: Ανάλυση Dupont Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 
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3.6.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 

 
Εικόνα 18: Dashboard Αριθμοδεικτών Προσωπικών και Οικιακών Αγαθών 
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3.6.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο των Προσωπικών και Οικιακών 

Αγαθών 
Ισολογισμός 

Εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού προκύπτει μια μέση ετήσια γεωμετρική αύξηση 

4,5% και αθροιστική αύξηση 2005 – 2011 30,55%. Μια ανάπτυξη, κατά την οποία προκύπτει αύξηση των παγίων 

στοιχείων του κλάδου κατά 48,83%, των αποθεμάτων κατά 22,55% και μείωση των απαιτήσεων πελατών κατά 

32,47%. Στην πλευρά του Παθητικού, η αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ήταν 12,41%, των 

βραχυπροθέσμων κατά 37,28% και η καθαρή θέση κατά 35,69%. Συνεπώς, η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από 

ήπια ανάπτυξη των μεγεθών, με έλεγχο της πιστωτικής πολιτικής του κλάδου έναντι των πελατών, και με 

ανάπτυξη της καθαρής θέσης. 

Κύκλος Εργασιών – Λειτουργική Δραστηριότητα 

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών  του κλάδου, υπάρχει ευδιάκριτη διαφοροποίηση μεταξύ των ετών προ και 

μετά του 2008, δηλαδή ξεκινώντας το 2005 με τζίρο 2,28 δις ευρώ έφτασε τα 2,98 δις ευρώ το 2008, πέφτοντας 

το 2009 στα 2,79 δις, το 2010 στα 2,32 δις και το 2011 να αντιδρά η κατανάλωση και να φτάνει τα 2,42 δις ευρώ 

περίπου.  Περνώντας στη μικτή κερδοφορία βλέπουμε ότι το 2006 το περιθώριο βρίσκεται στα 45,52%, ένα 

ποσοστό υψηλό, το οποίο διατηρείται πάνω – κάτω στα ίδια επίπεδα τα έτη 2007, 2008 και 2009, ενώ το 2010 ο 

κλάδος προχωρά και ανεβάζει τα περιθώρια μικτής κερδοφορίας στα 57,72% και το 2011 στο 54,52%. Βέβαια, αν 

και θα περίμενε κανείς αυτή η ραγδαία άνοδος της μικτής κερδοφορίας να μετουσιωθεί σε αύξηση των 

λειτουργικών κερδών, δεν παρατηρούμε αυτό, αλλά βλέπουμε αύξηση των λειτουργικών εξόδων, και ως εκ 

τούτου μείωση των αποτελεσμάτων. Αυτή είναι μια εντυπωσιακά αρνητική επίδοση για τον κλάδο, ο οποίος από 

το 2006 έως και το 2010 αυξάνει το ποσοστό των δαπανών του επί του τζίρου από το 33,26% στο 44,95%, το 

οποίο είναι μια πραγματικά αρνητική εξέλιξη. Οι αποσβέσεις παρουσιάζουν αύξηση από 2,61% στο 3,34% για το 

διάστημα 2006 – 2011, και οι τόκοι από το 1,94% στο 2,59%. Αποτέλεσμα αυτής της άστοχης κοστολογικής 

διαχείρισης προέκυψε ότι ο κλάδος από κερδοφορία μετά φόρων 5,41% το 2005 έφθασε σε ζημίες -0,09% το 

2010 και αύξηση των ζημιών στο -2,17% το 2011. Παρατηρώντας αυτά τα δύο σκέλη ανάλυσης, ο κλάδος έχει 

επιδείξει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά την κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (από 3,29 στο 

5,16), στο δείκτη μόχλευσης (διατήρηση από το 2,34 στο 2,25), παρ’ όλα αυτά τα απογοητευτικά αποτελέσματα 

στη λειτουργική κερδοφορία αναδεικνύει προβληματική διοίκηση πωλήσεων και κοστολογική διαχείριση στον 

κλάδο. 
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3.7 – Πρώτες Ύλες 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου πρώτων υλών: 

Α/Α Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΑΛΚΟ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 094279018 1990 80 

2. ΑΛΜΥ ΑΛΟΥΜΥΛ 094220266 1988 610 

3. ΑΡΒΑ S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ 094000952 1934 645 

4. ΕΛΒΑ ΕΛΒΑΛ 094100416 1977 2141 

5. ΕΛΣΤΡ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 094018802 1965 223 

6. ΕΤΕΜ ΕΤΕΜ 094064185 1971 654 

7. ΚΟΡΔΕ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ 094130887 1984 90 

8. ΛΕΒΚ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 094008624  50 

9. ΜΕΡΚΟ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)    

10. ΜΠΤΚ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 094107675 1957 203 

11. ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 094316669 1990 1902 

12. ΣΙΔΕ ΣΙΔΕΝΟΡ 094043233 1974 2773 

13. ΣΙΔΜΑ ΣΙΔΜΑ 094106678 1981 225 

14. ΣΩΛΚ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY  1969 410 

15. ΧΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΡ 094061318 1977 2476 

  



 
77 

 

3.7.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Πρώτων Υλών  

 

Πίνακας 25: Ισολογισμός Πρώτων Υλών 
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3.7.2 – Dashboard Πρώτων Υλών 

 

Εικόνα 19: Dashboard Ισολογισμού Πρώτων Υλών 
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3.7.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Πρώτων Υλών 

 
Πίνακας 26: Αποτελέσματα Πρώτων Υλών   
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3.7.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Πρώτων Υλών 

 

Εικόνα 20: Dashboard Αποτελεσμάτων Πρώτων Υλών 
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3.7.5 – Αριθμοδείκτες Πρώτων Υλών 

 
Πίνακας 27: Βασικοί Αριθμοδείκτες Πρώτων Υλών 

 
Πίνακας 28: Ανάλυση Dupont Πρώτων Υλών   
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3.7.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Πρώτων Υλών 

 
Εικόνα 21: Dashboard Αριθμοδεικτών Πρώτων Υλών 

  



 
83 

3.7.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο των Πρώτων Υλών 
Ισολογισμός  

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (2005-2011) θα πρέπει να επισημάνουμε την ομαλή αναπτυξιακή 

εξέλιξη του κλάδου, χωρίς μεγάλες αυξομειώσεις των μεγεθών με αποτέλεσμα το μέγεθος του 

ενεργητικού/παθητικού να αυξηθεί από τα 6,29  δις στα 8,00 δις ευρώ περίπου, πετυχαίνοντας αθροιστική 

αύξηση 27,16%, με γεωμετρική μέση ετήσια αύξηση κατά 4,1%. Στην περίοδο αυτή η σημαντικότερη αθροιστικά 

μεταβολή συνέβη στην αύξηση των παγίων κατά 31,2%, στην πολύ σημαντική αύξηση των λοιπών στοιχείων του 

Ενεργητικού κατά 213% και από την πλευρά του Παθητικού την αθροιστική αύξηση κατά 7,9% και την αύξηση 

των υποχρεώσεων κατά 41,70%, με μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των βραχυπροθέσμων κατά 89,67%, έναντι 

μείωσης των μακροπρόθεσμων κατά 0,5%. Αυτές οι μεταβολές στη σύνθεση των κονδυλίων του 

Ενεργητικού/Παθητικού αποτυπώνονται και στην ποσοστιαία ανάλυση του ισολογισμού του κλάδου, με τα 

Πάγια να φθάνουν το 54% του Ενεργητικού το 2011, έναντι 52% το 2005, και τα λοιπά στοιχεία στο 8% το 2011 

έναντι 3%. Στην πλευρά του Παθητικού οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μειώθηκαν στο 21% (2011) από το 

29% (2005), οι Βραχυπρόθεσμες αυξήθηκαν στο 42% (2011) από το 28% (2005), ενώ η Καθαρή Θέση 

διαμορφώθηκε στο 37% του Παθητικού (2011), ενώ ήταν 43% (2005). 

