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Περίληψη 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηξηψλ βαζηθφηεξσλ 

κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ζε κηα επηρείξεζε, δειαδή ηε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο, ηε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη ηε 

ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ γηα ηελ 

δεθαεηία πνπ πξνεγήζεθε, απφ ην 2004 έσο θαη ην 2013. 

  ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ απηψλ 

ησλ κεγεζψλ θαη λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εξκελεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ δεηθηψλ θάζε 

επηρείξεζεο, ηφζν φζν αθνξά ηζηνξηθά ζηνηρεία αιιά θαη κειινληηθά, αθνχ κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ ζηηο πξνβιέςεηο, ζην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ, θαζψο 

θαη ζηνλ θαζνξηζκφ αληηθεηκεληθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, αξρηθά έγηλε αλαθνξά θαη 

παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ 

ξεπζηφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ψζηε λα κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί ζε βάζνο ε ζεκαληηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Δλψ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα πεξαηηέξσ αλαθνξέο θαη έξεπλεο 

πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο. ηε ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζρνιηάδνληαη νη επξεζείζεο ζπζρεηίζεηο θαη, ηέινο, 

θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο, 

δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ Bloomberg, απφ ηελ νπνία 

αληιήζεθαλ ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ i-mentor ηεο Hellastat, απφ ηελ νπνία 

αληιήζεθαλ ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηηκέο 

αξηζκνδεηθηψλ αλά έηνο θαη αλά εηαηξεία. 

 Απφ ηα απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςαλ απνδείρζεθε πσο φλησο ππάξρεη ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ κεγεζψλ, κε πην ηζρπξή απηή ηεο ξεπζηφηεηαο κε 
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ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο θαη νη άιιεο δχν 

ζπζρεηίζεηο, δειαδή κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, δελ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. Δπηπιένλ, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε εληνπίζηεθε κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, ελψ νη 

άιιεο δχν ζπζρεηίζεηο πξνέθπςαλ αξλεηηθέο.   

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Απνδνηηθφηεηα, ξεπζηφηεηα, θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, εηζεγκέλεο ζην 

Υ.Α.Α. επηρεηξήζεηο, ζπζρέηηζε ξεπζηφηεηαο-απνδνηηθφηεηαο-θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο 
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ νη αγνξέο βξίζθνληαη ζε χθεζε θαη ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία δνθηκάδεηαη, είλαη δχζθνιν γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε λα βξεη πξφζθνξν 

έδαθνο λα αλαπηπρζεί. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ηα πξάγκαηα είλαη αθφκε πην 

δχζθνια αθνχ ε θξίζε πνπ αληηκεησπίδεηαη είλαη πνιχπιεπξε, φληαο φρη κφλν 

νηθνλνκηθή, αιιά θαη θνηλσληθή, πνιηηηθή, εζηθή. Παξακεξίδνληαο ηελ θξίζε, φκσο, 

νη επηρεηξήζεηο, ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ θαη αλ δξαζηεξηνπνηνχληαη, έρνπλ 

θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππάξρνπλ θάπνηα κεγέζε ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη 

ζηεξίδνπλ ηελ πνξεία, αλάπηπμε, αθφκα θαη επηβίσζε ηνπο. 

 Ζ ξεπζηφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ινηπφλ, είλαη κεγέζε πνπ απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

παξειζνληηθφ, παξνληηθφ θαη κειινληηθφ επίπεδν, κηαο θαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 

παξειζφληνο θξίλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ζην παξφλ 

απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, ελψ 

κειινληηθά ζέηνπλ ζηφρνπο θαη ελεξγνχλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε απηψλ.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ ηξηψλ απηψλ κεγεζψλ είλαη πξνθαλήο θαη 

αδηακθηζβήηεηε. Απηφ πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φκσο, θαη πξνζζέηεη 

επηπιένλ αμία ζηε δηεξεχλεζε ηνπο, είλαη νη ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ηνπο, 

δειαδή ην εάλ, θαηά πφζν θαη κε πνηφλ ηξφπν επεξεάδεη ην έλα κέγεζνο ην άιιν. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν νη ελδηαθεξφκελνη δελ εμεηάδνπλ απιά κηα ηηκή θάπνησλ 

αξηζκνδεηθηψλ, αιιά κέζα απφ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ γλψκε ζρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ θάπνην γεγνλφο, ή αθφκε θαη 

λα πξνβιέςνπλ θάπνηα αλακελφκελε ηάζε. 

θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, θαζψο 

θαη απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ γηα ηε 

δεθαεηία πνπ πξνεγήζεθε, δειαδή απφ ην 2004 έσο θαη ην 2013. 

Δθφζνλ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθνξά ζηηο 

επηρεηξήζεηο, αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. ηε 
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ζπλέρεηα, γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, αλαιχνληαη ζε 

ζεσξεηηθφ πιαίζην νη έλλνηεο ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ελψ γίλεηαη θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ έσο ηψξα 

δηελεξγεζεηζψλ εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε, θαη, ηέινο, 

θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 

 

 

2. ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

2.1 ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ  

 

2.1.1 Οριςμόσ Επιχεύρηςησ και Επιχειρηματικότητασ 

 

 

Ο φξνο “επηρείξεζε” είλαη έλαο φξνο πνιπρξεζηκνπνηεκέλνο απφ ην ζχλνιν ησλ 

αλζξψπσλ αλεμάξηεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπο θαη ν θαζέλαο απφ απηνχο, ελψ 

αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, αδπλαηεί 

λα απνδψζεη έλαλ αθξηβή ελλνηνινγηθφ νξηζκφ ηεο. Γηαθνξέο παξαηεξνχληαη αθφκε 

θαη αλάκεζα ζε εξεπλεηέο θαη ζπγγξαθείο ζηα πιαίζηα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ θάπνηνη αληηιακβάλνληαη ηελ επηρείξεζε σο 

νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, θάπνηνη σο θνηλσληθφ νξγαληζκφ, θάπνηνη σο αλνηθηφ 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θ.η.ι. (Σδσξηδάθεο & 

Σδσξηδάθε, 2002). 

 Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε «σο επηρείξεζε ζεσξείηαη 

θάζε ζπζηεκαηηθόο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζαλαηνιηζκέλνο ζπλδπαζκόο ησλ ζπληειεζηώλ 

παξαγσγήο (Εξγαζία, Έδαθνο, Κεθάιαην, Επηρεηξεκαηηθόηεηα) πξνθεηκέλνπ λα 

παξαρζνύλ αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη ηελ αλύςσζε ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ αλζξώπνπ» (Μαληδάξεο, 2011). Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη αξθεηά 

γεληθεπκέλε θαη παξάιιεια πεξηνξηζηηθή, αθνχ παξνπζηάδεη σο κνλαδηθφ θίλεηξν 

ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο.  
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 Απφ ηε ζθνπηά ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, σο επηρείξεζε 

ραξαθηεξίδεηαη «ην ειάρηζην ππαξθηό ζρήκα νηθνλνκηθήο – λνκηθήο κνξθήο», ελψ 

ζηελ ζθαίξα ηεο επηζηήκεο ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, επηρείξεζε είλαη «κηα 

νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα αλζξώπσλ πνπ απνζθνπεί, κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ 

ησλ πειαηώλ ηεο, λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο, θαηά ηξόπν επαλαιακβαλόκελν» 

(Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2002). Ο ηειεπηαίνο νξηζκφο είλαη θαη ν πην επξέσο 

απνδεθηφο, εμνκνηψλνληαο ηελ επηρείξεζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ κηαο θαη νη 

ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο είλαη θαηά θχξην ιφγν νηθνλνκηθνί. 

 Σν Expert Academy παξνπζηάδεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο 

επηρείξεζεο νξίδνληαο ηελ σο «κηα νκάδα αλζξώπσλ, ε νπνία αμηνπνηεί κηα 

επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, δηαρεηξίδεηαη κέζα, πόξνπο θαη ρξόλν, ρξεζηκνπνηεί ην 

management γηα λα δεκηνπξγήζεη πξντόληα ή ππεξεζίεο, γηα λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηα ή 

θάπνηεο αλάγθεο θαη λα επηηύρεη έλα νηθνλνκηθό απνηέιεζκα». Καηά ζπλέπεηα, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη «ε ηέρλε ηεο εμεύξεζεο απνηειεζκαηηθώλ ιύζεσλ γηα 

ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ ησλ αλζξώπσλ, πην γξήγνξα θαη πην νηθνλνκηθά από ηνπο 

άιινπο». 

 Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο «εθηείλεηαη από ην δεκηνπξγείλ έσο ην 

επηβηώλεηλ, από ηελ αλάιεςε ξίζθνπ έσο ηελ άζθεζε εγεζίαο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ 

ζηόρνπ θαη από ηελ επηζπκία απηναπαζρόιεζεο έσο ηελ πξαγκάησζε ηεο» (Μηρηψηεο 

θαη Οηθνλφκνπ, 2006). πλήζσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηθψλ λεσηεξηζκψλ θαη λέσλ πξντφλησλ, 

ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλαδήηεζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Ο Dollinger (1999) 

παξνπζηάδεη κηα ζχληνκε επηινγή ησλ νξηζκψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Πίλαθαο 1). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Οξηζκνί Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Dollinger (1999) (Πηπεξφπνπινο, 2008) 

ΠΖΓΖ ΟΡΗΜΟ 

Knight (1921) Κέξδε απφ ηελ αλάιεςε αβεβαηφηεηαο θαη θηλδχλνπ 

Schumpeter (1934) 

Πξαγκάησζε λέσλ ζπλζέζεσλ -λέα πξντφληα, λέεο ππεξεζίεο, λέεο πεγέο 

πξψησλ πιψλ, λέεο κέζνδνη παξαγσγήο, λέεο αγνξέο, λέεο κνξθέο 

νξγάλσζεο 

Hoselitz (1952) 
Αλάιεςε αβεβαηφηεηαο, ζπληνληζκφο παξαγσγηθψλ πφξσλ, εηζαγσγή 
θαηλνηνκηψλ θαη παξνρή θεθαιαίνπ 

Cole (1959) 
θφπηκε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ έλαξμε θαη αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο 

πνπ ζηνρεχεη ζην θέξδνο 
McClelland (1961) Μέηξηα αλάιεςε θηλδχλνπ 
Casson (1982) Απνθάζεηο θαη θξίζεηο γηα ην ζπληνληζκφ ζπάλησλ πφξσλ  
Gartner (1985) Γεκηνπξγία λέσλ νξγαληζκψλ 

Stevenson, Roberts & Ζ αλαδήηεζε επθαηξηψλ αζρέησο κε ηνπο ειεγρφκελνπο απηή ηελ πεξίνδν 
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Grousbeck (1989) 

 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε έλλνηα ηεο 

επηρείξεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε απηήλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ ελλνηνινγηθά 

ζεκαίλεη ην ζπλδπαζκφ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πιηθψλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο 

θαηλνηνκηψλ θαη ηαπηφρξνλα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ. 

Πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο θχζεο ηεο, φκσο, ε επηρείξεζε ζηελ πξάμε απνηειεί 

έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε θαιά νξγαλσκέλα ππνζπζηήκαηα ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ή κεξψλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπληζηνχλ κηα νιφηεηα. Έηζη, ε επηρείξεζε ιακβάλεη 

αλζξψπηλνπο, νηθνλνκηθνχο, πιηθνχο θαη άιινπο πφξνπο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο 

(εηζξνέο), ζηελ ζπλέρεηα κέζσ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ, επεμεξγάδεηαη, 

κεηαζρεκαηίδεη θαη κεηαπνηεί ηνπο πφξνπο απηνχο, ελψ, ηέινο, εμάγεη ζην πεξηβάιινλ 

πξντφληα, ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο θ.η.ι. (εθξνέο). εκαληηθφ γηα ηελ εχξπζκε, νξζή 

θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, είλαη λα δηαζέηεη κεραληζκφ 

ειέγρνπ-αλαηξνθνδφηεζεο κε ζθνπφ λα πξνζαξκφδεηαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ ηεο. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, φπσο αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνχκελα, παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζηελ Δηθφλα 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηε κηα, ινηπφλ, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο είλαη νη εηζξνέο, ε 

επεμεξγαζία απηψλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ εμάγεηαη, δειαδή νη εθξνέο, απφ ηελ άιιε 

ηα νπζηαζηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία 

πινχηνπ, κέζσ λέσλ ζπλδπαζκψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ε εγεζία, ε θαηλνηνκία, 

ΕΙΚΟΝΑ 1: υςτατικϊ τοιχεύα Επιχεύρηςησ (αρρόσ, 2014)  
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ε αληαγσληζηηθφηεηα, ην ξίζθν θαη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (Μπνπξαληάο, 

2012). Δπνκέλσο, ζηφρνο κηαο επηρείξεζεο είλαη, θαηά θχξην ιφγν, ε δεκηνπξγία 

πινχηνπ ή αιιηψο πξνζηηζέκελεο αμίαο, δειαδή ε επηζηξνθή αμίαο κεγαιχηεξεο απφ 

απηήλ πνπ ν επηρεηξεκαηίαο επέλδπζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο πνπ πνπιάεη. Γεγνλφο αδηακθηζβήηεην, φκσο, απνηειεί ε χπαξμε 

αβεβαηφηεηαο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα θάζε επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο, κηαο θαη 

ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο ηνπ θηλδχλνπ ή αθφκα θαη ηεο απνηπρίαο. 

Άιισζηε θαη ν Dollinger (1999) νξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο «ηε δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο (ή δηθηύνπ νξγαλώζεσλ) κε ζθνπό ην θέξδνο ή ηελ αλάπηπμε 

ζε πεξηβάιινλ ξίζθνπ θαη αβεβαηόηεηαο», φπνπ ην ξίζθν αθνξά ζηελ κεηαβιεηφηεηα 

ησλ πηζαλψλ εθβάζεσλ θαη ε αβεβαηφηεηα αθνξά ζην κεηαβαιιφκελν θαη άγλσζην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν αζθείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αθνχ έρεη αλαιπζεί θαη έρεη γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη φ,ηη απηέο πεξηθιείνπλ, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά ν ξφινο ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηελ θνηλσλία. Ζ 

επηρείξεζε, ινηπφλ, απνηειεί ζεκειηψδε ζεζκφ θαη βαζηθφ ππιψλα ηεο θνηλσλίαο, 

αθνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ επεκεξία, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, θαζψο θαη ηελ 

εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ. Μέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

δεκηνπξγνχληαη επηρεηξήζεηο, ζέζεηο εξγαζίαο, πινχηνο θαη ηειηθά αλάπηπμε θαη 

επεκεξία. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο, έηζη, είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πνηθηινηξφπσο κεγάιε 

θαη απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πάληα φηαλ κειεηψληαη θαη εμεηάδνληαη 

ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ απφ θάζε κνξθήο παξάγνληα. 