Κύκλος Εργασιών – Μικτή Κερδοφορία – Λειτουργική Δραστηριότητα 

Στην περίοδο ανάλυσης των στοιχείων (2005 – 2011) μπορούμε καταρχήν να εντοπίσουμε την επίδραση του 

ξεσπάσματος της κρίσης, λόγω της οποίας ενώ ο κλάδος κατέγραφε από το 2005 έως και το 2008 άνοδο του 

κύκλου εργασιών από τα 4,75 δις στα 7,07 δις ευρώ, εντούτοις το 2009 ο κύκλος εργασιών σημειώνει βουτιά 

κατά 36,44% και καταγράφει 4,47 δις ευρώ πωλήσεις, επίπεδο χαμηλότερο ακόμη και από το 2005. Παρ’ όλα 

αυτά το 2010 ανακάμπτει κατά 21,72% στα 5,44 δις και το 2011 συνεχίζει την άνοδο με 23,3% αύξηση στα 6,71 

δις. Αθροιστικά από το 2005 έως το 2011 ο κλάδος κατέγραψε αύξηση 41,24%, εντούτοις όμως η μικτή 

κερδοφορία μειώθηκε κατά 6,36% από το επίπεδα του 2005, είχε δηλαδή ποσοστό μικτής κερδοφορίας 10,92% 

έναντι 17,87% το έτος βάσης. Στο επίπεδο των λειτουργικών εξόδων ο κλάδος αντέδρασε και από το 2009 

πετυχαίνει συνεχώς μείωση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό του τζίρου φθάνοντας το 3,96% το 2011, 

έναντι 6,68% του έτους 2009. Συγκριτικά ο κλάδος το 2005 είχε ποσοστό λειτουργικών εξόδων ως προς τον τζίρο 

4,37%. Η ωφέλεια αυτή στα λειτουργικά έξοδα δεν στάθηκε ικανή να διατηρήσει ο κλάδος την τελική 

κερδοφορία, μιας και από 6,92% κέρδη μετά φόρων το 2005 καταγράφει συνεχής μείωση της κερδοφορίας του, 

με έτος σταθμό το 2008, κατά το οποίο ο κλάδος βρίσκεται στο σημείο 0,37%, ενώ το 2009 καταγράφει τις 

μεγαλύτερες ποσοστιαίες ζημίες -2,74%. Το 2011 ο κλάδος επέστρεψε στο σχεδόν μηδενικού κέρδους επίπεδο -

0,03%. Μακροσκοπικά ο κλάδος ένιωσε έντονα την πίεση της κρίσης, η μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών 

ταρακούνησε τον κλάδο, ο κλάδος αντέδρασε με έντονη μείωση τιμών και περιθωρίου κέρδους, συγκράτησε τα 

λειτουργικά του έξοδα και προσπαθεί να βρει το σημείο ισορροπίας με αξιοπρεπείς τζίρους και συμπίεση του 

λειτουργικού κόστους. 
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3.8 – Ταξίδια και Αναψυχή 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Ταξιδίων και Αναψυχής: 

Α/Α Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΑΒΕΝΙΡ AVENIR Α.Ε. 094248736 1988 10 

2. ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ 094024650 1967 916 

3. ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 094468339 1988 1615 

4. ΑΣΤΗΡ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 094537779 1998 332 

5. ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ 094360110 1992 629 

6. ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 094108579 1986 13 

7. ΛΑΜΨΑ ΛΑΜΨΑ 094008519 1919 398 

8. ΜΙΝΟΑ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ 094049145 1972 459 

9. ΝΕΛ ΝΕΛ 094051245 1972 410 

10. ΟΛΚΑΤ OLYMPIC CATERING  1970  

11. ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ 090027346 1959 235 

12. ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS 094005806 1962 266 

13. ΠΡΕΖΤ ΓΕΚΕ 094033829 1972 145 
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3.8.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Ταξιδίων και Αναψυχής  

 

Πίνακας 29: Ισολογισμός Ταξιδίων και Αναψυχής 
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3.8.2 – Dashboard Ταξιδίων και Αναψυχής 

 

Εικόνα 22: Dashboard Ισολογισμού Ταξιδίων και Αναψυχής 
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3.8.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Ταξιδίων και Αναψυχής 

 
Πίνακας 30: Αποτελέσματα Ταξιδίων και Αναψυχής   
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3.8.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Ταξιδίων και Αναψυχής 

 

Εικόνα 23: Dashboard Αποτελεσμάτων Ταξιδίων και Αναψυχής 

  



 
89 

3.8.5 – Αριθμοδείκτες Ταξιδίων και Αναψυχής 

 
Πίνακας 31: Βασικοί Αριθμοδείκτες Ταξιδίων και Αναψυχής 

 
Πίνακας 32: Ανάλυση Dupont Ταξιδίων και Αναψυχής   



 
90 

3.8.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Ταξιδίων και Αναψυχής 

 
Εικόνα 24: Dashboard Αριθμοδεικτών Ταξιδίων και Αναψυχής 
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3.8.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Ταξιδίων και Αναψυχής 
Ισολογισμός  

Παρατηρώντας τους ισολογισμούς του κλάδου προκύπτει ότι στην εξεταζόμενη περίοδο (2005 – 2011) υπήρξαν 

στην πλευρά του Ενεργητικού οι εξής σημαντικές διαφοροποιήσεις: αθροιστική αύξηση των παγίων στοιχείων 

κατά 70,38%, από τα 2,06 δις στα 3,52 δις ευρώ, αύξηση των απαιτήσεων κατά 24,25% από τα 0,33 δις στα 0,41 

δις και μείωση των λοιπών στοιχείων κατά 37,23% από τα 0,83 δις στα 0,52 δις ευρώ. Το σύνολο 

Ενεργητικού/Παθητικού αυξήθηκε κατά 38,75% καταγράφοντας μια μέση ετήσια γεωμετρική αύξηση κατά 5,6%. 

Στην πλευρά του Παθητικού οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις πηγάζουν από την αύξηση των υποχρεώσεων 

κατά 31,72% φθάνοντας το 2011 τα 2,64 δις έναντι 2,01 δις το 2005, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 50,05% 

στα 1,87 δις το 2011 από 1,25 δις το 2005. Επιπλέον, η μεταβολή στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 

48,97%, έναντι 11,76% των βραχυπροθέσμων. Οι ποσοστιαίες μεταβολές των κατηγοριών του 

Ενεργητικού/Παθητικού αντικατοπτρίζονται στην ποσοστιαία σύνθεση του κλάδου. Έτσι, στο Ενεργητικό η 

κυρίαρχη μεταβολή συνέβη στα πάγια τα οποία από το 63% βρέθηκαν στο 78% του Ενεργητικού, με μείωση των 

λοιπών στοιχείων από το 25% στο 12%. Συνακόλουθα στην πλευρά του Παθητικού, οι μακροπρόθεσμες 

ανέβηκαν στο 36% το 2011, έναντι 33% το 2005, οι βραχυπρόθεσμες έπεσαν στο 23% (2011) έναντι 29% το 2005, 

και τέλος η Καθαρή Θέση ανέβηκε στο 41% από 38% το 2005. 

Κύκλος Εργασιών – Μικτή Κερδοφορία – Λειτουργική Δραστηριότητα 

Την εξεταζόμενη περίοδο ο κλάδος κατέγραψε αθροιστική αύξηση του κύκλου εργασιών 33,3% φθάνοντας το 

2011 6,46 δις από 4,84 το 2005. Και σε αυτόν τον κλάδο η κρίση υπήρξε καταλυτική για την πορεία των 

εργασιών, η οποία το 2008 κατέγραψε τον υψηλότερο τζίρο στα 8,03 δις, υψηλότερη κατά 65,73% από το έτος 

2005. Στη συνέχεια το 2009 ο τζίρος έπεσε κατά 11,40% στα 7,11 δις, το 2010 κατέγραψε μια ελάχιστη μείωση 

0,19% φθάνοντας στα 7,10 δις και το 2011 ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 9,04% φθάνοντας στο επίπεδο 

των 6,46 δις. Συνεπώς, το διάστημα αυτό ο κλάδος είχε έντονα ανοδική πορεία μέχρι το έτος 2008, από το οποίο 

ο κλάδος φθίνει στο επίπεδο των 6,46 δις, επίπεδο όμως σαφώς υψηλότερο του έτους βάσης. Η εικόνα όμως της 

μικτής κερδοφορίας είναι τελείως διαφορετική. Έτσι, το περιθώριο μικτής κερδοφορίας από το 24,11% έπεσε 

στο 19,27% καταγράφοντας μείωση κατά 20,08%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό επί του τζίρου από το 

2,73% το 2005 έφτασαν το 4,56%, καταγράφοντας αύξηση κατά 67,07%. Την ίδια περίοδο οι αποσβέσεις από το 

2,81% του τζίρου βρέθηκαν στο 3,31%, καταγράφοντας αύξηση 17,92%. Αυτές οι μεταβολές είχαν ως 

αποτέλεσμα τα κέρδη μετά φόρων να καταγράψουν μείωση από το 12,26% του 2005, στα 6,73% του τζίρου το 

2011, μείωση δηλαδή κατά 45,08%.  



 
92 

3.9 – Τεχνολογία 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Τεχνολογίας: 

Α/Α Κωδικός ΟΑΣΗΣ Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ALTEC ALTEC 094229574 1988 9 

2. BYTE COMPUTER BYTE COMPUTER 094265075 1990 144 

3. CENTRIC 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 094475724 1995 15 

4. COMPUCON 
(ΚO) 

COMPUCON (ΚO) 094373338 1993 14 

5. CPI CPI 094432029 1995 165 

6. DIONIC DIONIC 094417630 1995 524 

7. FORTHNET FORTHNET 094444827 1995 795 

8. HELLAS ONLINE HELLAS ONLINE 094285523 1990 796 

9. LOGISMOS LOGISMOS    

10. MLS 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 094449116 1995 57 

11. NEXANS ΕΛΛΑΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ 094039860 1973 203 

12. PC SYSTEMS PC SYSTEMS 094212280 1987 90 

13. PROFILE PROFILE 094434127 1995 71 

14. QUALITY & 
RELIABILITY 

QUALITY & RELIABILITY 094352681 1992 73 

15. QUEST 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 094155882 1985 23 

16. SPACE HELLAS SPACE HELLAS 094149709 1985 208 

17. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ 
Α.Ε. 

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 094262927 1989 65 

18. ΙΛΥΔΑ ΙΛΥΔΑ 094359854 1992 34 

19. ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ 094035282 1973 5 

20. ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΙΝΤΕΡΤΕΚ 094231127 1988 83 

21. ΜΑΡΑΚ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 094095414 1976 103 
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3.9.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Τεχνολογίας  

 

Πίνακας 33: Ισολογισμός Τεχνολογίας 
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3.9.2 – Dashboard Τεχνολογίας 

 

Εικόνα 25: Dashboard Ισολογισμού Τεχνολογίας 
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3.9.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Τεχνολογίας 

 
Πίνακας 34: Αποτελέσματα Τεχνολογίας   
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3.9.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Τεχνολογίας 

 

Εικόνα 26: Dashboard Αποτελεσμάτων Τεχνολογίας 
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3.9.5 – Αριθμοδείκτες Τεχνολογίας 

 
Πίνακας 35: Βασικοί Αριθμοδείκτες Τεχνολογίας 

 
Πίνακας 36: Ανάλυση Dupont Τεχνολογίας   
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3.9.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Τεχνολογίας 

 
Εικόνα 27: Dashboard Αριθμοδεικτών Τεχνολογίας 
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3.9.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Τεχνολογίας 
Ισολογισμός  

Εξετάζοντας τον τεχνολογικό κλαδικό ισολογισμό μπορούμε να σταθούμε άμεσα στην πολύ μεγάλη βαρύτητα 

των υποχρεώσεων στο Παθητικό του κλάδου. Συγκεκριμένα το έτος 2011 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

έφτασαν το 20%, οι βραχυπρόθεσμες το 58% και η καθαρή θέση 22%. Ένας λόγος ξένων προς ίδια κεφάλαια 

3,48, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα για την εξέλιξη και τη μετέπειτα πορεία του κλάδου. Η εξέλιξη αυτή 

και η διάρθρωση του παθητικού υπήρξε διαχρονική στον κλάδο, και δεν οφείλεται στην επίδραση της κρίσης, 

συνεπώς υπάρχουν θεμελιώδη ζητήματα για την οργάνωση και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Θα πρέπει 

σαφώς να επισημάνουμε τη βαρύτητα και τη σημασία του κλάδου για την ανταγωνιστικότητα και τον 

εκσυγχρονισμό της ελληνικής ιδιωτικής οικονομίας, της οργάνωσης του δημοσίου και τη βελτίωση της 

αξιοποίησης των υλικών και ανθρώπινων πόρων στην πατρίδα μας. Σε αυτό το πλαίσιο όμως, βλέπουμε ότι ο 

κλάδος έχει σοβαρά προβλήματα, που αναδεικνύονται και από την πορεία του κύκλου εργασιών και 

κερδοφορίας. 

Κύκλος Εργασιών – Μικτή Κερδοφορία – Λειτουργική Δραστηριότητα 

Βλέποντας την εξέλιξη του τζίρου μπορούμε να δούμε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης από το 2005 με 1,1 δις 

ευρώ, ο οποίος έφτασε το 2009 στα 2,03 δις ευρώ. Το 2010 εμφανίστηκε μια μικρή μείωση 6,26% στα 1,91 δις 

και το 2011 κατέγραψε έντονη μείωση κατά 19,56% στα 1,53 δις ευρώ. Παρ’ όλα αυτά στο πεδίο της 

λειτουργικής κερδοφορίας μόνο τα έτη 2005 και 2006 οριακά κατέγραφε ο κλάδος κέρδη προ τόκων – φόρων. Το 

2005 είχε +4,75%, το 2006 +1,57%, ενώ το 2007 περνά στη ζώνη των ζημιών με αυξανόμενη αρνητική πορεία. 

Εάν συνυπολογίσουμε και τον παράγοντα των τόκων, ο οποίος κατά μέσο όρο βρίσκεται στο 2,12% του τζίρου, 

καταλαβαίνουμε ότι ο κλάδος βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάντως, είναι αξιοσημείωτη η εσωτερική 

αντίφαση της εικόνας ενός επιχειρηματικού κλάδου, ο οποίος προσπαθεί και οργανώνει όλων των ειδών τις 

επιχειρησιακές οντότητες (κρατικές, είτε ιδιωτικές), ενώ ο ίδιος παραμένει σε μεγάλο βαθμό προβληματικός. 

Σίγουρα είναι κάτι, που θα το αντιμετωπίσει ο κλάδος σύντομα, μιας και όπως προανέφερα τα προβλήματα του 

κλάδου υπήρχαν σε έντονο βαθμό πριν το ξέσπασμα της κρίσης, συνεπώς θα είναι αρκετά δύσκολη και επίπονη 

η διαδικασία αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης του κλάδου.  
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3.10 – Τηλεπικοινωνίες 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Τηλεπικοινωνιών: 

Α/Α Κωδικός ΟΑΣΗΣ Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΟΤΕ ΟΤΕ 094019245 1949 28474 
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3.10.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Τηλεπικοινωνιών  

 

Πίνακας 37: Ισολογισμός Τηλεπικοινωνιών 
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3.10.2 – Dashboard Τηλεπικοινωνιών 

 

Εικόνα 28: Dashboard Ισολογισμού Τηλεπικοινωνιών 
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3.10.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Τηλεπικοινωνιών 

 
Πίνακας 38: Αποτελέσματα Τηλεπικοινωνιών   
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3.10.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Τηλεπικοινωνιών 

 

Εικόνα 29: Dashboard Αποτελεσμάτων Τηλεπικοινωνιών 
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3.10.5 – Αριθμοδείκτες Τηλεπικοινωνιών 

 
Πίνακας 39: Βασικοί Αριθμοδείκτες Τηλεπικοινωνιών 

 
Πίνακας 40: Ανάλυση Dupont Τηλεπικοινωνιών   
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3.10.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Τηλεπικοινωνιών 

 
Εικόνα 30: Dashboard Αριθμοδεικτών Τηλεπικοινωνιών 
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3.10.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Τηλεπικοινωνιών 
Ισολογισμός  

Λόγω της γενικής κατάταξης των εταιρειών ανά κλάδο, στο συγκεκριμένο των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνεται 

μόνο ο ΟΤΕ, οπότε κατ’ ουσίαν η ανάλυση αυτή είναι η εταιρική ανάλυση του ΟΤΕ Α.Ε. Αναφερόμαστε βέβαια 

στο μεγαλύτερο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών, με την ιστορία της εταιρείας 

συνυφασμένη με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και ένα πολύ μεγάλο μέγεθος της ελληνικής 

οικονομίας. Παρατηρώντας τα κονδύλια του ισολογισμού θα πρέπει να σταθούμε στη δραματική ποσοστιαία 

μείωση της καθαρής θέσης, η οποία το 2005 ήταν 4,51 δις ευρώ, σε ένα σύνολο παθητικού 11,05 δις, βρέθηκε 

στα 1,76 δις το 2011, σε σύνολο 9,09 δις ευρώ. Ποσοστιαία η αθροιστική μείωση υπήρξε κατά 61,06% και η 

αναλογία της καθαρής θέσης στη σύνθεση του παθητικού από το 41% βρέθηκε στο 19%. Αντίστοιχα οι 

υποχρεώσεις του οργανισμού ανέβηκαν από το 59% στο 81% του συνόλου του παθητικού. Αυτή η εξέλιξη θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι παρατηρείται από το πρώτο κιόλας έτος της ανάλυσης (2006 – 39%, 2007 – 26%, 2008 – 

19%), ενώ έτος σταθεροποίησης στο ύψος γύρω από το 19% έχουμε από το έτος 2008 και μετέπειτα, συνεπώς η 

εξέλιξη της καθαρής θέσης είναι μια τάση, η οποία προϋπήρχε της κρίσης. Από κει και πέρα στα στοιχεία του 

Ενεργητικού δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο οργανισμός 

διατηρεί αμετάβλητη την επιχειρησιακή του οργάνωση. 