 

2.1.2 Επιχειρηματικού Κύνδυνοι 

 

2.1.2.1 Γενικό Επιςκόπηςη  

 

 

πσο ζπκβαίλεη κε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, έηζη θαη ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ. Δπξχηεξα, ν θίλδπλνο 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ε έθζεζε ζηελ αβεβαηφηεηα (Lhabitant & Tinguely, 2001) ή 

αθφκε θαη ην γηλφκελν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κηα θαηάζηαζε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο επί ηνπ βαζκνχ έθζεζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο 
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ζπρλφηεηαο θαη ηεο πηζαλφηεηαο, ζηελ θαηάζηαζε απηή (Chicken & Tamar, 1993). 

χκθσλα κε ηνλ Αγνξαζηφ (1999), ν θίλδπλνο κπνξεί λα εθθξαζηεί καζεκαηηθά σο 

«ην πξντφλ ηεο πηζαλφηεηαο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο απψιεηαο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηνλ θίλδπλν». 

Γεληθφηεξα, ν θίλδπλνο πθίζηαηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη άγλνηα ησλ 

επεξρφκελσλ γεγνλφησλ θαη ην πεξηβάιινλ είλαη κεηαβαιιφκελν θαη αβέβαην. Απηφ 

βέβαηα, κπνξεί λα εκπεξηέρεη θαη ζεηηθή ρξνηά, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αγγιηθή 

νξνινγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (business risk), ζηα πιαίζηα πνπ ε ιέμε risk 

έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ. Άιισζηε, ζχκθσλα κε tνλ Bernstein (1998), ε ιέμε risk 

πεγάδεη απφ ην ηηαιηθφ ξήκα risciare, ε νπνία ζεκαίλεη ηνικψ, δειαδή εθηίζεκαη ζε 

θίλδπλν θαηφπηλ επηινγήο. Παξφια απηά, ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ν θίλδπλνο 

νξίδεηαη σο ην ελδερφκελν λα ζπκβεί θάηη αξλεηηθφ, απνκνλψλνληαο ηελ ζεηηθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ (Hulett, Hillson, & Kohl, 2002).  

 Οη επηρεηξήζεηο, ινηπφλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ πεξίπινθν 

θαη δπλακηθφ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη αδπλακία πξφβιεςεο 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο, ηηο απνδφζεηο κηαο επέλδπζεο θ.η.ι. Οη έλλνηεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζπρλά ζπγρένληαη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξνπλ ελ ηε γελέζεη. 

Ο θίλδπλνο αθνξά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κηα θαηαλνκή 

πηζαλνηήησλ γηα ηα ελδερφκελα απνηέιεζκα. Αληίζεηα, ε αβεβαηφηεηα αθνξά ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ κπνξνχλ λα πξνθαζνξηζηνχλ νη πηζαλφηεηεο λα επέιζεη θάπνην 

γεγνλφο θαη βαζίδεηαη ζηελ ηπραηφηεηα (Knight, 1921). Γίλεηαη ζαθέο πσο αθφκε θαη 

αλ νη δχν απηέο έλλνηεο αλαθέξνληαη ζε γεγνλφηα, ε εκθάληζε ή ε έθβαζε ησλ 

νπνίσλ είλαη άγλσζηε, ν βαζκφο πξνβιεςηκφηεηαο θαη ηπραηφηεηαο είλαη απηφο πνπ 

θάλεη ηε δηαθνξά.  

 Δπηπιένλ, θάζε θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο (παξακέηξνπο), 

ηε ζπρλφηεηα, πφζν ζπρλά ζπκβαίλεη έλαο θίλδπλνο, θαη ηε ζθνδξφηεηα, πφζν 

κεγάιε είλαη ε απψιεηα πνπ πξνθαιεί. πλδπάδνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο πξνθχπηνπλ νη εμήο πεξηπηψζεηο (Επκπίδεο, 2008): 

 Κίλδπλνο κε Πιήξε Αβεβαηφηεηα. Γελ είλαη γλσζηά νχηε ηα ελδερφκελα 

γεγνλφηα θαη νχηε νη πηζαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά. 

 Κίλδπλνο κε Μεξηθή Αβεβαηφηεηα. Δίλαη γλσζηά ηα ελδερφκελα γεγνλφηα 

αιιά είλαη άγλσζηεο νη πηζαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά. 
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 Κίλδπλνο κε Βεβαηφηεηα. Δίλαη γλσζηά ηα ελδερφκελα γεγνλφηα θαη νη 

πηζαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά. 

 Με Κίλδπλνο κε Βεβαηφηεηα. Δίλαη γλσζηά ηα ελδερφκελα, νη φξνη, νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά. Δπνκέλσο, ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε γεγνλφηνο ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. 

 Πεξαηηέξσ, νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πεγάδνπλ ηφζν απφ εμσηεξηθνχο φζν 

θαη απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ θιάδν, ζηηο ζπλήζεηεο θαη 

επηινγέο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ηηο απξφζκελεο απνρσξήζεηο ζε δηνηθεηηθφ 

επίπεδν θ.η.ι. Δπηπιένλ, νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη κπνξεί λα αλαθχπηνπλ κε δχν 

ηξφπνπο, είηε σο άκεζεο απεηιέο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία επίηεπμεο 

ζηφρσλ, είηε σο επθαηξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ αλ αμηνπνηεζνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα 

βειηησκέλν ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αιιά παξάιιεια πεξηβάιινληαη απφ 

απεηιέο. Δπηπξφζζεηα, ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν εζσηεξηθνχο 

θίλδπλνπο, δειαδή πνπ δχλαηαη λα πξνβιεθζνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαηάιιεια 

απφ ηελ επηρείξεζε, φζν θαη εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο, δειαδή απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ειεγρζνχλ απφιπηα απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη θαη ε νξζή δηαρείξηζε 

ηνπο ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθνί γηα θάζε επηρεηξεκαηηθνί δξαζηεξηφηεηα, ψζηε 

έρεη αλαπηπρζεί νιφθιεξε ζεσξία γχξσ απφ απηνχο θαη νη κάλαηδεξ ηνπο ζέηνπλ σο 

ζέκα πξσηεχνληνο ζεκαζίαο, είλαη πσο ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

αιιάδεη κε απμαλφκελε ηαρχηεηα, ν αληαγσληζκφο είλαη απμεκέλνο, φπσο είλαη θαη ε 

αλάγθε γηα ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ελψ ε ζεκεξηλή νηθνλνκία θαη νη 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο είλαη δηεζλνπνηεκέλεο θαη μεπεξλνχλ ην ηνπηθφ ή εζληθφ 

επίπεδν (Καξακάλεο, 2008). Έηζη, νη θίλδπλνη γηα κηα επηρείξεζε πνιιαπιαζηάδνληαη 

αιιά ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο ιχζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ηξφπνη πξφβιεςεο ησλ πηζαλψλ απεηιψλ θαη κέζνδνη δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ απηψλ.  

  Οη επηρεηξήζεηο, ινηπφλ, πιένλ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θίλδπλσλ θαη ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμνπλ ζε θάζε 

επηρεηξεκαηηθή απφθαζε πνπ ιακβάλνπλ, θαζψο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπο (CAS 

Enterprise Risk Management Committee, 2003; Ciocoiu and Dobrea, 2010). 

Παξαηεξείηαη, έηζη, ε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ λα είλαη 
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ελζσκαησκέλε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ θάζε νξγαληζκνχ (IRM- The Institute of Risk 

Management) θαη λα αληηκεησπίδεη ηνπ θηλδχλνπο νιηθά, ζαλ ζχλνιν ελφο 

ζπζηήκαηνο, θαη φρη κεκνλσκέλα. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ηεο ζπκβαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θίλδπλσλ, 

φπσο ηηο αλαθέξεη ν Banham (2004). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Διαχεύριςη Κινδύνου - Διαχεύριςη Επιχειρηματικού Κινδύνου (Banham, 2004) 

πκβαηηθή Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ 

Ο θίλδπλνο σο κεκνλσκέλνο βιαπηηθφο 

θίλδπλνο (hazard)  

Ο θίλδπλνο ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο 
Αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε θηλδχλνπ Αλάπηπμε ραξηνθπιαθίνπ θηλδχλσλ 
Δζηίαζε ζε δηαθξηηνχο θηλδχλνπο Δζηίαζε ζε θξίζηκνπο θηλδχλνπο 
Μεηξίαζε θηλδχλσλ Βειηηζηνπνίεζε θηλδχλσλ 
ξηα θηλδχλσλ ηξαηεγηθή θηλδχλσλ 
Κίλδπλνη ρσξίο ηδηνθηήηεο Καζνξηζκέλεο επζχλεο γηα ηνπο θηλδχλνπο 
Ακεζφδεπηε πνζνηηθνπνίεζε θηλδχλσλ Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε θηλδχλσλ  
“Ο θίλδπλνο δελ είλαη επζχλε κνπ” “Ο θίλδπλνο είλαη επζχλε φισλ” 

 

  

Μηα επηρείξεζε δελ αξθεί λα γλσξίδεη ηελ πηζαλή χπαξμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο, αιιά ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο απηνχο, ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, 

θαη λα ηνπο ηαμηλνκήζεη ψζηε λα ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα απνθπγήο ηνπο ή, εθφζνλ 

απηνί επέιζνπλ, λα κπνξέζεη λα ηνπο δηαρεηξηζηεί. Με ζθνπφ, ινηπφλ, ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 

απηψλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε δηαθνξεηηθά είδε ή θιάδνπο 

επηρεηξήζεσλ (IRM, 2010). Έλα επξέσο δηαδεδνκέλν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

θηλδχλσλ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε κε βάζε ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, θαηεγνξηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο ζηηο εμήο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

(IRM, 2007): 

 ηξαηεγηθνί Κίλδπλνη (strategic risks). Πεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη πνπ 

πεγάδνπλ απφ δεκηά ζηε θήκε, αληαγσληζκφ, απαηηήζεηο πειαηψλ, 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, θεθαιαηαθή δηαζεζηκφηεηα, ξπζκηζηηθέο θαη 

πνιηηηθέο ηάζεηο. 

 Λεηηνπξγηθνί Κίλδπλνη (operation risks). Πεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη πνπ 

πεγάδνπλ απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε αλάπηπμε 
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πξντφλησλ, ε απνδνηηθφηεηα, ε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θ.η.ι.,  

ελδπλάκσζε, φπσο ε εγεζία θαη ε εηνηκφηεηα αιιαγψλ, ηερλνινγία 

πιεξνθνξηθήο, φπσο ε θαηαιιειφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ηέηνησλ πφξσλ. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Κίλδπλνη (financial risks). Πεξηιακβάλνληαη 

θίλδπλνη πνπ πεγάδνπλ απφ ηηκνιφγεζε, φπσο ε αμία ησλ επελδχζεσλ, ηα 

επηηφθηα, ην μέλν ζπλάιιαγκα θ.η.ι., ξεπζηφηεηα, πηζησηηθνχο θηλδχλνπο, 

πιεζσξηζκφ.  

 Κίλδπλνη απφ Βιαπηηθνχο Παξάγνληεο ή Κίλδπλνη Αηπρεκάησλ (hazard 

risks). Πεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ φπσο απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο θαη άιιεο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, αζζέλεηα 

θαη αληθαλφηεηα, δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο θ.η.ι. 

Δπηπξφζζεηα, έλα αθφκε επξέσο δηαδεδνκέλν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ είλαη κε βάζε ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπο. Έηζη, δηαρσξίδνληαη ζε απηνχο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζε απηνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Κάπνηνη δε απφ ηνπο θηλδχλνπο 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη θαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

(IRM, 2007). Σα δχν απηά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ θηλδχλσλ απεηθνλίδνληαη 

ζηελ Δηθφλα 2. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Οδηγόσ Βαςικών Κινδύνων (IRM, 2007) 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ κηα 

επηρείξεζε είλαη ν εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ειαηηψζνπλ ή λα 

εθκεδελίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, φπσο θαη ν 
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εληνπηζκφο ησλ επθαηξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ απφδνζε ηεο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη πεγέο ησλ θηλδχλσλ θαη 

επθαηξηψλ, θαζψο θαη ε γλψζε ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο αγνξάο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, ηνπ λνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο. 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε είλαη δπλακηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ, λα απνηειεί κηα ζπλερή θαη αλαπηπζζφκελε δηαδηθαζία ε νπνία είλαη 

κέξνο ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο θάζε επηρείξεζεο. Ζ αλαγλψξηζε θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ είλαη νη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο γηα 

επηηπρεκέλε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη κέζσ απηήο απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαη ε αβεβαηφηεηα επίηεπμεο ησλ 

ζπλνιηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη, έηζη, πξνθαλέο, φηη θάζε θνξά πνπ 

αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα είηε ηνπ εμσηεξηθνχ είηε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο 

επηρείξεζεο, απηή ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη λα 

εληνπίδεη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιαγέο απηέο. 