Κύκλος Εργασιών – Μικτή Κερδοφορία – Λειτουργική Δραστηριότητα 

Από το 2005, οπότε και ξεκινά η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της παρούσας εργασίας, ο οργανισμός 

αυξάνει τον κύκλο εργασιών του μέχρι το 2008, από τα 5,47 δις στα 6,40 δις, παρουσιάζοντας μια αθροιστική 

αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17,02%. Από κει και πέρα, η οικονομική κρίση χτύπησε αδίστακτα την 

ελληνική οικονομία και ο οργανισμός δεν έμεινε ανεπηρέαστος, καταγράφοντας μείωση για τα έτη 2009, 2010 

και 2011 8% για κάθε έτος. Το 2010 ο οργανισμός είχε επιστρέψει στον ίδιο τζίρο του 2005 και το 2011 έφθασε 

στα 5,03 δις, ποσό μικρότερο και από τα 5,47 δις του 2005. Στο πεδίο της λειτουργικής κερδοφορίας, ο 

οργανισμός κινείται σταθερά ανοδικά, ως ποσοστό του τζίρου, ξεκινώντας το 2005 στο 20,66% και φθάνοντας το 

2011 στα 33,00%, συνεπώς παρ’ όλη τη μείωση του τζίρου και τη σημαντική επίδραση της κρίσης στην 

κερδοφορία και τους τζίρους των επιχειρήσεων, ο οργανισμός αντέδρασε πολύ επιτυχημένα και κράτησε 

ανοδικό το επίπεδο της λειτουργικής της κερδοφορίας. Παρ’ όλα αυτά το χρηματοοικονομικό κόστος του 

οργανισμού και οι διάφοροι κρατικοί φόροι, είχαν ως αποτέλεσμα ο οργανισμός να παρουσιάσει ζημίες μετά 

φόρων το 2010 και το 2011, αν και τα έτη αυτά είχε κερδοφόρα αποτελέσματα προ φόρων. Σημαντικό στοιχείο 

από την εικόνα των αποτελεσμάτων χρήσης του οργανισμού είναι η σταθερά ανοδική αύξηση των τόκων ως 

ποσοστό του κύκλου εργασιών, οι οποίοι από το 2,98% του τζίρου το 2005 έφτασαν το 5,76% το 2011, ένας 

διπλασιασμός σχεδόν των τόκων ως προς τον κύκλο εργασιών, ο οποίος δεν είναι άσχετος με τη μεγάλη 

μόχλευση του οργανισμού (5,17). Συνεπώς η πορεία του οργανισμού θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το 

χειρισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, συνακόλουθα και με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του 

πολιτικού κινδύνου, ο οποίος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το γενικότερο επίπεδο των επιτοκίων και των 

συνθηκών δανεισμού στην ελληνική οικονομία και τη διάθεση ανάληψης ρίσκου και επένδυσης από τους 

εγχώριους και διεθνείς επενδυτικούς οίκους.  
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3.11 – Τρόφιμα και Ποτά 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Τροφίμων και Ποτών: 

Α/Α Κωδικός ΟΑΣΗΣ Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΓΑΛΑΞ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 094212973 1986 163 

2. ΔΙΧΘ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ 094360066 1992 574 

3. ΕΒΖ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ 094016600 1960 1481 

4. ΕΒΡΟΦ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ    

5. ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ 094024697 1969 2221 

6. ΕΛΓΕΚ ΕΛΓΕΚΑ 094069931 1974 181 

7. ΕΛΙΧΘ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ 094184400 1987 327 

8. ΕΛΜΠΙ ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ    

9. ΙΝΦΙΣ INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ    

10. ΙΠΠΚ ΙΠΠΟΤΟΥΡ    

11. ΚΑΝΑΚ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. 094126376 1979 308 

12. ΚΕΠΕΝ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ 094083083 1986 89 

13. ΚΜΟΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 094276540 1989 617 

14. ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΚΑ 094129631 1985 66 

15. ΚΡΕΤΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 094083476 1979 706 

16. ΚΡΙ ΚΡΙ - ΚΡΙ 094289571 1994 297 

17. ΚΤΗΛΑ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ 094200704 1992 57 

18. ΛΟΥΛΗ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ 094008810 1927 223 

19. ΜΠΟΚΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ 094027128 1976 111 

20. ΝΗΡ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 094152228 1988 1105 

21. ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΑΣ 094029969 1971 485 

22. ΝΤΡΙΑΡΤ NUTRIART 094070573 1978 632 

23. ΠΕΡΣ ΠΕΡΣΕΥΣ    

24. ΣΑΡΑΝ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ    

25. ΣΕΛΟ ΣΕΛΟΝΤΑ    
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3.11.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Τροφίμων και Ποτών  

 

Πίνακας 41: Ισολογισμός Τροφίμων και Ποτών 
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3.11.2 – Dashboard Τροφίμων και Ποτών 

 

Εικόνα 31: Dashboard Ισολογισμού Τροφίμων και Ποτών 
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3.11.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Τροφίμων και Ποτών 

 
Πίνακας 42: Αποτελέσματα Τροφίμων και Ποτών   
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3.11.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Τροφίμων και Ποτών 

 

Εικόνα 32: Dashboard Αποτελεσμάτων Τροφίμων και Ποτών 
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3.11.5 – Αριθμοδείκτες Τροφίμων και Ποτών 

 
Πίνακας 43: Βασικοί Αριθμοδείκτες Τροφίμων και Ποτών 

 
Πίνακας 44: Ανάλυση Dupont Τροφίμων και Ποτών   
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3.11.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Τροφίμων και Ποτών 

 
Εικόνα 33: Dashboard Αριθμοδεικτών Τροφίμων και Ποτών 
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3.11.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Τροφίμων & Ποτών 
Ισολογισμός  

Παρατηρώντας την εξέλιξη των κονδυλίων του ισολογισμού για τον υπό εξέταση κλάδο μπορούμε να 

διακρίνουμε μια ομαλή σχετικά εξέλιξη των περιουσιακών στοιχείων, με μια αθροιστική αύξηση του μεγέθους 

του ισολογισμού κατά 26,12% από το 2005 στο 2011. Έτσι, από τα 8,02 δις ευρώ του συνόλου του 

Ενεργητικού/Παθητικού έφτασε το 2011 στα 10,11 δις. Στην πλευρά του Ενεργητικού μπορούμε να 

παρατηρήσουμε μια σταθερότητα στην κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού, χωρίς αξιοσημείωτες 

μεταβολές, εντούτοις στην πλευρά του Παθητικού μπορούμε να δούμε μια μεγάλη αύξηση των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 49,6%, από τα 2,14 δις στα 3,21 (2005 και 2011 αντίστοιχα), οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ακολουθούνε με αθροιστική αύξηση 33,46%, από τα 2,50 δις στα 3,34 δις, ενώ η 

καθαρή θέση παρουσίασε μια αναιμική αύξηση 5,7% στην εξεταζόμενη περίοδο, από τα 3,37 δις στα 3,56 δις. 

Συνεπώς, η μεγέθυνση των στοιχείων του κλαδικού ισολογισμού έγινε με χρήση ξένων κεφαλαίων, τα οποία από 

το 58% του παθητικού, το έτος 2005, έφτασαν στο 65% του παθητικού, το έτος 2011. Αυτό μας δείχνει ότι ο 

κλάδος έχει χαρακτηριστικό στοιχείο τη μόχλευση, γεγονός σημαντικό για την ευαισθησία του στις μεταβολές 

των χρηματοοικονομικών συνθηκών. 

Κύκλος Εργασιών – Μικτή Κερδοφορία – Λειτουργική Δραστηριότητα 

Εξετάζοντας τον κύκλο εργασιών, με έτος σταθμό το 2008, ως έτος ξεσπάσματος της μεγαλύτερης οικονομικής 

κρίσης στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι ο κλάδος επέδειξε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, σε σημείο εντυπωσιακό. 