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη 

επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ εληνπίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ζε παγθφζκην επίπεδν, απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ην 

2013. Ζ AIG, ε Allianz, ε AON, ε Coface, ε Lloyd’s, ε Maplecroft, ε Marsh, ε 

Willis Group Holdings θαη ε Zurich Insurance θαηαηάζζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο κε ηελ εμήο 

ζεηξά (Δξκείδνπ, 2013): 

1. Γηαθνπέο εξγαζηψλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (45,7%) 

2. πκβάληα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ φπσο πιεκκχξεο, ηπθψλεο θαη 

ζεηζκνί (43,9%) 

3. Δθξήμεηο απφ ππξθαγηέο (30,6%) 

4. Ννκνζεηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (17,1%) 

5.  Δληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ (16,6%) 

6. Απψιεηα πνηφηεηαο θαη επί ζεηξά ζθαικάησλ πνηφηεηαο (13,4%) 

7. Μεηαβιεηφηεηα ζηελ αγνξά απφ δηαθπκάλζεηο ζε ηζνηηκίεο θαη 

επηηφθηα (12,6%) 

8. ηαζηκφηεηα ζηελ αγνξά ή θαη θζίλνπζα πνξεία (12,3%) 
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9. θαηάξξεπζε ηεο επξσδψλεο πνπ αθνξά θπξίσο εηαηξείεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (12,1%) 

10. Απψιεηα θήκεο ή απψιεηα πηζηφηεηαο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

(10,4%) 

πκπεξαζκαηηθά, φιεο νη επηρεηξήζεηο εθηίζεληαη ζε δηαθφξσλ εηδψλ 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή, ηε θχζε, ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπο θ.η.ι., νη θίλδπλνη απηνί κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ή αθφκα θαη ηελ πξαγκαηηθή ηεο αμία. 

ηφρνο, ινηπφλ, ηνπ εληνπηζκνχ, ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ είλαη ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο αμίαο 

ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο εθζέζεηο ζηνλ θίλδπλν. Σν γεγνλφο απηφ, άιισζηε, είλαη απηφ 

πνπ πξνζδίδεη κέγηζηε ζεκαζία ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

 

2.1.2.2 Ο Κύνδυνοσ τησ Φρεοκοπύασ  

 

 

Ο ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη κηα επηρείξεζε είλαη 

απηφο ηεο ρξενθνπίαο. Υξενθνπία γηα κηα επηρείξεζε ζεκαίλεη ηελ νξηζηηθή ιήμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαη ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα θεθαιαίσλ γηα ηνπο 

κεηφρνπο θαη πηζησηέο ηεο, ελψ νη Nemmers (1976) θαη Harrap’s (1988) νξίδνπλ ηελ 

ρξενθνπία σο ηελ αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη πιεξσκέο. Κξίλεηαη 

απαξαίηεην λα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηνλ θίλδπλν ηεο ρξενθνπίαο κηαο θαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη αξρηθά ε εμαζθάιηζε 

ηεο βησζηκφηεηαο θαη έπεηαη ν ζηφρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο. 

Ο θίλδπλνο πνπ απεηιεί κηα επηρείξεζε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ηελ νδεγήζεη 

ζε ρξενθνπία είλαη ν θίλδπλνο κε απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Μεξηθέο απφ ηηο 

αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη πεγάδνπλ 

απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη νη εμήο: 

1. Πεξηνξηζκέλα Κεθάιαηα. Γελ επηηξέπνπλ ηελ αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ, ηελ πξφζιεςε ηθαλψλ ζηειερψλ θαη πξνζσπηθνχ, ηελ παξνρή 

πηζηψζεσλ, ηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζε θ.η.ι. 

2. Παξσρεκέλε Σερλνινγία. Έρεη σο απνηέιεζκα απμεκέλεο αλαιψζεηο πξψησλ 

πιψλ θαη εξγαζίαο, δεκηνπξγία πξντφλησλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο θ.η.ι. 
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3. Έιιεηςε Σερλνγλσζίαο. Αλαγθάδεη ηελ επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηεί 

αλαπνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο. 

4. Δίζνδνο Πνιιψλ Νέσλ Μνλάδσλ. Γηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζθιεξνχ 

αληαγσληζκνχ, πεξηνξηζκφο πεξηζσξίσλ θέξδνπο θ.η.ι. 

Δπηπξφζζεηα, ε αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα πεγάδεη θαη απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, κε ελδεηθηηθέο αηηίεο: 

1. Διιηπήο Τπνδνκή. Αθνξά ζε ηειεπηθνηλσλίεο, νδηθφ δίθηπν, ηξάπεδεο, 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θ.η.ι. 

2. ηαδηαθή Μείσζε ηεο Εήηεζεο. Με απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ 

απαζρφιεζεο θαη θαηά επέθηαζε ηελ αχμεζε ηεο αδξαλνχζαο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο ηεο. 

3. Δπηδείλσζε ησλ πλζεθψλ ηεο Δζληθήο ή Γηεζλνχο Οηθνλνκίαο. Ζ ζπλνιηθή 

δαπάλε ηεο θνηλσλίαο γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ πεξηνξίδεηαη, ηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεηψλνληαη θαη ην ζηαζεξφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

θαηαλέκεηαη ζε κηθξφηεξν φγθν παξαγσγήο. 

4. Αζπλήζεηο ή Θεκειηαθέο Μεηαβνιέο. Αθνξά ζε ηζρπξνπνίεζε ή εμαζζέληζε 

λνκίζκαηνο ή δηεχξπλζε εζληθήο νηθνλνκίαο θ.η.ι. 

5. Αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ Κιίκαηνο. Πξνθαιείηαη αζηάζεηα, αβεβαηφηεηα θ.η.ι. 

6. Δκπινθή ζε Δρζξνπξαμίεο ή Πνιεκηθέο πγθξνχζεηο θ.η.ι. ζε εζληθφ ή 

παγθφζκην επίπεδν. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ 

νδεγνχλ κηα επηρείξεζε ζηελ ρξενθνπία, είλαη πνηθίινη θαη φρη πάληα 

αληηκεησπίζηκνη αθφκε θαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο δηαρεηξηζηέο θαη δηνηθεηέο. Παξφια 

απηά, ζα πξέπεη, ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, λα ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά θαη λα 

γίλεηαη πξφγλσζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ θάζε επηρεηξεκαηηθήο απφθαζεο πνπ 

ιακβάλεηαη.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, 

ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ππάξρνπλ δχν κνξθέο απηήο, ε νπζηαζηηθή 

(νηθνλνκηθή) θαη ε ηππηθή (λνκηθή) ρξενθνπία (Γθιεδάθνο & Καξπηηλφο). ηελ 

πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

είλαη αμεπέξαζηα θαη, έηζη, αλαπφθεπθηα νδεγνχληαη ζε παχζε πιεξσκψλ θαη ηειηθά 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ επηρεηξήζεηο ησλ 

νπνίσλ ε δπζρεξήο θαηάζηαζε είλαη κελ αλαζηξέςηκε αιιά πιεξνχλ ηηο νξηδφκελεο 

απφ ηε λνκνινγία πξνυπνζέζεηο γηα λα θαηαζηνχλ δηθαζηηθά πησρεπκέλεο. Αλ θαη ην 
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ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη θνηλφ θαη γηα ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, νη παξάκεηξνη ηεο 

νπζηαζηηθήο ρξενθνπίαο είλαη απηέο πνπ κπνξεί, αλ εληνπηζηνχλ εγθαίξσο, λα 

απνηξέςνπλ ηε κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα πεξηέιζεη ε 

επηρείξεζε.   

Ο θίλδπλνο ρξενθνπίαο, ινηπφλ, αθνξά ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, κηαο θαη εάλ επέιζεη ζπλήζσο ζεκαίλεη θαη ην ηέινο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πσο αλαθέξζεθε, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη πξνεγείηαη ηνπ ζηφρνπ ηεο θεξδνθνξίαο, κε ηελ 

έλλνηα φηη πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ βησζηκφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε 

απνδνηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία. 

 

 

2.2 ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ  

 

2.2.1 Θεωρητικό Προςϋγγιςη Ρευςτότητασ 

 

 

Ζ αθνξκή θαη ε αηηία χπαξμεο ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ην 

είδνο θαη ηε κνξθή ηνπο, πεγάδεη απφ ην γεγνλφο πσο νη άλζξσπνη θαη γεληθφηεξα ε 

θνηλσλία θαη ε αγνξά έρνπλ αλάγθεο νη νπνίεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, 

πξνζθέξνληαο πξντφληα, ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο θαη θάζε είδνπο αγαζά κέζα ζε έλα 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη θαζεκεξηλά 

αληηκέησπεο είλαη πνηθίιεο θαη ν βαζηθφο θίλδπλνο πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

δηαρεηξηζηνχλ είλαη απηφο ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, κηαο θαη εάλ ε επηρείξεζε δελ 

έρεη ηα απαξαίηεηα ξεπζηά γηα λα αζθήζεη νξζνινγηθά ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

νδεγείηαη αλαπφθεπθηα ζε ιχζεηο αλάγθεο ή αθφκε θαη δηάιπζε, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ. Ζ ξεπζηφηεηα, ινηπφλ, γηα ηηο επηρείξεζεο είλαη έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο νη νπνίνη θξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα 

ηεο. 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνθχπηεη θαη κέζα απφ 

ηνλ ίδην ηεο ηνλ νξηζκφ. χκθσλα κε ηνλ IOSCO (International Organization of 
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Securities Commissions) σο ξεπζηφηεηα νξίδεηαη ην «κηα επηρείξεζε λα δηαζέηεη 

επαξθή θεθάιαηα γηα λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο όηαλ απηέο πξνθύπηνπλ, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ή λα δηαζέηεη ππεξβάιινπζα 

ξεπζηόηεηα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη επαξθή ρξεκαηνδόηεζε, ζε ζπλζήθεο θξίζεο» 

(Nikolaou, 2009). Δπηπιένλ, νη Hawawini θαη Viallet (2007) σο ξεπζηφηεηα 

πξνζδηνξίδνπλ «ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο απέλαληη ζηνπο δηάθνξνπο πηζησηέο ηεο», ελψ 

ζχκθσλα κε ηνλ Foster (1986) ξεπζηφηεηα είλαη «ε ηθαλόηεηα πνπ έρεη κηα επηρείξεζε 

λα εθπιεξώλεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ηεο, ηα νπνία κπνξνύλ άκεζα λα κεηαηξαπνύλ ζε κεηξεηά». 

 πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε ξεπζηφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο αιιά ηαπηφρξνλα ηελ αθνξά ζε 

βξαρππξφζεζκν πιαίζην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε απιά ιφγηα, ξεπζηφηεηα είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηακεηαθψλ εηζξνψλ, δειαδή εηζπξάμεσλ, θαη ηακεηαθψλ εθξνψλ, 

δειαδή πιεξσκψλ. Δάλ ε ζρέζε απηή είλαη αξλεηηθή, ζεκαίλεη πσο ε επηρείξεζε 

αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ζα πξέπεη λα ιάβεη δξαζηηθά 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή νπζηαζηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα ηελ νδεγήζνπλ 

αθφκα θαη ζηελ πηψρεπζε.  

Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα απνβεί κνηξαία αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο 

επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ κελ ιεηηνπξγηθά θέξδε, αιιά εμαηηίαο ηεο 

ππεξρξέσζεο ηνπο πξνθχπηνπλ αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο (Παπαδεκεηξίνπ, 2012). 

Απφ ηελ άιιε, αθφκε θαη εάλ κία επηρείξεζε ηθαλνπνίεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

απέλαληη ζηνπο πηζησηέο θαη δαλεηζηέο ηεο ζην ρξφλν πνπ εμεηάδεηαη, απηφ δελ 

απνηειεί απφδεημε πσο ζα ζπλερίζεη λα έρεη ηακεηαθέο ξνέο κε ζεηηθφ πξφζεκν ζε 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Δπνκέλσο, κειεηψληαο θαλείο ηε ξεπζηφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ κηα πνηθηιία παξαγφλησλ πνπ 

πηζαλψλ λα επεξεάζνπλ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, ηηο κειινληηθέο ηεο ηακεηαθέο 

ξνέο. 

Δπηπιένλ, ε ξεπζηφηεηα δηαθξίλεηαη ζε ζηαηηθή θαη δπλακηθή (Specisoft). Ζ 

ζηαηηθή ξεπζηφηεηα δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα πιεξσκψλ ηεο επηρείξεζεο ηε ζηηγκή πνπ 

ζπληάζζεηαη ν Ηζνινγηζκφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ εμσηεξηθνχο αλαιπηέο. 

Αληίζεηα, ε δπλακηθή ξεπζηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη εμάγεηαη απφ εζσινγηζηηθά δεδνκέλα. Γηα λα πξνθχςεη, φκσο, ε πξαγκαηηθή 
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εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ ε πεξηνπζία ηεο 

θαηά βαζκφ ξεπζηφηεηαο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο θαηά βαζκφ ιεθηφηεηαο.  

Δλ ζπλερεία, δηάθνξνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο. ζν αθνξά ζηα απνζέκαηα, ινηπφλ, 

ζεκαζία έρεη ε κέζνδνο απνηίκεζεο ηνπο, ν βαζκφο θαη ε ηαρχηεηα (θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα) ξεπζηνπνίεζεο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ζεκαζία έρεη ην 

κέγεζνο ηεο επηζθάιεηαο απηψλ, ε επθνιία είζπξαμεο ηνπο θαη ε πξαγκαηηθή χπαξμε 

απηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην θαηά πφζν νη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ θαη νη 

πξνθαηαβνιέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο απνηεινχλ ππνρξέσζε πξνο πιεξσκή ή 

απαίηεζε πξνο είζπξαμε. 

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, πσο ε ξεπζηφηεηα είλαη έλαο παξάγνληαο 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Μέρξη 

ζηηγκήο, φκσο, αλαθέξζεθαλ νη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα 

επηρείξεζε έξρεηαη αληηκέησπε κε κηα θαηάζηαζε αλεπαξθνχο ξεπζηφηεηαο. 

Αληίζηνηρα, θαη ε ππεξβνιηθή ξεπζηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνηειεί 

αξλεηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κεγάιν κέξνο ησλ 

δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα, δελ επελδχνληαη εχζηνρα γηα λα 

απμήζνπλ ηνλ πινχην θαη ηελ θεξδνθνξία, είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα, 

έρνληαο σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηηο δπζρεξείο γηα απηέο θαηαζηάζεηο, ηεο αλεπαξθνχο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ππεξβνιηθήο ξεπζηφηεηαο, θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ή λα κεηψζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα ηνπο αληίζηνηρα. ζν 

αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, απηή επηηπγράλεηαη κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Αχμεζε θεθαιαίνπ κε εηζθνξά κεηξεηψλ. εκεηψλεηαη φηη, ε αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη επσθειήο φηαλ δελ κεηψλεη ην κέγεζνο ζπκκεηνρήο ησλ 

ηδηνθηεηψλ-κεηφρσλ. 

 Δθπνίεζε παγίσλ ζηνηρείσλ θαη απνζεκάησλ. εκεηψλεηαη φηη, ε εθπνίεζε 

ησλ παγίσλ θαη απνζεκάησλ είλαη επσθειήο φηαλ απηά πιενλάδνπλ. 

 Λήςε εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο-δαλεηζκφο. εκεηψλεηαη φηη, ν 

δαλεηζκφο ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επλντθνχο φξνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επεξεάδεη ζεηηθά ηε ξεπζηφηεηα. 

Αληίζεηα, κείσζε ή θαη αλεπάξθεηα ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη δπλαηφ λα 

πξνθιεζεί εμαηηίαο ησλ παξαθάησ ιφγσλ: 



17 
 

 Εεκηέο νη νπνίεο νθείινληαη ζε κεησκέλεο πσιήζεηο ή ζε κεησκέλεο ηηκέο 

πσιήζεσλ. 

 Έθηαθηεο δεκηέο, φπσο ππξθαγηά, πιεκκχξα, θινπή, νη νπνίεο δελ 

θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά. 

 Με απφθηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε επέθηαζεο ησλ εξγαζηψλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Αιφγηζηε πνιηηηθή ζηελ δηαλνκή κεξηζκάησλ. 

 Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη δφζεσλ καθξνπξνζέζκσλ 

δαλείσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί ε ζπζζψξεπζε ησλ 

απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. 

 Δπέλδπζε ξεπζηψλ θεθαιαίσλ ζε κε θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Μηα γεληθή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, αθνχ απαηηνχληαη 

κεγαιχηεξα πνζά γηα επέλδπζε.  

 Αιιαγέο ζηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, επηβνιή θπβεξλεηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ θ.η.ι. 

Δπηπξφζζεηα, έλα ζεκαληηθφ κέγεζνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ξεπζηφηεηα είλαη 

ην θεθάιαην θίλεζεο. Σν κέγεζνο ηνπ θεθαιαίνπ θηλήζεσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηα δεδνκέλα γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε κηαο επηρείξεζεο, δειαδή ηηο αλάγθεο γηα επηπιένλ 

ξεπζηφηεηα, ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηεο, ηελ πεγή θ.η.ι. πσο ζπκβαίλεη 

θαη κε ηελ ξεπζηφηεηα, έηζη θαη ην θεθάιαην θίλεζεο εάλ είλαη πνιχ κηθξφ νδεγεί ζε 

παχζε πιεξσκψλ ή κεγάιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, εάλ είλαη πνιχ κεγάιν 

ζεκαίλεη θαθή ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ θαη κεησκέλε απνδνηηθφηεηα, ελψ κπνξεί λα 

κελ είλαη επαξθέο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απνθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Σν θεθάιαην θίλεζεο, ηέινο, απνηειεί ην πεξηζψξην 

πξνζηαζίαο ησλ βξαρπρξφλησλ πηζησηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, 

είλαη πσο ε ξεπζηφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεγέζε πνπ πξέπεη λα 

εμεηάδεη δηαξθψο κηα επηρείξεζε ψζηε λα επηηχρεη κηα ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθή 
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ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (πγηήο ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε
1
) θαη λα 

εμαζθαιίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ βησζηκφηεηα ηεο. Άιισζηε ε ξεπζηφηεηα είλαη 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ζηαζεξφηεηαο θαη πξνφδνπ γηα κηα επηρείξεζε, 

ελψ δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη ην γεγνλφο πσο επηβιαβήο είλαη φρη κφλν ε 

αλεπαξθήο ξεπζηφηεηα αιιά θαη ε ππεξβνιηθή ξεπζηφηεηα.   

 

 

2.2.2 Οριςμόσ – ημαςύα Φρηματοοικονομικόσ Διαχεύριςησ 

 

 

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε αζρνιείηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο. Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο νξζνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο γηα θάζε κνξθήο επηρείξεζε, κηαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεξεάδνπλ 

ηφζν ηελ ξεπζηφηεηα, ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο, φζν 

θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία ηεο. Έηζη, θξίλεηαη σο, ίζσο, θάηη παξαπάλσ 

απφ νπζηαζηηθή, κηαο θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρία θαη ηελ 

βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο.   

Με ηνλ φξν Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, ινηπφλ, λνείηαη ε κειέηε-

αλάιπζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή «θεθάιαην». Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο απνηειεί ε απνηειεζκαηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζεο, κηαο 

θαη απηή ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία, αιιά θαη κε 

ηελ βησζηκφηεηα ηνπο. Βαζηθφ κέιεκα ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ε 

εμαζθάιηζε επαξθψλ θεθαιαίσλ γηα λα κπνξεί λα αζθήζεη νξζά κηα επηρείξεζε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε. Άιιεο 

απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβεη κηα επηρείξεζε θαη κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε είλαη: 

 Δπελδπηηθέο Απνθάζεηο. Γελ αξθεί ε εμαζθάιηζε επαξθψλ θεθαιαίσλ 

αιιά απηά ζα πξέπεη λα επελδχνληαη θαηάιιεια ψζηε ε επηρείξεζε λα 

                                                             

1
  Ζ ηξέρνπζα Υξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ηζρπξή φηαλ είλαη ζε ζέζε λα: 
  Ηθαλνπνηεί ηηο βξαρπρξφληεο απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο φηαλ γίλνληαη απαηηεηέο. 

  Γηαηεξεί επαξθέο Κεθάιαην Κίλεζεο. 

  Καηαβάιιεη ηνπο ηξέρνληεο Σφθνπο θαη ηα Μεξίζκαηα. 

  Γηαηεξεί επλντθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πξνο ηξίηνπο. 
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έρεη ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο. Έηζη, αμηνινγνχληαη ηα δηάθνξα 

επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, εμεηάδνληαη φιεο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

κεηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ, ζπλππνινγίδεηαη ν θίλδπλνο πνπ θέξεη θάζε 

επελδπηηθφ πξφγξακκα θαη, ηέινο, επηιέγνληαη νη επελδχζεηο πνπ 

αλακέλεηαη λα απνδψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά θαη λα κεγηζηνπνηνχλ ηνλ 

πινχην θαη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. 

 Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε κηαο 

επηρείξεζεο παίδεη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ, 

δειαδή ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλνπλ ζηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαλείκεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο θαη λα παξαθξαηήζεη σο απφζεκα γηα 

κειινληηθέο επελδχζεηο. Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, κηαο θαη απφ απηήλ εμαξηάηαη ε 

πνζφηεηα ησλ παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ θαη ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κειινληηθά επελδπηηθά 

ζρέδηα. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Λεηηνπξγία. Αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ θεθαιαίσλ κε 

ηνλ πιένλ απνδνηηθφηεξν ηξφπν, δειαδή επαξθή ξεπζηφηεηα, δηαρείξηζε 

δηαζεζίκσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θ.η.ι., κε ζθνπφ ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνιείηαη  ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

φπνπ θαηαγξάθνληαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ ηακεηαθή ιεηηνπξγία, ε νπνία αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ εηζπξάμεσλ 

θαη πιεξσκψλ κηαο επηρείξεζεο, ηε ινγηζηηθή ιεηηνπξγία, αληηθείκελν ηεο νπνίαο 

είλαη ε θαηαγξαθή θαη θαηαρψξεζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη πξάμεσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ ιεηηνπξγία 

δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, πσο ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε έρεη σο βαζηθφ 

αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απηψλ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη λα ζρεδηάζεη, λα απνθηήζεη θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θεθαιαηαθνχο πφξνπο κηαο επηρείξεζεο, ψζηε λα 
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κεγηζηνπνηήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ ηελ 

θαζηζηά ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε φια ηα επίπεδα. 

 

 

2.2.3 Παρϊγοντεσ που Επηρεϊζουν την Απαιτούμενη Ρευςτότητα 

 

 

Κάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έλα χςνο ξεπζηφηεηαο, ηελ απαηηνχκελε 

ξεπζηφηεηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ρσξίο λα 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη λα παξνπζηάδεη αδπλακία. Παξφια απηά ε πςειή 

ξεπζηφηεηα εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλνο ηεο κε νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο. 

 Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηρείξεζε, ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο 

ξεπζηφηεηαο δηαθέξεη, θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Pandy (2005), είλαη: 

 Ζ Φχζε θαη Σν Μέγεζνο ηεο Δπηρείξεζεο. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ 

πςειέο απαηηήζεηο ζε ξεπζηφηεηα. Αληίζεηα νη επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο, θαη θπξίσο απηέο πνπ είλαη δεκνζίνπ ραξαθηήξα, έρνπλ 

ρακειέο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο. 

 Ο Κχθινο Παξαγσγήο. Ο παξαγσγηθφο θχθινο μεθηλάεη κε ηελ αγνξά ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θχθινο απηφο, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη θαη ε αλάγθε γηα ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη 

απαηηείηαη κεγαιχηεξν θεθάιαην θίλεζεο. 

 Γηαθπκάλζεηο ζηε Εήηεζε. Ζ δήηεζε ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί εάλ, γηα παξάδεηγκα, αθνξά ζε επνρηαθά είδε. Σελ πεξίνδν, 

ινηπφλ, ηεο πςειήο δήηεζεο νη απαηηήζεηο γηα ξεπζηφηεηα είλαη 

απμεκέλεο γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα. 

 Πνιηηηθή Παξαγσγήο – Just In Time. Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο νη 

πνιηηηθέο παξαγσγήο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, 
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κπνξεί λα αθνινπζείηαη πνιηηηθή ζηαζεξήο παξαγσγήο ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο, λα παξάγνληαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ πξντφληνο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο θ.η.ι. Δπνκέλσο, ε αλάγθε γηα ξεπζηφηεηα 

δηαθέξεη αληίζηνηρα. 

 Ο Κχθινο Δξγαζηψλ ηνπ Κπθινθνξνχληνο Κεθαιαίνπ. Ζ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία ηα θεθάιαηα επηζηξέθνπλ ζηελ επηρείξεζε, δειαδή ν θχθινο 

κεηξεηά – πξψηεο χιεο – ηειηθφ πξντφλ – εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί – 

κεηξεηά, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα 

ξεπζηφηεηα. ζν κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν δηαξθεί ν θχθινο απηφο, 

ηφζν κεγαιχηεξε αλάγθε απφ ξεπζηφηεηα έρεη ε επηρείξεζε. 

 Πηζησηηθή Πνιηηηθή. ζν κεγαιχηεξε πίζησζε παξέρεη ε επηρείξεζε 

ζηνπο πειάηεο ηεο, ηφζν κεγαιχηεξε αλάγθε απφ θεθάιαην θίλεζεο, 

δειαδή ξεπζηφηεηα, έρεη. Αληίζεηα, φζν κεγαιχηεξε πίζησζε δέρεηαη απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο ηεο, ηφζν κηθξφηεξε αλάγθε απφ θεθάιαην 

θίλεζεο έρεη.  

 Ζ Αλάπηπμε θαη Δπέθηαζε ησλ Γξαζηεξηνηήησλ. Αλ θαη δχζθνιν λα 

νξηζηεί απζηεξά ε ζρέζε κεηαμχ απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο θαη 

αλάπηπμεο, ην ζχλεζεο είλαη λα απαηηείηαη αχμεζε απηήο φζν κηα 

επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη ή επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, είηε απηή ε 

αχμεζε πξνεγείηαη είηε έπεηαη. 

 Λεηηνπξγηθή Απνδνηηθφηεηα. Απνδνηηθή ιεηηνπξγία ζηελ επηρείξεζε 

ζεκαίλεη κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, δειαδή κεγηζηνπνίεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο. 

 Αιιαγέο ζηα Δπίπεδα Σηκψλ. Ζ αχμεζε ζην επίπεδν ηηκψλ ζεκαίλεη ηελ 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο απαηηνχκελεο ξεπζηφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε, 

εθηφο θαη αλ παξάιιεια κε απηήλ απνθαζίζεη θαη ε επηρείξεζε λα 

απμήζεη ηηο ηηκέο ηεο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο κέζσ ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο. Παξφια απηά, εμαξηάηαη θαη απφ ην είδνο ηεο επηρείξεζεο 

ην πφζν θαη ην αλ ζα επεξεαζηεί απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ. 

Δίλαη θαηαλνεηφ, ινηπφλ, πσο κηα επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ξεπζηφηεηα γηα λα 

κπνξέζεη, φρη κφλν λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, αιιά θαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη επηθεξδψο. Σα επελδεδπκέλα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πάγην εμνπιηζκφ θαη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά 

εμίζνπ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 
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βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ ηεο, δίλνληαο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά 

θαη απνηειεζκαηηθά   

 

 

2.2.4 Πηγϋσ Άντληςησ Ρευςτότητασ 

 

 

Αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θάζε επηρείξεζε, ην κέγεζνο 

ηεο, ηε δπλακηθή ηεο θ.η.ι., έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα λα κπνξέζεη 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα έρεη κηα πγηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

Σα θεθάιαηα θάζε επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο ηεο πνζφηεηαο απηψλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο, θαη αληινχληαη 

είηε απφ εζσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ εμσηεξηθέο, φπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

2.2.4.1 Εςωτερικϋσ Πηγϋσ Φρηματοδότηςησ  

 

 

Σελ βαζηθφηεξε κνξθή εζσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ε εηζθνξά δηαζεζίκσλ 

απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία-κέηνρν. ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα θεθάιαηα ηα φπνηα 

δηαζέηεη ν επηρεηξεκαηίαο-κέηνρνο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εθάζηνηε 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, ζπρλά ζπλαληάηαη ην θαηλφκελν ηεο «άηππεο επέλδπζεο»  

απφ κέιε ηνπ ζηελνχ επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ ηνπ θχθινπ. χκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ (Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ) ε νηθνγέλεηα 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ 

λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα φπνπ μεπεξλά ηνλ κέζν 

φξν ησλ ρσξψλ ηνπ GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Δπνκέλσο, κηα απφ ηηο 

θπξηφηεξεο πεγέο άληιεζεο θεθαιαίσλ απνηειεί θαη ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ θαη 

θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ επηρεηξεκαηία.  