Καταρχήν, είναι από τους λίγους κλάδους, που διατήρησε σταθερά την κερδοφορία σε όλα τα υπό εξέταση έτη, 

γεγονός πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του κλάδου, όταν οι συνθήκες αρχίσουν ξανά να 

είναι ευνοϊκές για όλο το οικονομικό περιβάλλον. Από το 2005 έως το 2008 ο κύκλος εργασιών αναπτύχθηκε 

κατά 41,28% φθάνοντας από τα 6,26 δις στα 8,85 δις, ενώ το 2009 έπεσε κατά 5,31% στα 8,38 δις και έπειτα 

ξανάρχισε να αυξάνει τον κύκλο εργασιών του φτάνοντας στα 8,68 δις το 2011, καταγράφοντας αύξηση από το 

2009 3,53%. Συνολικά από το 2005 έως το 2011 η αύξηση στον κύκλο εργασιών ήταν 38,50%. 

Στο επόμενο σημείο, που θα σταθούμε είναι η ανθεκτικότητα της μικτής κερδοφορίας του κλάδου, η οποία το 

2005 ήταν 37,21%, ενώ το έτος 2011 έπεσε κατά 2,68 μονάδες στα 34,53%. Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να 

πούμε το ίδιο για τις λειτουργικές δαπάνες του κλάδου, οι οποίες από το 21,65% του τζίρου ανέβηκαν κατά 2,42 

μονάδες στο 24,07% του κύκλου εργασιών. Οι αποσβέσεις στην ίδια περίοδο έμειναν περίπου σταθερές στα 

5,3% του τζίρου. Η μείωση του μικτού περιθωρίου, σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών δαπανών 

είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των προ τόκων και φόρων αποτελεσμάτων, τα οποία από το 8,33% (2005) 

έπεσαν στα 4,84%. Επιπλέον, οι τόκοι αυξήθηκαν από το 0,6% στο 2,08% του κύκλου εργασιών με αποτέλεσμα 

τη μείωση των προ φόρων αποτελεσμάτων από το 7,74% στο 2,76%. Τέλος, οι φόροι αποτελούν περίπου το 

1,63% του κύκλου εργασιών κατά μέσο όρο. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κλάδος διαθέτει πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

διατήρησε και στήριξε τους τζίρους και τη μικτή του κερδοφορία, κράτησε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

αποθεμάτων και των απαιτήσεων, διατήρησε τη θετική κερδοφορία του, σε ένα ακραία δύσκολο 

μακροοικονομικό περιβάλλον και στάθηκε όρθιος. Επιπλέον, ο κλάδος αυτός έχει πολύ μεγάλη σημασία για την 

εθνική οικονομία, τόσο από την άποψη της παροχής σημαντικών και βασικών αγαθών για κάθε κοινωνία, όσο 

και για την αλυσίδα αξίας, που δημιουργεί και στηρίζει ο κλάδος στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.  
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3.12 – Υγεία 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Υγείας: 

Α/Α Κωδικός ΟΑΣΗΣ Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΑΛΑΠΙΣ ALAPIS 094100220 1981 543 

2. ΑΧΟΝ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 094221435 1987 6 

3. ΕΥΡΟΜ EUROMEDICA 094045865 1974 1537 

4. ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ 094055324 1977 875 

5. ΙΑΤΡ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 094129169 1983 2879 

6. ΛΑΒΙ LAVIPHARM 094105528 1975 186 

7. ΜΕΝΤΙ MEDICON ΕΛΛΑΣ 094240321 1986 92 

8. ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ  1970 3406 
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3.12.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Υγείας  

 

Πίνακας 45: Ισολογισμός Υγείας 
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3.12.2 – Dashboard Υγείας 

 

Εικόνα 34: Dashboard Ισολογισμού Υγείας 
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3.12.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Υγείας 

 
Πίνακας 46: Αποτελέσματα Υγείας   
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3.12.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Υγείας 

 

Εικόνα 35: Dashboard Αποτελεσμάτων Υγείας 
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3.12.5 – Αριθμοδείκτες Υγείας 

 
Πίνακας 47: Βασικοί Αριθμοδείκτες Υγείας 

 
Πίνακας 48: Ανάλυση Dupont Υγείας   
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3.12.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Υγείας 

 
Εικόνα 36: Dashboard Αριθμοδεικτών Υγείας 
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3.12.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Υγείας 
Ισολογισμός  

Ξεκινώντας το σχολιασμό για το συγκεκριμένο κλάδο δεν μπορεί κανείς να μην εντοπίσει την εκρηκτική αύξηση 

των μεγεθών του ισολογισμού κατά τα έτη 2005 – 2009, κατά τα οποία έτη η αύξηση έφτασε τα 377%, ήτοι στην 

πλευρά του ενεργητικού τετραπλασιάστηκαν τα πάγια στοιχεία (+410%), υπερτετραπλασιάστηκαν τα αποθέματα 

του κλάδου (+463%), υπερδιπλασιάστηκαν οι απαιτήσεις (+258%) και υπερπενταπλασιάστηκαν τα λοιπά 

στοιχεία του ενεργητικού (+550%). Στην πλευρά του παθητικού, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

υπερεξαπλασιάστηκαν (+680%), οι βραχυπρόθεσμες σχεδόν διπλασιάστηκαν (178%) και η καθαρή θέση 

υπερπενταπλασιάστηκε (+512%). Αυτά ήταν τα μεγέθη και η εξέλιξη του κλάδου μέχρι το έτος 2009, από το 

οποίο ξεκινά μια απότομη βύθιση όλων των μεγεθών κατά -18,3% του συνόλου Ενεργητικού/Παθητικού το έτος 

2010, και συνεχίζεται με μείωση 31,8% το έτος 2011. Είναι φανερό ότι, η απότομη χρονικά και σε ένταση 

δημοσιονομική προσαρμογή και οι περικοπές του προϋπολογισμού για τις δαπάνες υγείας είχαν ως αποτέλεσμα 

την απότομη επιβράδυνση όλου του κλάδου υγείας. Ένας κλάδος, που περιλαμβάνει προμηθευτές υλικών, 

αναλωσίμων, φαρμάκων και κέντρων υγείας. Το σημαντικό στοιχείο, που πρέπει να κρατήσουμε για το 

συγκεκριμένο κλάδο είναι η δραματική αύξηση των ξένων κεφαλαίων επί του συνόλου των υποχρεώσεων (από 

66% το 2005, στα 92% το 2011) και η αντίθετη πορεία συρρίκνωσης των ιδίων κεφαλαίων (από 34% το 2005, στο 

8% το 2011). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτή η δραματική μεταβολή των συνθηκών στον κλάδο 

οφείλεται στις εξελίξεις γύρω από την εταιρεία ΑΛΑΠΙΣ, η οποία κήρυξε πτώχευση μετά από το σκάνδαλο με την 

τράπεζα Proton Bank. 

Κύκλος εργασιών – Λειτουργική Κερδοφορία 

Ο κλάδος μέχρι και το 2009 απολάμβανε σταθερά μεγάλη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών καταφέρνοντας να 

φτάσει από το 1,00 δις ευρώ το 2005 τα 2,82 δις το 2009, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό αθροιστικό ποσοστό 

282% αύξηση μέσα σε τέσσερα χρόνια. Το 2010 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 19,25% και το 2011 επιπλέον 

26,30% φθάνοντας το 2011 τα 1,68 δις ευρώ περίπου. Το πρόβλημα όμως με τον κλάδο είναι η βαθιά αρνητική 

εικόνα των αποτελεσμάτων από το 2010. Μεγάλες ζημίες, που δεν σχετίζονται τόσο με την καθαυτό λειτουργική 

κερδοφορία, όσο με επενδυτικές ζημίες, οι οποίες οφείλονται στην εταιρεία ΑΛΑΠΙΣ. Συνεπώς, για το 

μεσοπρόθεσμο διάστημα, και λόγω της απαραίτητης δημοσιονομικής προσαρμογής ο κλάδος θα υποφέρει από 

συνεχή πίεση στο χρηματοοικονομικό πεδίο, την επιβράδυνση του τζίρου και την πίεση στη μικτή κερδοφορία 

του κλάδου. Είναι πολύ πιθανόν και να δρομολογηθούν εξελίξεις συγχωνεύσεων και συνεργειών με σκοπό την 

αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και για να διατηρηθούν οι επιχειρηματικές μονάδες και η απασχόληση. 

  



 
124 

3.13 – Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας: 

Α/Α Κωδικός ΟΑΣΗΣ Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΔΕΗ ΔΕΗ 090000045 1950 19452 

2. ΕΥΑΠΣ ΕΥΑΘ 094549011 1998 287 

3. ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ 094079101 1980 2671 

4. ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 094006030 1949 237 
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3.13.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας  

 

Πίνακας 49: Ισολογισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 
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3.13.2 – Dashboard Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 

 

Εικόνα 37: Dashboard Ισολογισμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 
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3.13.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 

 
Πίνακας 50: Αποτελέσματα Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας   
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3.13.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 

 

Εικόνα 38: Dashboard Αποτελεσμάτων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 
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3.13.5 – Αριθμοδείκτες Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 

 
Πίνακας 51: Βασικοί Αριθμοδείκτες Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 

 
Πίνακας 52: Ανάλυση Dupont Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας  
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3.13.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 

 
Εικόνα 39: Dashboard Αριθμοδεικτών Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 
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3.13.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 
Ισολογισμός 

Εξετάζοντας την πορεία του κλαδικού ισολογισμού μπορούμε να παρατηρήσουμε μια σταθερή ανοδική πορεία 

των μεγεθών του, η οποία αθροιστικά μας δίνει μια αύξηση κατά 53,31% σε μια επταετία (2005 – 2011). Στην 

πράξη η μέση γεωμετρική ετήσια αύξηση ήταν 7,4%, ένα ποσοστό ανάπτυξης πολύ μεγάλο για το είδος των 

επιχειρήσεων και του μεγέθους τους στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας. Στην πλευρά του Ενεργητικού θα 

διαπιστώσουμε ότι ενώ τα πάγια στοιχεία αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 40,97%, εντούτοις λόγω της 

μεγαλύτερης συνολικής αύξησης του 53,31% η ποσοστιαία τους συμμετοχή στο σύνολο του Ενεργητικού 

μειώθηκε από το 89% το 2005 στο 81%. Αυτές οι επτά (7) εκατοστιαίες μονάδες περάσαν στις απαιτήσεις κατά 

πελατών και στα λοιπά στοιχεία του Ενεργητικού, ενώ τα αποθέματα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο. Συνεπώς, 

κρατούμε τη μικρότερη αύξηση των παγίων επενδύσεων και την αύξηση των απαιτήσεων κατά πελατών, 

στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη λόγω της κρίσης, η οποία υπήρξε παράγοντας αποτρεπτικός των 

επενδυτικών σχεδίων και της αύξησης των απαιτήσεων των πελατών. Περνώντας στην πλευρά του Παθητικού 

εντοπίζουμε καταρχάς την ίδια σύνθεση ιδίων και ξένων κεφαλαίων (40% και 60% αντίστοιχα), ενώ στην πλευρά 

των υποχρεώσεων βλέπουμε μια αλλαγή κατανομής υπέρ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίες από 

το 13% το 2005 ανέβηκαν κατά 139% στο 20% του Παθητικού το 2011, στοιχείο που αυξάνει το 

χρηματοοικονομικό ρίσκο του κλάδου. 

Κύκλος Εργασιών – Λειτουργική Κερδοφορία 

Λόγω έλλειψης των στοιχείων μικτής κερδοφορίας για το 2005 θα αναλύσουμε την πορεία του κύκλου εργασιών 

και τη λειτουργική κερδοφορία. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών διαπιστώνουμε μια σταθερή αύξησή του, η 

οποία αθροιστικά φτάνει το 40,38% στην επταετία (2005 – 2011). Παρ’ όλα αυτά η αθροιστική αύξηση της 

κερδοφορίας προ τόκων φόρων και αποσβέσεων φτάνει μόλις το 0,88% δηλαδή, μετά από επτά χρόνια και 

αύξησης του τζίρου κατά 40% η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου έμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2005, ενώ οι 

αποσβέσεις αυξήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά 23,46%. Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν να 

μειωθούν εν τέλει τα κέρδη προ τόκων και φόρων κατά 32,88%, δηλαδή από τα 0,33 δις το 2005 να βρεθούν στα 

0,22 δις ευρώ. Οι χρηματοοικονομικοί τόκοι εντούτοις αυξήθηκαν κατά 64,20% και οι φόροι κατά 26,77%. 

Συνέπεια αυτών των παραγόντων είναι ο κλάδος να εμφανίσει ζημίες μετά φόρων -1,45% του κύκλου εργασιών 

το 2011, από κέρδη 3,02% του κύκλου εργασιών το 2005. Έχουμε λοιπόν, να κάνουμε με έναν κλάδο, ο οποίος 

από τη μια μεριά έχει σταθερά αυξανόμενο κύκλο εργασιών, επιπλέον λόγω της σύνθεσης του κλάδου και των 

μονοπωλίων, που το χαρακτηρίζει η φύση των επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ), καταφέρνει και όχι μόνο να 

διατηρεί σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία, αλλά και να δημιουργεί ζημίες. Είναι μια πραγματικά πρωτότυπη 

επιτυχία του κλάδου στα παγκόσμια οικονομικά χρονικά. Με τη δημιουργία ζημιών είναι μαθηματικά αδύνατο 

να στηριχθούν με ίδια κεφάλαια επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού και αύξησης του παραγόμενου 

εισοδήματος, ενώ θα βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στη χρηματοοικονομική στήριξη των ξένων κεφαλαίων, 

γεγονός που φαίνεται και από την αύξηση των τόκων. Παρόλα αυτά ο κλάδος της κοινής ωφέλειας είναι 

συνήθως μια καλή και ασφαλής επενδυτική επιλογή για συντηρητικά χαρτοφυλάκια, τα οποία επιζητούν 

άγκυρες σταθερότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.  
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3.14 – Χημικά 
Εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Χημικών: 

Α/Α Κωδικός ΟΑΣΗΣ Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Έτος 
Ίδρυσης 

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

1. ΔΑΙΟΣ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 094085088 1974 74 

2. ΔΡΟΥΚ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ 094170492 1970 334 

3. ΕΔΡΙΠ EURODRIP (ΚO) 094126376 1979 183 

4. ΕΛΤΟΝ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 094106501 1981 175 

5. ΠΛΑΘ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 999808867 1977 1607 

6. ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 094046978 1974 821 

7. ΣΑΙΚΛ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 094046327 1974 191 

8. ΣΠΥΡ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. 094206708 1977 92 
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3.14.1 – Κλαδικός Ισολογισμός Χημικών  

 

Πίνακας 53: Ισολογισμός Χημικών 
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3.14.2 – Dashboard Χημικών 

 

Εικόνα 40: Dashboard Ισολογισμού Χημικών 
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3.14.3 – Κλαδικά Αποτελέσματα Χημικών 

 
Πίνακας 54: Αποτελέσματα Χημικών   
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3.14.4 – Dashboard Αποτελεσμάτων Χημικών 

 

Εικόνα 41: Dashboard Αποτελεσμάτων Χημικών 
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3.14.5 – Αριθμοδείκτες Χημικών 

 
Πίνακας 55: Βασικοί Αριθμοδείκτες Χημικών 

 
Πίνακας 56: Ανάλυση Dupont Χημικών   
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3.14.6 – Dashboard Αριθμοδεικτών Χημικών 

 
Εικόνα 42: Dashboard Αριθμοδεικτών Χημικών 
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3.14.7 – Σχόλια και συμπεράσματα για τον κλάδο Χημικών 
Ισολογισμός 

Σχολιάζοντας τον κλάδο Χημικών αρχικά βλέπουμε μια αθροιστική αύξηση κατά 52,91% των στοιχείων του 

ισολογισμού, με το Ενεργητικό να διακρίνουμε μια οριακή αύξηση των μεριδίων των παγίων στοιχείων στο 

σύνολο κατά 2% από το 46% το 2005 στο 48%, στα αποθέματα μια μικρή μείωση από το 17% στο 15%, τις 

απαιτήσεις κατά πελατών να μειώνονται κατά πέντε μονάδες από το 33% στο 28% και τα λοιπά στοιχεία του 

Ενεργητικού να αυξάνονται κατά πέντε μονάδες αντίστοιχα στο 9% του Ενεργητικού από το 4% το 2005. 