 ηε ζπλέρεηα, άιιε εζσηεξηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ ηα 

εζσηεξηθά θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Σα θεθάιαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ 

παξαθξάηεζε ησλ θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε, ηα νπνία 
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επαλεπελδχνληαη ζε απηή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ ή ηε θάιπςε 

άιισλ αλαγθψλ ηεο. Απηή ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αξρηθά 

θεθάιαηα ηνπ επηρεηξεκαηία απνηεινχλ ηελ πην πγηή πεγή άληιεζεο θεθαιαίσλ. 

 

 

2.2.4.2 Εξωτερικϋσ Πηγϋσ Φρηματοδότηςησ  

 

 

ζν αθνξά ζηηο εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θπξηφηεξε 

εκθαλίδεηαη λα είλαη ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πην 

ζπλήζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη δχν θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ 

δαλείσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο είλαη ηα δάλεηα Κεθαιαίνπ Κίλεζεο, ηα νπνία 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη απφ ηε θχζε 

ηνπο κηθξήο δηάξθεηαο, θαη ηα Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα 

δάλεηα εγθαηάζηαζεο θαη επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη είλαη απφ ηε θχζε ηνπο 

καθξάο δηάξθεηαο.  

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηέρεη ην 

Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ ΑΔ), ην νπνίν ηδξχζεθε 

ην 2011 θαη αληηθαηέζηεζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο ΣΔΜΠΜΔ 

ΑΔ ελψ απνξξφθεζε ηνλ ΔΟΜΜΔΥ ηνπ νπνίνπ νη αξκνδηφηεηεο κεηαθέξζεθαλ ζηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο. Ζ ΔΣΔΑΝ ΑΔ ζπληζηά έλα εηδηθφ ηακείν ζηήξημεο 

θαη απνηειεί έλαλ ζρεηηθά λέν δεκφζην ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα ηνπ νπνίνπ ζθνπφο 

είλαη λα παξέρεη ζηήξημε ζηηο επηρεηξήζεηο κέζσ ρξεκαηνδνηήζεσλ επηηνθίσλ γηα 

επλντθά ηξαπεδηθά δάλεηα, ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην καδί κε ηα επελδπηηθά 

θεθάιαηα ή κέζσ παξνρήο εγγπήζεσλ γηα δάλεηα. 

Δπηπξφζζεηα, ε Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε (Leasing) απνηειεί κηα 

ελαιιαθηηθή πεγή κεζνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα 

επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη ή λα επεθηείλεη ηνλ παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ ηεο ρσξίο λα 

δηαζέζεη ηα δηθά ηεο θεθάιαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ε εηαηξεία leasing 

έρεη ηελ πιήξε θπξηφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη παξαρσξεί ηε 

ρξήζε ηνπο ζην κηζζσηή γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη ελφο 

ζπκθσλεκέλνπ κηζζψκαηνο, έρνληαο ην δηθαίσκα ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο λα 

αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε, λα εμαγνξάζεη ην πάγην ζηνηρείν έλαληη ζπκβνιηθνχ 
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αληηηίκνπ ή λα επηζηξέςεη ην πάγην ζηνηρείν ζηνλ εθκηζζσηή. (Weingartner, 1987; 

Γαιάλεο, 1994; Bierman, Smidt, 2003) 

Αθφκε, έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

απνηειεί ε Πξαθηφξεπζε Απαηηήζεσλ (Factoring), κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη 

εχθνια θαη γξήγνξα βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ελψ παξάιιεια 

κεηψλεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ factoring απμάλεηαη ε 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, 

ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ κηαο επηρείξεζεο 

αλαηίζεληαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί σο πξάθηνξαο. (Klapper, 2006; 

Σαθφπνπινο, 2007) 

Δπίζεο, ζεκαληηθή εμσηεξηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ ηα Κεθάιαηα 

Δπηρεηξεκαηηθψλ πλαιιαγψλ (Venture Capital). Οη εηαηξείεο Venture Capital 

ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επηρεηξήζεηο κε αληάιιαγκα ηελ απφθηεζε ελφο πνζνζηνχ ησλ 

κεηνρψλ ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε παξνρήο εγγπήζεσλ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

εηαηξεηψλ Venture Capital δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξνρή θεθαιαίσλ αιιά 

παξέρεηαη επίζεο βνήζεηα θαη ζε φηη αθνξά ηε δηνίθεζε, ην marketing, ηε ζηειέρσζε 

θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο (Sahlman, 1990; Gompers,, Lemer, 

2004; Chahine et al., 2007).  

Παξφκνηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ θαη νη Ηδηψηεο Δπελδπηέο 

(Business Angels). Οη Business Angels είλαη ηδηψηεο επελδπηέο, ζπλήζσο πξψελ 

επηηπρεκέλνη επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη επελδχνπλ ρξήκαηα θαη δηαζέηνπλ ρξφλν, 

εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο (Aernoudt, 1999; Chahine et al., 2007).  

Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα παξαιεθζνχλ νη Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ 

(Business Incubators) σο κηα αθφκα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ζε 

λέν-ηδξπφκελεο θαη κε πξννπηηθέο γξήγνξεο αλάπηπμεο εηαηξείεο, ρξεκαηνδφηεζε, 

ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο, αιιά θαη έλα δίθηπν επαθψλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο θαη ζε 

αληάιιαγκα παίξλνπλ έλα πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή αθφκα θαη πιεξσκέο 

απφ ηελ λεντδξπζείζα εηαηξεία (Rice, 2002; Grimaldi, Grandi, 2005; Σαθφπνπινο, 

2007). 

Ωο ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο παξνπζηάδεηαη λα είλαη ε 

Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά, κηαο θαη κέζσ ησλ επελδχζεσλ ζε ρξεκαηηζηεξηαθά 

πξντφληα, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απνδφζεσλ θαη θεξδψλ, είηε 
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δηαζέηνληαο ηα θεθάιαηα ηνπο ζε βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα επελδχζεηο είηε ζε 

καθξνπξφζεζκνπ. 

Σέινο, ε Κξαηηθή/Κνηλνηηθή ηήξημε αθνξά ζε επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο, 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη θπξίσο ζε Αλαπηπμηαθνχο Νφκνπο, 

ζε εηδηθά Πξνγξάκκαηα ηήξημεο θαη ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΚΔΜΔΛ, 2011). 

 

 

2.2.5 Αριθμοδεύκτεσ Ρευςτότητασ 

 

 

Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ηφζν ε 

βξαρπρξφληα νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο φζν θαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ απνδνηηθφηεηα, αθφκε θαη 

ε βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, επεξεάδνληαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην επίπεδν ξεπζηφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε.  

Έηζη, εάλ ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο δελ είλαη εχθνια 

κεηαηξέςηκα ζε κεηξεηά ή εάλ δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα ηεο, ηφηε δελ είλαη ζε ζέζε 

λα πξνκεζεχεηαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ρσξίο πίζησζε απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηαπηφρξνλα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, κε απνηέιεζκα λα έρεη πςειφ θφζηνο αγνξάο θαη 

άξα κεησκέλα θέξδε, λα ζπξξηθλψλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο, λα δπζθεκείηαη, λα 

κεηψλεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε απηή, λα πξνβαίλεη ζε 

αλαγθαζηηθή πψιεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο, θαη ζηελ έζραηε πεξίπησζε λα 

θεξχζζεηαη  ζε πηψρεπζε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ππάξρεη έλα 

άξηζην χςνο θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ, δηαθνξεηηθφ 

γηα θάζε κηα απφ απηέο, θαζηζηψληαο φρη κφλν ηελ αλεπαξθή αιιά θαη ηελ 

ππεξβνιηθή ξεπζηφηεηα επηβιαβή γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη, ινηπφλ, γηα ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη νη 

πηζησηέο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, νη πξνκεζεπηέο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ρνξήγεζαλ βξαρππξφζεζκα δάλεηα γηα θεθάιαην θίλεζεο θαη νη 

επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ παξνρή κεξηζκάησλ θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο 
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επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη γηα ηελ δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο, κηαο θαη ηεο επηηξέπνπλ λα ειέγμεη θαηά πνην ηξφπν απαζρνινχληαη ηα 

θεθάιαηα θίλεζεο ηεο, δειαδή εάλ απηά είλαη επαξθή θαη εάλ γίλεηαη θαηάιιειε θαη 

νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ.  

 Οη θπξηφηεξνη απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη ν Γείθηεο 

Κπθινθνξηαθήο ή Έκκεζεο Ρεπζηφηεηαο (current ratio), ν Γείθηεο Άκεζεο 

Ρεπζηφηεηαο (quick ratio) θαη ν Γείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηφηεηαο (cash ratio), νη 

νπνίνη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

2.2.5.1 Δεύκτησ Κυκλοφοριακόσ ό Έμμεςησ Ρευςτότητασ  

  

 

Ο αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο ή Έκκεζεο (ή Γεληθήο) Ρεπζηφηεηαο δείρλεη ην 

κέηξν ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην πεξηζψξην αζθαιείαο πνπ 

επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

Γειαδή, δείρλεη εάλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

 

 
 Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο = 

 Τπνρξεψζεηο

ύ ό
ί

ό

  
 

 

 


  

 

 ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ απνζεκάησλ, ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ρξενγξάθσλ θαη ησλ 

δηαζεζίκσλ, ελψ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν 

ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ησλ 

πηζησηψλ ησλ επηηαγψλ πιεξσηέσλ, ησλ γξακκάηησλ πιεξσηέσλ, ησλ 

πξνθαηαβνιψλ πειαηψλ, ησλ θφξσλ-ηειψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θ.η.ι.  

Απφ ηνλ ηχπν ηνπ Γείθηε Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο ζπκπεξαίλεηαη πσο 

φηαλ ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ έρεη πςειφηεξε ηηκή απφ ην 

ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ηφηε νη ηειεπηαίεο κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ. Παξφια απηά, πηζαλέο δεκίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
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ξεπζηνπνίεζε ηνπο, εάλ γηα παξάδεηγκα ξεπζηνπνηεζνχλ ζε ηηκή ρακειφηεξε ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ απηφ 

ην ελδερφκελν, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχλ πςειφηεξν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, πσο ν δείθηεο απηφο, γηα λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθφο, ζα πξέπεη λα έρεη ηηκή ίζε ή κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο.  

Σέινο, ν Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο θαη 

πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο 

επηρείξεζεο, κηαο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ είλαη εχθνινο θαη γξήγνξνο. Θα πξέπεη, 

φκσο, λα ιακβάλνληαη ππφςε, φηαλ εμεηάδεηαη, θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδνπλ. Αξρηθά, εθθξάδεη ην θαηά πφζν ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ) θαιχπηνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Απηφ θάλεη ηνλ δείθηε ζηαηηθφ θαη δελ 

δίλεη ζηνηρεία γηα ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο δπλακηθά, δειαδή θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα κηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπηπιένλ, δελ δηαρσξίδνληαη ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, θαη έηζη ε ρξήζε δηαθνξεηηθήο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο ηεο θάζε νκάδαο ινγαξηαζκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ην χςνο απηψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ ηηκή ηνπ δείθηε. 

 

 

2.2.5.2 Δεύκτησ Ειδικόσ ό Άμεςησ Ρευςτότητασ  

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο ή Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

αξηζκνδείθηε Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο, ζην γεγνλφο πσο απφ ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ ζηνλ παξνλνκαζηή αθαηξνχληαη ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, παξέρεηαη κηα αθξηβήο έλδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη δίλεηαη κηα πην αμηφπηζηε εηθφλα ησλ 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, κηαο θαη ηα απνζέκαηα ζεσξείηαη φηη 

ξεπζηνπνηνχληαη κε ζρεηηθά κηθξφηεξε ηαρχηεηα απφ φηη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, απνθεχγνληαο, έηζη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηνλ θίλδπλν 

ππεξεθηίκεζεο απηψλ. Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

 



28 
 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ  Απνζέκαηα
ηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο = 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο



  

 

 πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ζηφρνο ηνπ Γείθηε Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο είλαη λα 

κεηξήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, κε 

ρξήζε ησλ, θαηά ηεθκήξην, επθνιφηεξα ξεπζηνπνηήζηκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζε κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπνκέλσο, ε αδπλακία ηνπ δείθηε σο ζηαηηθφο δείθηεο 

παξακέλεη φπσο θαη κε ηνλ Γείθηε Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο. κσο, ε 

πηζαλφηεηα λα ππνζηεί ε επηρείξεζε δεκίεο απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο, θαη ηειηθά λα απνδεηρζεί πσο ε ηθαλφηεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο είλαη δπζρεξέζηεξε απφ απηή 

πνπ ηζρπξηδφηαλ κε βάζε ηνλ δείθηε, κεηψλεηαη ζεκαληηθά.  

 

 

2.2.5.3 Δεύκτησ Κϊλυψησ Σόκων  

 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Κάιπςεο Σφθσλ δείρλεη ηε ζρέζε ησλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο θαη 

ησλ ηφθσλ πνπ ηελ επηβαξχλνπλ ζε κηα ρξήζε. Γειαδή, θαλεξψλεη ηελ επρέξεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα θαιχςεη ηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ησλ δαλείσλ ηεο, απφ ιεηηνπξγηθά 

πιενλάζκαηα. Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

 

Καζαξά Κέξδε + Σφθνη
Αξηζκνδείθηεο Κάιπςεο Σφθσλ = 

Σφθνη
 

 

 Δίλαη πξνθαλέο πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ, ηφζν 

κηθξφηεξνο ζεσξείηαη ν θίλδπλνο ε επηρείξεζε λα βξεζεί ζε θαηάζηαζε αδπλακίαο 

αληαπφθξηζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο, φπσο είλαη θαη 

αλακελφκελν, ηδαληθφ γηα θάζε επηρείξεζε είλαη λα έρεη πςειά θέξδε θαη κηθξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Σν αληίζεην ζα έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιν κέξνο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο λα αλαιψλεηαη ζηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

ηεο, θαη έηζη λα κελ πεξηζζεχεη ππφινηπν γηα απνζεκαηηθά, δηαλνκή θεξδψλ ή 

επελδχζεηο. Ο δείθηεο απηφο, επνκέλσο, απνηειεί έλα κέηξν ηεο δαλεηαθήο 
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θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο λα επηηπγράλεη θέξδε. 

Παξνπζηάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα εμνθιεί ηνπο ηφθνπο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηα 

θέξδε ηεο. 

 

 

2.3 ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ 

 

2.3.1 Θεωρητικό Προςϋγγιςη Αποδοτικότητασ 

 

 

πρλά ε έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε ζπγρεέηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο 

αθφκε δελ έρεη δνζεί ζαθήο πξνζδηνξηζκφο απηήο, κε ζπλέπεηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθέο έλλνηεο γηα λα ηελ εθθξάζνπλ. Παξφια απηά, είλαη επξέσο απνδεθηφ 

πσο θάζε επηρείξεζε έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ην θέξδνο, κηαο θαη εάλ ηα έμνδα ηεο είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ηα έζνδα ηεο, ηφηε απηή δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα αλαπηπρζεί αιιά 

νχηε θαλ λα επηβηψζεη.  

 ηε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο 

απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε θεξδνθνξία απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν καθξνπξφζεζκν 

ζθνπφ θαη ζηφρν γηα απηέο (Argenti, 1980; Horrigan, 1968; Van Horne, 1980; Kaplan, 

1984; Brealey & Myers, 1996; Rappaport, 1998). Ζ απνδνηηθφηεηα, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο αθνχ εμεηάδεη ηηο εηζξνέο 

θαη εθξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ, εδψ θαη θάπνηεο δεθαεηίεο, εζηηάδεη ζηελ 

πηνζέηεζε ηξηψλ θπξηάξρσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ (Rappaport, 1992): 

 Σε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 Σελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο, νξηδφκελε σο ε πξνζηηζέκελε αμία 

ησλ κεηνρψλ ηεο 

 Σελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή αιιηψο απνδνηηθφηεηαο ηνπο 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Rappaport (1998), θάζε επηρείξεζε «δεκηνπξγεί 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, καθξνπξόζεζκα, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ 
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εηζξνώλ ηεο (έζνδα πσιήζεσλ) είλαη κεγαιύηεξε από ην ζπλνιηθό ηεο θόζηνο 

(ζπλνιηθέο εθξνέο), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θόζηνπο θεθαιαίνπ. Τν πιενλέθηεκα 

απηό επηηπγράλεηαη κόλν κέζα από ηελ πξνζθνξά πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ κε πςειή 

αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο (πςειή πνηόηεηα, θαιύηεξεο ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε, 

θ.ιπ.), ή κε ρακειόηεξεο ηηκέο, ή θαη ηα δύν ζπγρξόλσο». Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, πσο ε 

απνδνηηθφηεηα είλαη έλα δεδνκέλν πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ην νπνίν 

απνηειεί ζηνηρείν αμηνιφγεζεο γηα απηέο θαη βαζηθφ δεηνχκελν απφ φζνπο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπο. 

 Ο φξνο απνδνηηθφηεηα εθθξάδεη ηηο ζπζίεο, δειαδή ηα θφζηε, πνπ γίλνληαη κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο. Με άιια ιφγηα, ε απνδνηηθφηεηα εθθξάδεη 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαηά ηξφπν απνδνηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ. χκθσλα κε ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

(2008) «ε απνδνηηθόηεηα εμεηάδεη ην ιόγν κεηαμύ ησλ εθξνώλ, ησλ απνηειεζκάησλ 

ή/θαη ησλ επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εηζξνώλ (ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ) 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο».  

 Δπηπιένλ, θαηά Pareto, έλα ζχζηεκα είλαη απνδνηηθφ εάλ νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζην ζχζηεκα ζα έρεη σο απνηέιεζκα, έζησ θαη κία ζπληζηψζα ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα ηεζεί ζε δπζκελέζηεξε ζέζε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε απνδνηηθφηεηα, 

θαηά  Pareto, είλαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζα 

πξνθαιέζεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε κηα κεηαβιεηή πνπ ηελ αθνξά.  

 Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί πσο ε απνδνηηθφηεηα κηαο επέλδπζεο είλαη ην 

κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη λα 

επηιερζεί ηειηθά ε πην πξνζνδνθφξα γηα ηελ επηρείξεζε. Δίλαη, ινηπφλ, ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ε κέηξεζε ηεο, φρη κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο έσο ηψξα πνξεία κηαο 

επηρείξεζεο, αιιά θαη γηα ηα κειινληηθά πιάλα ηεο, έρνληαο πξνυπνινγηζηηθφ 

ραξαθηήξα.  

 Αλάινγα κε ηνλ νξηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο, 

δηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο (Θεξίνο, 2002): 

 Ζ απνδνηηθφηεηα πνπ ππνινγίδεηαη κε ζηνηρεία θαη κεζφδνπο ηεο 

ινγηζηηθήο, φπσο ε απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ (return on 

investment - ROI), ε απφδνζε ηνπ απαζρνινπκέλνπ θεθαιαίνπ (return on 

capital employed - ROCE) ε απφδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ (return 
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on total assets - ROA), ε απφδνζε ησλ πσιήζεσλ (return on sales),θαη ε 

απφδνζε αλά εξγαδφκελν (return per employee). 

 Ζ απνδνηηθφηεηα πνπ ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, φπσο ε απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ησλ κεηφρσλ (return on 

shareholders’ capital - ROSC) θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ κεηνρψλ 

(shareholders’ value added - SVA). 

Απηφ πνπ θαζηζηά αθφκε πην ελδηαθέξνπζα ηελ απνδνηηθφηεηα, είλαη ην 

γεγνλφο πσο δελ κεηξά ζε απφιπηνπο αξηζκνχο αιιά εμάγεη ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Έηζη, απφ ηηο επελδχζεηο πνπ 

έρνπλ ηηο ίδηεο εηζξνέο, απνδνηηθφηεξε θξίλεηαη απηή κε ηηο ρακειφηεξεο εθξνέο, θαη 

αληίζεηα, απφ ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο εθξνέο, απνδνηηθφηεξε θξίλεηαη απηή 

κε ηηο πςειφηεξεο εηζξνέο. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη πσο ε απνδνηηθφηεηα κεηξάηε 

είηε ζηαηηθά, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θξίλνληαο ην απνηέιεζκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ, είηε δπλακηθά, γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θξίλνληαο ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ κεηά ην πέξαο ελφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, νπφηε θαη αλακέλεηαη λα απνδψζεη. ε θάζε πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα 

έρεη θξίζηκν ραξαθηήξα, κηαο θαη βάζεη απηνχ ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ 

επηινγή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ εθξνψλ θ.η.ι. 

 

 

2.3.2 Αριθμοδεύκτεσ Αποδοτικότητασ 

 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ν θχξηνο ζθνπφο, αλ φρη ν κνλαδηθφο, θάζε επηρείξεζεο είλαη ε 

επίηεπμε θέξδνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, λα 

εμαζθαιίζεη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, θεξεγγπφηεηα θαη αμηνπηζηία, αιιά 

ηαπηφρξνλα λα απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη επελδπηέο. Απφ ηνλ 

νξηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο πξνθχπηεη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

απνηειέζκαηνο.  
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 Ζ απνδνηηθφηεηα, ινηπφλ, δείρλεη ηε δπλακηθφηεηα ησλ θεξδψλ κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα παξάγεη θέξδε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο εθθξάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ, θαη απνηεινχλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνπο Λαδαξίδε θαη Παπαδφπνπιν (2010), νη δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο «ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ είλαη ζσζηή ε ζπλέρηζε ηεο 

παξαπέξα δέζκεπζεο ησλ ήδε επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ ή ε δέζκεπζε λέσλ, θαζώο θαη 

ην θαηά πόζν απνηειεζκαηηθά δηνηθείηαη ε επηρείξεζε». 

  Αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν κεηξάηε ε απνδνηηθφηεηα, γηα λα 

πξνθχςεη ην δεηνχκελν απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. Έηζη, 

φηαλ ν ζηφρνο είλαη ιεηηνπξγηθφο ζπγθξίλνληαη νη εθξνέο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, 

φηαλ ν ζηφρνο είλαη ζπγθεθξηκέλνο ζπγθξίλεηαη ην απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο, ελψ φηαλ ν ζηφρνο είλαη ζπλνιηθφο ζπγθξίλνληαη νη επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε 

ην θφζηνο (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 2008). Γλσξίδνληαο 

απηά, κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη ηνλ δείθηε απνδνηηθφηεηαο πνπ θάζε θνξά ηνλ 

ελδηαθέξεη. 

 Οη αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

είλαη αλαξίζκεηνη θαη εμίζνπ ζεκαληηθνί γηα ηνλ ζθνπφ ηνπο. Παξφια απηά, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη πην βαζηθνί απφ απηνχο πνπ είλαη ν Γείθηεο 

Απνδνηηθφηεηαο ησλ Απαζρνινχκελσλ ή πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (return on capital 

employed - ROCE), ν Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (return on 

assets - ROA), ν Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (return on equity - ROE), 

ν Γείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο (net profit margin ratio) θαη ν Γείθηεο 

Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο (gross profit margin ratio). 

 

 

2.3.2.1 Δεύκτησ Αποδοτικότητασ των  Απαςχολούμενων Κεφαλαύων – ROCE  

 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ (ROCE) 

εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο γηα αμηνπνίεζε ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ 

ηεο, είηε πξνέξρνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαη ηα απνζεκαηηθά ηεο (ίδηα θεθάιαηα) είηε 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο δαλεηζηέο θαη πηζησηέο ηεο (μέλα θεθάιαηα). Μεηξά, δειαδή, 
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ηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνπζία ηεο θαη πξηλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

απηψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απφθηεζε ησλ επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ. Ο ηχπνο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

 

Λεηηνξγηθά Κέξδε Μεηά Φφξσλ
Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ = 

Απαζρνιεζέληα Κεθάιαηα

 

 Με ηνλ δείθηε απηφ, ινηπφλ, κεηξάηε ε απνδνηηθφηεηα ησλ απαζρνιεζέλησλ 

θεθαιαίσλ ζπλνιηθά, αλεμάξηεηα απφ ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, 

βνεζψληαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε κειινληηθά πιάλα, ζρέδηα θαη 

δξάζεηο.  

 

 

2.3.2.2 Δεύκτησ Αποδοτικότητασ υνολικών Κεφαλαύων - ROA 

 

 

 Ο Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ (ROA) παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή, παξέρεη ην εηζφδεκα πνπ επηηπγράλεηαη απφ θάζε 

ρξεκαηηθή κνλάδα πνπ επελδχεηαη ζηελ επηρείξεζε, ή αιιηψο δείρλεη ηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ εηήζησλ θεξδψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θεξδψλ 

απηψλ επελδχζεσλ. Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

                    Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ = 

πλνιηθά Κέξδε

χλνιν Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Αξρήο + χλνιν Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Σέινπο

2

 

 

 Ο δείθηεο απηφο, ινηπφλ, δείρλεη πφζν απνδνηηθά ιεηηνχξγεζε ε επηρείξεζε 

γηα κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην Καζαξφ Δηζφδεκα, δειαδή ηα 

θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ θαη ην χλνιν ησλ Καζαξψλ  Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αξρή θαη ζηε ιήμε ηεο 

ρξήζεο. 

 Ο δείθηεο ROA ηαπηίδεηαη κε ηνλ δείθηε ROCE ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηή θαη δελ κέλεη 
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αλεθκεηάιιεπην γηα κειινληηθή ρξήζε. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαη 

πνην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνπο δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, αθνχ 

παξέρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην πνζνζηφ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη είλαη 

εχθνινο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. 

 Δπηπιένλ, άιινη ηχπνη απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνθχςεη ν δείθηεο ROA 

είλαη (Λαδαξίδεο & Παπαδφπνπινο, 2010): 

 

 = Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο  πλνιηθή Κπθινθνξηαθή ΣαρχηεηαROA   

 

Ή 

 

Καζαξφ Κέξδνο
                 = 

Μέζε Σηκή πλφινπ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ

Καζαξφ Κέξδνο Έζνδα
  

Έζνδα Μέζε Σηκή πλφινπ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ


 

 

 

2.3.2.3 Δεύκτησ Αποδοτικότητασ Ιδύων κεφαλαύων - ROE 

 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) κεηξά ηα πνζνζηά 

απφδνζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ νη κέηνρνη ζε κία επηρείξεζε είηε γηα ην 

μεθίλεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο είηε σο ζπκπιεξσκαηηθφ θεθάιαην θαζψο 

ιεηηνπξγεί (Λαδαξίδεο & Παδνπφπνπινο, 2010). Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δείθηε απηνχ είλαη: 

 

Καζαξά Κέξδε
Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ = 

Ίδηα Κεθάιαηα
 

 

 Ο δείθηεο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηνπο κεηφρνπο, επελδπηέο θαη 

δπλεηηθνχο επελδπηέο κηαο επηρείξεζεο, κηαο θαη απνηειεί ην ζπγθξίζηκν κέγεζνο ζε 

ζρέζε κε ηελ απφδνζε άιισλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ επελδχζεσλ κε παξφκνην 

επίπεδν θηλδχλνπ. Θα πξέπεη, φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ελ 

ιφγσ δείθηε, θαη ην πνζνζηφ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ επηρεηξήζεηο κε πςειφ 
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πνζνζηφ ρξένπο ηείλνπλ λα έρνπλ επλντθφηεξν δείθηε ROE, εμαηηίαο ηεο ρακειήο 

ζπκκεηνρήο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπο. 

 Δπηπιένλ, πςειή απφδνζε ζηνλ δείθηε ROE, ζεκαίλεη πσο ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί κηθξφηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηεο ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

αλάπηπμεο ηεο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζα απαηηνχληαλ αλ είρε κηθξφηεξε απφδνζε 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, επηηξέπνληαο ηεο λα ρξεζηκνπνηεί ην επηπιένλ δηαζέζηκν θεθάιαην 

ηεο είηε γηα άιιεο επελδχζεηο, είηε γηα παξνρή πςειφηεξσλ κεξηζκάησλ θ.η.ι. 

Αληίζεηα, ρακειή απφδνζε ζηνλ δείθηε ROE ζεκαίλεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

εηαηξείαο είλαη “αθξηβή” γηα ηνπο κεηφρνπο θαη επελδπηέο. 

 Ο δείθηεο ROA, φκσο, δελ επεξεάδεηαη απφ ηα μέλα θεθάιαηα κφλν σο πξνο 

ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά φηαλ απηά απμάλνληαη κε 

αλνξζφδνμν ηξφπν θαη δελ αμηνπνηνχληαη νξζνινγηθά, πξνθαινχληαη αιπζηδσηέο 

απμήζεηο ζε ηφθνπο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.η.ι., κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην 

θαζαξφ θέξδνο. 