Συνεπώς, η ανακατανομή των κονδυλίων του ισολογισμού στο Ενεργητικό δείχνει μια αμυντική και εξυγιαντική 

δράση, με διατήρηση των επενδυτικών κονδυλίων, τον αμυντικό περιορισμό των αποθεμάτων και την 

ενεργητική διαχείριση των εισπρακτέων λογαριασμών, η οποία επέφερε μείωση πέντε μονάδων και διοχέτευση 

στη ρευστότητα, που φαίνεται από την αντίστοιχη αύξηση κατά πέντε μονάδων των λοιπών στοιχείων του 

Ενεργητικού. Στην πλευρά του Παθητικού διακρίνουμε μια επιβάρυνση της οικονομικής ανεξαρτησίας του 

κλάδου με την ποσοστιαία μείωση της καθαρής θέσης ως προς το σύνολο του Παθητικού κατά 6 μονάδες, από 

το 45% του 2005 στο 39% το έτος 2011. Ακριβώς αντίθετη αύξηση παρουσίασαν οι υποχρεώσεις με μια 

διαφοροποίηση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου, ανεβάζοντας 

αντίστοιχα και το χρηματοοικονομικό κίνδυνο του κλάδου. 

Κύκλος Εργασιών – Μικτή και Λειτουργική Κερδοφορία 

Εξετάζοντας την πορεία εξέλιξης του κύκλου εργασιών μπορούμε να διακρίνουμε μια σταθερή αύξηση, με μόνη 

παρένθεση το έτος 2009, κατά το οποίο σημειώθηκε μια μείωση του κύκλου εργασιών 11,61% από το έτος 2008, 

παρ’ όλα αυτά ο κλάδος άμεσα επανάκαμψε και συνέχισε να ανεβάζει τον τζίρο καταγράφοντας συνολική 

αθροιστική αύξηση από τα επίπεδα βάσης του 2005 κατά 78,64% το 2011. Το μικτό όμως από την άλλη 

αυξήθηκε μόνο κατά 42,99% για το ίδιο χρονικό διάστημα, γεγονός που φαίνεται από το ποσοστό μικτής 

κερδοφορίας, το οποίο από 18,51% το 2005 έπεσε στο 14,81% του τζίρου το 2011, 3,7 εκατοστιαίες μονάδες 

δηλαδή γεγονός, που είχε άμεση επίδραση στη συνολική κερδοφορία του κλάδου. Στο πεδίο του κοστολογικού 

ελέγχου μπορούμε να δούμε την ευνοϊκή επίδραση της λελογισμένης και ελεγχόμενης αύξησης των 

λειτουργικών δαπανών του κλάδου, οι οποία έφτασε αθροιστικά το 63,28% το 2011 από το έτος 2005, ενώ στο 

ίδιο διάστημα η αύξηση του τζίρου υπήρξε 78,64%. Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν ο κλάδος όχι μόνο να 

διατηρήσει το ίδιο ποσοστό λειτουργικών δαπανών ως προς το τζίρο (9,12%), αλλά και να τον μειώσει στα 8,33% 

του κύκλου εργασιών, γεγονός που το σχολιάζω άκρως θετικά για τον κλάδο. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν ως προς 

την ποσοστιαία τους αναλογία στον τζίρο στο 2,83% του τζίρου από 3,49%, ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν από το 

1,27% το 2005 στο 2,01% του τζίρου το 2011. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στην μείωση της κερδοφορίας 

μετά φόρων από το 3,46% το 2005 στο 1,23% του τζίρου το 2011. Πάντως, πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι 

ο κλάδος υπήρξε στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα αδιάλειπτα κερδοφόρος, ενώ επέδειξε ποιοτικά στοιχεία 

στη διοίκηση των επιχειρήσεων του κλάδου. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΣΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ

ΠΡΩΤΕΣ 

ΥΛΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗ

ΤΕΧΝΟ

ΛΟΓΙΑ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ

ΝΩΝΙΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΚΑΙ ΠΟΤΑ
ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΑ

2,12 1,73 1,69 1,673,20 1,49 1,50 12,01 2,07 1,49

0,05 0,04 -0,20 0,03 0,02

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘ/ΚΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1,45 1,97 1,53 1,72

0,03 0,03 -0,08 0,01 0,02

1,00 0,37 0,22 0,26 0,16

4,36 2,61 3,90 2,48 2,41

0,11 0,09 -0,88 0,03 0,05

2,17 4,60 3,30

3,02 7,06 -0,51 2,88 3,06

0,44 0,36 1,01

0,00 4,66 11,57 5,52 5,42

0,47 0,93 0,64 0,75 1,27

0,54 0,83

5,28 4,56

-0,030,02 -0,06 0,03 0,04 0,03 0,10

-0,03

0,20 0,28 0,08 0,46 0,14 0,24 0,17

0,01 -0,03 0,05 0,03 0,02 0,16

3,50

0,03 -0,13 0,12 0,07 0,06 0,39 -0,17

2,39 3,11 2,53 2,25 2,45 2,48

0,51 8,39 4,06 2,94 17,10 -1,66

2,21 9,77 3,81 3,48 15,61 2,72

9,99 7,98 2,21 3,70 82,03 14,40

0,61 1,93 0,79 0,81 1,58 0,88

0,74 1,09 1,22 1,33 0,44 0,90

3,27

0,14

0,04

0,28

0,03

1,16

0,47

4,90

2,02

4,05

2,36

0,03

0,02

0,16

0,02

1,03

1,21

4,02

5,29

4,41

Δ06-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:

Δ07-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΙΚ:

Δ08-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:

Δ09-ΜΙΚΤΟΥ-ΚΕΡΔΟΥΣ:

Δ10-ΚΑΘΑΡΟΥ-ΚΕΡΔΟΥΣ:

1,25

0,83

3,69

3,53

2,58

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Δ01-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ:

Δ02-ΤΑΧ-ΚΥΚ-ΕΝΕΡΓ:

Δ03-ΤΑΧ-ΚΥΚ-ΑΠΟΘ:

Δ04-ΤΑΧ-ΚΥΚ-ΑΠΑΙΤ:

Δ05-ΚΑΛΥΨΗΣ-ΤΟΚΩΝ:

Κεφάλαιο 4 – Κατάταξη των κλάδων και συμπεράσματα 

4.1 – Βαθμολόγηση και κατάταξη των κλάδων  

Στο τελικό τμήμα της εργασίας θα αναφέρω την ποιοτική κατάταξη των κλάδων του ελληνικού χρηματιστηρίου 

χρησιμοποιώντας την εξής μεθοδολογία: Αρχικά προχώρησα στη δημιουργία ενός πίνακα, ο οποίος 

περιλαμβάνει τους μέσους όρους των αριθμοδεικτών ενός εκάστου κλάδου. Κατά συνέπεια, σε κάθε κάθετη 

στήλη υπάρχουν αναλυτικά οι μέσοι όροι των αριθμοδεικτών του κλάδου, δηλαδή η μέση συμπεριφορά του 

κάθε κλάδου ως προς τα εξεταζόμενα μικροοικονομικά χαρακτηριστικά (ρευστότητα, κερδοφορία, μόχλευση 

κλπ). Εν συνεχεία, για κάθε κλάδο έφτιαξα έναν βοηθητικό αριθμοδείκτη, ο οποίος είναι ο μέσος όρος των 

μέσων όρων των αριθμοδεικτών και ο οποίος λειτουργεί ως ένα είδος βαθμολογίας για την τελική κατάταξη και 

επιλογή των άριστων κλάδων. Βέβαια, οι κλάδοι μεταξύ τους έχουν σημαντικές διαφορές και διαφορετικά 

επιτρεπτά και αποδεκτά επίπεδα αριθμοδεικτών για το κάθε στοιχείο ανάλυσης. Ως εκ τούτου, η χρήση του 

βοηθητικού αριθμοδείκτη είναι υποβοηθητική και όχι ο αποκλειστικός παράγοντας αξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά 

στην εργασία μου έκρινα ότι βοηθά πραγματικά στη γρήγορη αξιολόγηση των κλάδων. 

Επιπλέον, για κάθε αριθμοδείκτη προχωρώ στην ποιοτική διαβάθμιση των κλάδων δίνοντας τύποις «μεταλλίου», 

χρυσό για τον πρώτο, αργυρό για το δεύτερο, χάλκινο για τον τρίτο και μπεζ συμμετοχής για τον τέταρτο κλάδο. 

Έτσι, ο πίνακας παρουσιάζει άμεσα και τους πρωτεύσαντες ανά εξεταζόμενο αριθμοδείκτη. Στο τέλος, η ίδια 

λογική της κατάταξης ισχύει και για την τελευταία γραμμή του βοηθητικού αριθμοδείκτη, ο οποίος είναι ο 

συγκερασμός των διαφόρων επιμετρήσεων. Ακολουθεί ο πίνακας και ο σχολιασμός των επιλογών. 