 Δπηπξφζζεηα, άιινη ηχπνη απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνθχςεη ν δείθηεο 

ROE είλαη (Λαδαξίδεο & Παπαδφπνπινο, 2010): 

 

Ξέλα Κεθάιαηα
ROE = (1 - θ)  [ROA + (ROA - Δπηηφθην Γαλεηζκνχ)  ]

Ίδηα Κεθάιαηα
   

Ή 

 

                                                               ROE = 

Καζαξά Κέξδε Κέξδε πξν Φφξσλ Πσιήζεηο χλνιν Δλεξγεηηθνχ

Κέξδε πξν Φφξσλ ΚΠΦΣ Πσιήζεηο χλνιν Δλεξγεηηθνχ Ίδηα Κεθάιαηα


   

 

 

 

2.3.2.4 Δεύκτησ Καθαρού Περιθωρύου Κϋρδουσ  

 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο πξνζδηνξίδεη ην θέξδνο απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε πσο κηα 

ελδερφκελε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αληηζηνηρεί ζε κηα κεγαιχηεξε πνζνζηηαία 

αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, δηαπηζηψλεηαη πσο ην επηζπκεηφ γηα ηνλ ελ ιφγσ 
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δείθηε είλαη λα παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε. Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε 

απηνχ είλαη: 

 

Καζαξά Κέξδε
Αξηζκνδείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο =  (%)

Κχθινο Δξγαζηψλ
 

 

 ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο ηφζν πην 

επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε.  

 

  

2.3.2.5 Δεύκτησ Μικτού Περιθωρύου Κϋρδουσ  

 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο παξέρεη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κηαο θαη παξνπζηάδεη ηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο. Οπζηαζηηθά, εθθξάδεη ηελ αμία πνπ θαηαθέξλεη λα 

δεκηνπξγήζεη ε επηρείξεζε κεηαμχ ηεο αγνξάο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

 

Μηθηά Κέξδε
Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο =  (%)

Κχθινο Δξγαζηψλ
 

 

Ή 

 

Κχθινο Δξγαζηψλ Κφζηνο Πσιήζεσλ
Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο = 

Κχθινο Δξγαζηψλ



 

 

 Οη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα έρνπλ πςειή ηηκή ζε απηφλ ηνλ δείθηε ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θαη άιια έμνδα ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα 

έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ θαζαξφ θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα πνπ απαζρνινχλ. Απηφ πνπ  κεηξά ν  δείθηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη 
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ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη πιεφλαζκα θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

 

2.4 ΚΕΥΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ  

 

2.4.1 Θεωρητικό Προςϋγγιςη Κεφαλαιακόσ Διϊρθρωςησ 

 

 

Με ηνλ φξν θεθαιαηαθή δηάξζξσζε λνείηε ε κφληκε ρξεκαηνδφηεζε κηαο 

επηρείξεζεο, ν ζπλδπαζκφο, δειαδή, ησλ μέλσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο, κε ηα 

νπνία ρξεκαηνδνηεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο. ηα μέλα θεθάιαηα πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ζπκπεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά νη καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο θαη ν απνθιεηζκφο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο νη ηειεπηαίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε ξεπζηφηεηα ηεο θαη δελ απνηεινχλ κφληκα 

θεθάιαηα ζην ρξεκαηνδνηηθφ ηεο ζρήκα. 

 Με άιια ιφγηα, σο θεθαιαηαθή δηάξζξσζε νξίδεηαη, νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. 

Έηζη, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κε καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα είηε 

κέζσ ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, είηε κέζσ δαλεηζκνχ, είηε κέζσ πβξηδηθψλ 

αμηφγξαθσλ, αμηφγξαθσλ, δειαδή, πνπ ζπλδπάδνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

δαλεηζκνχ θαη θάπνηα κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζχλζεζε ηεο 

θεθαιαηαθήο δνκήο απνηειείηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα θαη κεζνκαθξνπξφζεζκα 

δάλεηα, ηηο νκνινγίεο πνπ έρεη εθδψζεη ε επηρείξεζε, ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε κε ηε 

κνξθή απνζεκαηηθψλ, πξνλνκηνχρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο θνηλέο 

κεηνρέο ηεο.  

 πρλά, ε έλλνηα ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ζπγρέεηαη κε απηή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζηα μέλα θεθάιαηα πνπ ηε ζπλζέηνπλ. Παξφια απηά, ε θεθαιαηαθή 
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δηάξζξσζε απνηειεί έλα κέξνο κφλν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

αθνινπζψληαο ηε ζρέζε: 

 

Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε = Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάξζξσζε - Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

 

 Οη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο, κπνξνχλ λα 

αληιήζνπλ είηε άκεζα θεθάιαηα είηε έκκεζα. Σα άκεζα θεθάιαηα είλαη ηα θεθάιαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, δειαδή ηα θέξδε πξνεγνχκελσλ 

εηψλ θαη νη απνζβέζεηο. Δλψ ηα έκκεζα θεθάιαηα είλαη απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, φπσο ηξαπεδηθά δάλεηα θαη αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Απηφ πνπ θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

πνην ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ζα επηιέμνπλ, δηακνξθψλνληαο, έηζη, θαη ηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηνηθνχλ. ηφρνο, ινηπφλ, ηεο 

δηνίθεζεο είλαη ε επίηεπμε ηεο “άξηζηεο” θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, δειαδή ν 

ζπλδπαζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κηαο επηρείξεζεο πνπ ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ ζπλνιηθή ηεο αμία ή ζα ειαρηζηνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ ηεο. εκαληηθφ, βέβαηα, είλαη λα αλαθεξζεί πσο ε χπαξμε ηεο “άξηζηεο” 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη έλα δήηεκα ακθηιεγφκελν. 

 Οη απνθάζεηο, έηζη, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, κηαο θαη θάζε επηινγή έρεη επηπηψζεηο 

ζηε ζρέζε θεξδψλ αλά κεηνρή, ζηνλ θίλδπλν πνπ εκπεξηέρνπλ νη κεηνρέο, ζηελ ηηκή 

ησλ κεηνρψλ, ζην θφζηνο θεθαιαίνπ, ζηελ ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο θ.η.ι. 

Δηδηθφηεξα, εάλ ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο πξνζηεζνχλ επηπιένλ 

δαλεηαθά θεθάιαηα, ζα επεξεαζηεί ε κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή θαη σο 

απνηέιεζκα ν θίλδπλνο ζα απμεζεί. Καηά ζπλέπεηα ζα απμεζεί θαη ην απαηηνχκελν 

πνζνζηφ απφδνζεο ησλ επελδπηψλ θαη ηειηθά ζα κεησζεί ε ζπλνιηθή αμία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο. Μπνξεί, φκσο, λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην, 

δειαδή, ηα θέξδε αλά κεηνρή λα απμεζνχλ, πξνθαιψληαο, έηζη, ηελ αχμεζε ζηελ 

δήηεζε ησλ κεηνρψλ θαη ελ ζπλερεία ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο απηψλ. Δπηπιένλ, 

επεξεάδεηαη ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ
2
, αθνχ ην θφζηνο ησλ δαλεηαθψλ 

                                                             

2   Σν κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (Weighted Average Cost of Capital - WACC) είλαη ε 

ειάρηζηε απφδνζε πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη ε επηρείξεζε θαηά κέζν φξν ζηνπο κεηφρνπο ηεο γηα 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζα πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα έρεη ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεο θάζε πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο μερσξηζηά, θαη ζηε 



39 
 

θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα 

απμάλεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο.  

 Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο ηεο “άξηζηεο” 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, παξφιν πνπ ν ζηφρνο είλαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο, ππάξρεη έληνλνο ν θίλδπλνο λα ζπκβεί ην αληίζεην, δειαδή λα κεησζεί ε 

αμία ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, θίλδπλνο πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ρξεκαηνδνηηθή κφριεπζε απμάλεηαη ζε επίπεδα κεγαιχηεξα ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 

θφζηνπο, γηαηί, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ε επηρείξεζε λα κελ 

είλαη ηθαλή λα αληαπεμέιζεη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ηειηθά λα 

βξεζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πθίζηαληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη απμεκέλεο, νπφηε 

νδεγείηαη  ζε αχμεζε ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 Ζ πξνζέγγηζε πνπ αλαιχζεθε απνηειεί ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θφζηνο θεθαιαίνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ελψ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο “άξηζηεο” θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. Έηζη, αλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζε επίπεδα θάησ ηνπ “αξίζηνπ”, ηφηε ε 

πξνζζήθε λέσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ είλαη ζπλεηή, επηηπγράλνληαο ην επηζπκεηφ, 

δειαδή αχμεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο. 

Αλ, φκσο, ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζε επίπεδα πάλσ ηνπ “αξίζηνπ”, ηφηε ε πξνζζήθε 

λέσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ δελ είλαη ζπλεηή, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

αμίαο ηεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο. 

 Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θαζαξνχ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο, 

δελ πθίζηαηαη “άξηζηε” θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ζηελ νπνία λα κεγηζηνπνηείηαη ε αμία 

ηεο επηρείξεζεο θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο. Αληίζεηα, 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ είλαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη 

απνπζία θφξσλ θαη άιισλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο. Οη θχξηνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο 

απηήο είλαη νη Modigliani θαη Miller, ησλ νπνίσλ ε κέζνδνο ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα 

παξαθάησ κηαο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα φιεο ηηο κεηέπεηηα ζεσξίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ. 

                                                                                                                                                                              

ζπλέρεηα, αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή πνπ έρεη ε θάζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ θεθαιαηαθή δνκή 

ηεο επηρείξεζεο, ζηαζκίδεηαη. (Αξηίθεο, 1999) 
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 Σέινο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο, ε ζπλνιηθή αμία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο απμάλεηαη θαη κεηψλεηαη αληίζηνηρα, φηαλ 

ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξα δαλεηαθά θεθάιαηα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

κεζφδνπ είλαη φηη ε αγνξά θεθαιαηνπνηεί ηα θαζαξά θέξδε κε ζηαζεξφ επηηφθην κέρξη 

πςεινχ βαζκνχ δαλεηαθή επηβάξπλζε. Δπηπιένλ, ε ζεσξία απηή απνδέρεηαη ηελ 

χπαξμε “άξηζηεο” θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, αγλνεί, φκσο, ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ 

θίλδπλν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ φηαλ απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ηεο.   

 

 

2.4.2 Η Προςϋγγιςη των Modigliani - Miller 

 

 

Σν ζεψξεκα πνπ αλέπηπμαλ νη Modigliani θαη Miller ην 1958, γλσζηφ θαη σο 

Θεψξεκα ηεο Με ρεηηθφηεηαο ηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο, αλ θαη ζηεξίδεηαη ζε 

ππνζέζεηο ηέιεηαο αγνξάο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηζρχνπλ ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή δσή, απνηειεί ηε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίρζεθαλ φιεο νη κεηαγελέζηεξεο 

ζεσξίεο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο.  

  Οη Modigliani θαη Miller, πξνζέγγηζαλ ηε ζεσξία ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο κε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ινγηθή απφ απηή ηεο παξαδνζηαθήο 

πξνζέγγηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αλ ε επηρείξεζε δελ 

έρεη ππεξβεί ηα φξηα ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, ζπκθέξεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο ε 

ρξεκαηνδφηεζε κε δαλεηαθά θεθάιαηα, ζέηνληαο φξηα ζηελ επηθεξδή ρξήζε ησλ 

μέλσλ θεθαιαίσλ. Αληίζεηα, ε ζεσξία ησλ Modigliani θαη Miller ηζρπξίδεηαη φηη ε 

αμία ηεο επηρείξεζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ην είδνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ απηή 

ρξεζηκνπνηεί. Γειαδή, ππνζηήξημαλ πσο ε δαλεηαθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο δελ 

επεξεάδεη ηελ αμία ηεο, θάλνληαο πάληα ηελ ππφζεζε πσο απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

κηα ηέιεηα αγνξά. πλεπψο, δελ ππάξρεη ηέιεηνο ζπλδπαζκφο ησλ δαλεηαθψλ θαη ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, θαη άξα ε αμία ηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

πξαγκαηηθά πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη φρη απφ ηηο κεηνρέο πνπ εθδίδεη (Αξηίθεο, 

2002).  

 πσο έρεη αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο έσο ηψξα, ε ελ ιφγσ ζεσξία ζηεξίδεηαη 

ζηελ βαζηθή ππφζεζε ηεο ηέιεηαο αγνξάο ε έλλνηα ηεο νπνίαο δελ έρεη αθφκε 

πξνζδηνξηζζεί. Με ηελ έλλνηα “ηέιεηα αγνξά”, ινηπφλ, λνείηαη ε αγνξά φπνπ ππάξρεη 
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ηέιεηα πιεξνθφξεζε, δελ ππάξρνπλ θφξνη, νη επηρεηξήζεηο κε ηνλ ίδην βαζκφ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία θηλδχλνπ, φιεο νη ηακεηαθέο 

ξνέο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη δηελεθείο, δειαδή έρνπλ ζηαζεξά θέξδε θαη κεδεληθή 

αλάπηπμε, δελ ππάξρνπλ θφζηε ζπλαιιαγψλ, δελ ππάξρεη θφζηνο ρξενθνπίαο, ελψ 

ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη νη επελδπηέο κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ κε ην ίδην επηηφθην. 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, έηζη, πσο ε ππφζεζε ηεο ηέιεηαο αγνξάο είλαη κε 

ξεαιηζηηθή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα φζα ππνζηεξίδνπλ νη Modigliani θαη Miller 

έρνπλ ακθηζβεηεζεί γηα ηα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθήο, “αηεινχο” αγνξάο. 