Πίνακας 57: Τελική Κατάταξη των Κλάδων βάσει Αριθμοδεικτών  

Κατόπιν της ποιοτικής κατάταξης το χρυσό πηγαίνει στον κλάδο Ταξιδίων και Αναψυχής, το αργυρό για τη 

δεύτερη θέση στον κλάδο Πετρελαίου και Αερίου, το χάλκινο της τρίτης θέσης στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών 

και η τέταρτη θέση στον κλάδο του Εμπορίου. Για τον πρώτο κλάδο οφείλουμε να σταθούμε ότι είναι πρώτος 

στους έξι από τους δέκα αριθμοδείκτες για την ποιοτική κλαδική ανάλυση, έρχεται δεύτερο σε έναν ακόμη, ενώ 

στους τρεις υπόλοιπους αριθμοδείκτες έχει σχετικά καλές έως πολύ καλές επιδόσεις. Είναι ένας κλάδος, ο 

οποίος έχει υψηλότατη κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (82,03 ή διατήρηση αποθεμάτων 4 ημέρες, 
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δηλαδή ό,τι αγοράζει το διαθέτει προς πώληση άμεσα), εκπληκτική ταχύτητα απαιτήσεων (15,61 ή 23 ημέρες 

πίστωσης, σχεδόν δηλαδή άμεση είσπραξη των απαιτήσεων), εκπληκτικό βαθμό κάλυψης τόκων (17,10), 

εκπληκτική αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 39%, την καλύτερη αποδοτικότητα του ενεργητικού 16% και το 

καλύτερο περιθώριο καθαρής κερδοφορίας 10%. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί δίκαια έδωσαν την πρώτη θέση 

ως μακροπρόθεσμη επενδυτική επιλογή για επιχειρηματικό κλάδο. 

Στη δεύτερη θέση συναντούμε τον κλάδο Πετρελαίου και Αερίου, ο οποίος πέτυχε σε τρείς από τους δέκα 

αριθμοδείκτες το αργυρό, σε έναν το χρυσό και σε έναν φιλική συμμετοχή. Αναλυτικότερα, ο κλάδος πέτυχε 

χρυσό στην κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού, δηλαδή στη μετατροπή του ενεργητικού (πάγια κυρίως) σε 

πωλήσεις. Εδώ αξίζει ένα μπράβο στις διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών μιας και δεν πρέπει να αγνοούμε τις 

τεράστιες επενδύσεις και πάγιο εξοπλισμό, οι οποίες είναι αναγκαίες και αυτονόητες σε αυτού του είδους των 

επιχειρήσεων, οι οποίες όμως δεν στέκονται εμπόδιο για τη μετουσίωσή τους σε κύκλο εργασιών, τουναντίον ο 

κλάδος πέτυχε τον υψηλότερο δείκτη απόδοσης, με δεύτερο τον τουριστικό. Αυτό αξίζει να το επισημάνουμε 

συγκρίνοντάς τον για παράδειγμα με τα βιομηχανικά προϊόντα, ένας κλάδος επίσης με μεγάλη παγιοποίηση, ο 

οποίος όμως έχει μέσο δείκτη 0,83 έναντι 1,93 του κλάδου πετρελαίου και αερίου. Εν συνεχεία, να αναφέρουμε 

το αργυρό στην κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων με δείκτη 9,77 ή 37 ημέρες πίστωσης, αργυρό στην 

κάλυψη τόκων με 8,39, αργυρό στην αποδοτικότητα του ενεργητικού 5% και τέλος ένα πολύ καλό ποσοστό 

κερδοφορίας ιδίων κεφαλαίων 12%. 

Το χάλκινο κερδίζει ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος αν και δεν πέτυχε πολλά σε αριθμό αριστεία, 

εντούτοις σημείωσε τη δεύτερη θέση στο ποσοστό μικτής κερδοφορίας με 37%, χάλκινο στην κάλυψη τόκων με 

7,06 και χάλκινο στην καθαρή κερδοφορία με 4%. Στους υπόλοιπους τομείς τα πήγε σχετικά καλά χωρίς 

ιδιαίτερα θετικές ή αρνητικές επιδόσεις. 

Ο τέταρτος κλάδος αναδεικνύεται ο κλάδος Εμπορίου, ο οποίος θα πρέπει να το τονίσω ότι έχει ένα αργυρό, 

τέσσερα χάλκινα και δύο συμμετοχές, δηλαδή επτά από τους δέκα αριθμοδείκτες με χρωματισμό. Εντούτοις, 

λόγω βαρύτητας της μικτής κερδοφορίας και υπολογιστικών δηλαδή παραγόντων δεν κατέκτησε ο κλάδος την 

τρίτη θέση, παρά φιγουράρει με φιλική συμμετοχή στην κατάταξη των κλάδων. Εντούτοις, διαθέτει πολύ καλά 

στοιχεία και σίγουρα στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου θα πρέπει να συμπεριλάβουμε 

στην ανάλυσή μας και εταιρείες του κλάδου Εμπορίου. 

4.2 – Συμπεράσματα  

Η εργασία αυτή προσπάθησε να παρουσιάσει μέσα από μια αναλυτική προσέγγιση του συνόλου των 

επιχειρήσεων του ελληνικού χρηματιστηρίου τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των κλάδων και να 

αποτελέσει ένα ορθολογικό εργαλείο για επενδυτικές επιλογές και αποφάσεις. Επίσης, αποτελεί μια πολύ καλή 

βάση για περαιτέρω έρευνα και χρησιμοποίηση πρόσθετων εργαλείων ανάλυσης όπως για παράδειγμα τους 

αριθμοδείκτες εξέλιξης τιμών, βήτα των μετοχών, σύνδεση μακροοικονομικών μεγεθών με την πορεία των 

κλάδων. Εντούτοις, αποτελεί μια πολύ καλή αποτύπωση με βάση τις παραδεκτές αρχές της χρηματοοικονομικής 

λογιστικής της διαχρονικής συμπεριφοράς των κλάδων, και της ποιότητας της διοίκησής τους. Κατέληξα σε 

τέσσερεις κλάδους με σειρά βαθμολογίας: τον κλάδο τουρισμού και αναψυχής, τον κλάδο πετρελαίου και 

αερίου, τον κλάδο τροφίμων και ποτών και τον κλάδο του εμπορίου. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί οι κλάδοι 

κρύβουν και σημαντικές μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες, όπως έδειξε σε ανάλυσή της και η McKinsey 

(McKinsey&Company Athens Office (2011)), η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδυτικές ευκαιρίες στον 

τουρισμό, την ενέργεια, τη βιομηχανία και μεταποίηση τροφίμων, την αγροτική παραγωγή και τις ποιοτικές 

καλλιέργειες, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο. 

Η εργασία μου είχε ως αφετηρία την κλαδική θεμελιώδη ανάλυση με σκοπό τη βοήθεια ενός ενδιαφερόμενου 

επενδυτή για το ελληνικό χρηματιστήριο τη βέλτιστη επιλογή κλάδων και μετοχών αυτών των. Μέσα από αυτήν 

τη διαδικασία κατέληξα ότι στην εξεταζόμενη περίοδο 2005 – 2011, που περιλάμβανε τόσο ευνοϊκές 

χρηματοοικονομικά συνθήκες, όσο και το ξέσπασμα της πιο βίαιης οικονομικής κρίσης, που γνώρισε ο τόπος μας 

μεταπολεμικά. Συνεπώς, τα ποιοτικά στοιχεία, που αναδείχθηκαν από τους κλάδους κρύβουν ισχυρή διοικητική 
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αρτιότητα και επιπλέον μεγαλύτερη ετοιμότητα για την επερχόμενη επενδυτική και οικονομική ανάκαμψη. 

Δηλαδή όταν θα εμφανιστούν οι νέες ευκαιρίες, οι κλάδοι αυτοί φαίνεται να έχουν μεγαλύτερα συγκριτικά 

διοικητικά πλεονεκτήματα για να τα εκμεταλλευτούν κατάλληλα, σε αντίθεση με άλλους κλάδους, οι οποίοι 

διαχρονικά έδειξαν ότι δεν ήταν κατάλληλα οργανωμένοι για να παρουσιάζουν μια συντεταγμένη και άρτια 

εικόνα ως προς τα αριθμητικά τους δεδομένα. Συνεπώς, η ποιοτική κατάταξη των επιχειρήσεων και η χρήση των 

εργαλείων της θεμελιώδους ανάλυσης βοηθά στον εντοπισμό και των μελλοντικών αστεριών, οι οποίοι θα 

αξιοποιήσουν γρήγορα και προς όφελός τους τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, και αυτές οι επιχειρήσεις είναι 

οι καλύτερες για μακροπρόθεσμη τοποθέτηση. 
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