 Απηφ πνπ ππνζηεξίδεη, επνκέλσο, ε ζεσξία ησλ Modigliani θαη Miller, είλαη 

πσο νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ιφγν λα ρξεζηκνπνηνχλ δαλεηαθά θεθάιαηα, κηαο θαη ε 

αχμεζε ηεο ρξήζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη ησλ 

κεξηζκάησλ αλά κεηνρή, ε νπνία, φκσο, αληηζηαζκίδεηαη πιήξσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

Ο ηζρπξηζκφο απηφο αλαηξέπεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο-

νηθνλνκνιφγνπο, νπφηε θαη ην 1963 ππνζηεξίδνπλ πσο εάλ ιεθζεί ππφςε ε εηαηξηθή 

θνξνιφγεζε, θαη φρη νη πξνζσπηθνί θφξνη ησλ εηαίξσλ-κεηφρσλ, ηφηε ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηα δαλεηαθά θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη. Καηά 

ζπλέπεηα, κηα επηρείξεζε ζα επηηχρεη ην κέγηζην ηεο αμία ηεο ρξεκαηνδνηνχκελε 

πιήξσο απφ δαλεηαθά θεθάιαηα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε θνξνινγηθή 

ειάθξπλζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, κηαο θαη νη ηφθνη ησλ 

δαλείσλ εθπίπηνπλ απφ ην θνξνινγεηέα εηζφδεκα,  νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, θαη ηειηθά πξνθχπηεη αχμεζε ηεο ηηκή ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ ηεο (Modigliani & Miller, 1963).  

Βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ε αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

θφζηνο ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο ησλ 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Σα απνηειέζκαηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αληίζεηα, 

δειαδή φζν απμάλνληαη ηα δαλεηαθά θεθάιαηα ηφζν κεηψλεηαη ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, εάλ ε επηρείξεζε παξάγεη δεκίεο αληί γηα θέξδε θαη αδπλαηεί 

λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ηφηε απεηιείηαη αθφκε θαη κε πηψρεπζε. 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη θνηλψο θαη επξέσο απνδεθηφ πσο ε ζεσξία πνπ 

αλέπηπμαλ νη Modigliani θαη Miller δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ πξαγκαηηθφ 

νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Παξφια απηά απνηειεί ηε βάζε ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθαλ κεηαγελέζηεξνη εξεπλεηέο πνπ αλέπηπμαλ ζεσξίεο θεθαιαηαθήο 
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δηάξζξσζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζπκβνιή ηνπο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

θαη ην έξγν ηνπο άμην αλαθνξάο.   

 

 

2.4.3 Παρϊγοντεσ που Επηρεϊζουν την Κεφαλαιακό Διϊρθρωςη 

 

 

Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ άιινπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη παξάγνληεο απηνί δελ ζα πξέπεη λα αγλννχληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ φηαλ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπο, νπφηε θαη δηακνξθψλνπλ ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, κεηψλνληαο ή 

απμάλνληαο ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο.  

 Οη παξάγνληεο, ινηπφλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε είλαη: 

 Ζ ηαζεξφηεηα ησλ Πσιήζεσλ. Ζ ζηαζεξφηεηα ζηηο πσιήζεηο ζεκαίλεη 

θαη επθνιία ζηελ πξνβιεςηκφηεηα ησλ εηζξνψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δπνκέλσο, κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη ηελ δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο, δηεπθνιχλνληαο ηηο απνθάζεηο γηα επηπιένλ δαλεηαθή 

επηβάξπλζε κε ρακειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ.  

 Ζ Γηάξζξσζε ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

ελέρπξα ή εγγπήζεηο επεξεάδεη ην πνζνζηφ ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Έηζη, φζν πην θαηάιιεια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφζν 

πεξηζζφηεξα δαλεηαθά θεθάιαηα ρξεζηκνπνηεί. ε γεληθά πιαίζηα νη 

επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εμεηδηθεπκέλα 

πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξα ίδηα θεθάιαηα. Αληίζεηα, νη επηρεηξήζεηο ησλ 

νπνίσλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη θνηλά πξνηηκνχλ ηα μέλα θεθάιαηα. 

 Ζ Λεηηνπξγηθή Μφριεπζε. ζν ιηγφηεξε ιεηηνπξγηθή κφριεπζε 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη άιιεο 

κεηαβιεηέο είλαη ζηαζεξέο, ηφζν πεξηζζφηεξε ρξεκαηνδνηηθή κφριεπζε 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 Ο Ρπζκφο Αλάπηπμεο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο επεξεάδεη ηφζν ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ην πνζνζηφ ησλ 
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δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, κηαο θαη ην θφζηνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ 

ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ. 

 Ζ Απνδνηηθφηεηα. Αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε επηρείξεζε, ε απνδνηηθφηεηα επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ 

ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. Έηζη, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απνδνηηθφηεηα θαη δελ βξίζθεηε ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, ηφζν ιηγφηεξα 

δαλεηαθά θεθάιαηα ρξεζηκνπνηεί , αθνχ ηα άκεζα θεθάιαηα ηεο επαξθνχλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. 

 Οη Φφξνη. Οη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη θνξνινγηθά απαιιάμηκνη. Δπνκέλσο, ε 

επηρείξεζε έρεη θνξνινγηθά νθέιε απφ ηνπο ηφθνπο ησλ δαλείσλ. 

 Ο Έιεγρνο. Αθνξά ζηε δηνίθεζε θαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Έηζη, ε δηνίθεζε πνπ ζέιεη λα πξνζηαηέςεη ηελ επηρείξεζε απφ απεηιή 

εμαγνξάο, δηαηεξεί ρακειά επίπεδα δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. Αληίζεηα, ε 

δηνίθεζε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ςήθσλ, δηαηεξεί πςειά 

επίπεδα δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην. 

 Ζ πκπεξηθνξά ηεο Γηνίθεζεο. Αθνξά ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε 

δηνίθεζε θαη ζην θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλε λα εθζέζεη ηελ επηρείξεζε 

ζε θίλδπλν. ζν πην ζπληεξεηηθή είλαη, ινηπφλ, ηφζν ιηγφηεξα δαλεηαθά 

θεθάιαηα ρξεζηκνπνηεί θαη ην αληίζηξνθν. 

 Οη πλζήθεο ηεο Αγνξάο. Οη ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ θαη κεηνρψλ 

κεηαβάιινληαη θαη πξνθαινχλ κεηαβνιέο θαη δηάθνξεο ζπλέπεηεο ζηελ 

θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ Υξεκαηνδνηηθή Δπειημία. Γελ αξθεί κφλν λα ζέιεη ε δηνίθεζε κηαο 

επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη δαλεηαθά θεθάιαηα, αιιά ζα πξέπεη λα 

είλαη ηθαλή λα ηα απνθηήζεη. ζν κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή επειημία 

έρεη ε επηρείξεζε, ηφζν πεξηζζφηεξα δαλεηαθά θεθάιαηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη κάιηζηα κε ρακειφηεξν θφζηνο. 
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2.4.4 Ανϊλυςη Επιδρϊςεων τησ Κεφαλαιακόσ Διϊρθρωςησ 

 

 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο γηα θάζε επηρείξεζε, φηαλ έρεη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε, είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα εμεηαζηεί 

πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο απηψλ ησλ απνθάζεσλ θαη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνληαη θαη ηειηθά κεηαβάιινπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. 

 Αξρηθά, νη θφξνη πνπ βαξχλνπλ κηα επηρείξεζε, είηε αθνξνχλ ζε εηαηξηθνχο 

θφξνπο είηε αθνξνχλ ζε πξνζσπηθνχο θφξνπο ησλ επελδπηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηρείξεζε, απνηεινχλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα απηήλ, 

κηαο θαη ε αμία ηεο πξνζδηνξίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ πξν θφξσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ κείνλ ηνπο θφξνπο ησλ επελδπηψλ. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αθαίξεζε 

ησλ ηφθσλ ηνπ δαλεηζκνχ απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ε επηινγή ηεο πεγήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο, θαη άξα ν ζρεκαηηζκφο ηεο θεθαιαηαθήο ηεο 

δηάξζξσζεο, επεξεάδεη ηηο κεηά θφξσλ ηακεηαθέο ξνέο ηεο. Με άιια ιφγηα, εάλ 

απμεζνχλ ηα δαλεηαθά θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο κεηψλνληαη νη θνξνινγηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλνληαη νη κεηά θφξσλ ηακεηαθέο ξνέο ηεο.  

ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ν δαλεηζκφο γίλεηαη κέζσ νκνινγηψλ πνπ εθδίδεη 

ε επηρείξεζε, ζα ήηαλ παξάιεςε λα κελ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πξνζσπηθνί θφξνη 

ησλ επελδπηψλ πνπ απνηεινχλ πηζησηέο ηεο, επηβαξπλφκελνη κε ηνπο θφξνπο πνπ 

ειαθξχλεηαη ε επηρείξεζε εμαηηίαο ησλ ηφθσλ. Δπηπιένλ, φζν πεξηζζφηεξεο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο έρεη ε επηρείξεζε απφ άιιεο θνξνινγηθέο εθπηψζεηο κέζσ 

πξνγελέζηεξσλ επελδχζεσλ ή δεκίεο πξνεγνχκελσλ εηψλ, ηφζν ρακειφηεξν δείθηε 

κφριεπζεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ζα πξέπεη λα έρεη, δειαδή ηφζν ιηγφηεξα 

δαλεηαθά θεθάιαηα ζα πξέπεη λα αληιεί.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη, ινηπφλ, φζν αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη ησλ θφξσλ, είλαη πσο νη θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

απνιακβάλνπλ ρακειέο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, αθήλνπλ αλεθκεηάιιεπηε ηε 

δπλαηφηεηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηνπο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ ηνπο.  
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Αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ θαιείηαη απηή λα αληηκεησπίζεη ή αθφκε 

θαη ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο. ηαλ κηα επηρείξεζε απμάλεη ηηο δαλεηαθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο απμάλεηαη παξάιιεια θαη ν θίλδπλνο λα βξεζεί ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή 

ζέζε θαη λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ απνπιεξσκή ηνπο. Δλψ εάλ δελ δηαζέηεη 

ζεκαληηθφ αξηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ππνζήθεπζε, ηφηε ν δαλεηζκφο 

ζεκαίλεη πςειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ θάλνληαο ακθίβνιε ηελ επίηεπμε ηνπ αξρηθά 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. Δπνκέλσο, είλαη μεθάζαξν πσο αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο, επεξεάδνληαη 

είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη, φπσο είλαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη νη επηρεηξεκαηηθνί. 

Σέινο, ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε απνηειεί έλδεημε ηεο αλακελφκελεο 

κειινληηθήο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ εμέηαζε ηεο πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο. Έηζη, φζν πςειφηεξν 

βαζκφ δαλεηζκνχ έρεη ηφζν κεγαιχηεξεο ηακεηαθέο εηζξνέο αλακέλνληαη πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Δλψ, εάλ δελ 

κπνξέζεη λα επηηχρεη ην χςνο ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ πνπ απαηηνχληαη απμάλεηαη 

ζεκαληηθά ν θίλδπλνο ηεο αδπλακίαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, κε ηνλ 

θίλδπλν ρξενθνπίαο λα γίλεηαη πην άκεζνο.  

Οη πιεξνθνξίεο, φκσο, πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο κπνξεί λα είλαη θαη ηδηαίηεξα επλντθέο γηα ηελ επηρείξεζε, κηαο θαη 

απνηειεί κηα αζθαιή θαη αμηφπηζηε έλδεημε πσο απηή ιεηηνπξγεί νξζνινγηθά, είλαη 

πγηήο θαη δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ ηελ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξνη 

δπλεηηθνί επελδπηέο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αθφκε θαη ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, άκεζε επηξξνή αζθείηαη θαη ζηε δηεχζπλζε ηεο 

επηρείξεζεο, αθνχ παξέρνληαη πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ 

κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο. 
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2.4.5 Αριθμοδεύκτεσ Κεφαλαιακόσ Διϊρθρωςησ 

 

 

Ζ αλάιπζε ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη 

ζεκαληηθή γηα κηα επηρείξεζε, κηαο θαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, επεξεάδεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηελ ξεπζηφηεηα, ηελ αλάπηπμε, ην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρεη 

θ.η.ι. Σα εξγαιεία, ινηπφλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο απφ καθξνπξφζεζκε ζθνπηά, είλαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο, νη νπνίνη δείρλνπλ ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

θεθαιαίσλ ζην ζπλνιηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

επηβίσζεο ηεο καθξνρξφληα. Δπηπιένλ, νη αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο, 

δειαδή θαηά πφζν ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη θαιχπηνπλ ηα δαλεηαθά ηεο 

θεθάιαηα.  

 Απηφ πνπ επηδηψθεη θάζε επηρείξεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

θαηάζηαζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν καθξνρξφληα. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ζα 

πξέπεη:  

 Να θαηαβάιιεη θαλνληθά ηνπο ηφθνπο θαη ηηο δφζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο, είηε αθνξνχλ ζε πηζησηέο είηε ζε νκνινγηνχρνπο, θαζψο 

θαη ηα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο. 

 Να εμαζθαιίδεη ηνπο δαλεηζηέο ηεο, καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο. 

 Να ζπλάπηεη, φζν ην δπλαηφλ, καθξνπξφζεζκα δάλεηα, πνπ ζεκαίλεη πσο έρεη 

καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα.  

Ζ ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο έρεη σο ζηφρν ηελ 

δηαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ, παξέρνληαο ζπλερή παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβεί ε δηνίθεζε ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εάλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ πξνθχςεη ελδερφκελνο θίλδπλνο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Κξίλεηαη απαξαίηεην λα επαλαιεθζεί ζε απηφ ην ζεκείν, πσο θάζε επηρείξεζε 

έρεη ηε δηθή ηεο άξηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη κάιηζηα απηή κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά. Γειαδή, ε αλαινγία ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ δηαθέξεη 

απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο.  
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Οη αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη πνηθίινη, νη ζεκαληηθφηεξνη 

θαη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν Αξηζκνδείθηεο πλνιηθήο 

Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, ν Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, ν Αξηζκνδείθηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο, θαη ν Αξηζκνδείθηεο Βαζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ κε Κεθάιαηα Μαθξάο Γηαξθείαο. 

 

 

2.4.5.1 Δεύκτησ υνολικόσ Δανειακόσ Επιβϊρυνςησ  

 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ 

ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ μέλα 

θεθάιαηα, δειαδή δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ 

ηνπο πηζησηέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο.  

 πσο έρεη εμεγεζεί θαη πξνεγνχκελα, ε ρξεζηκνπνίεζε μέλσλ θεθαιαίσλ 

εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ ηνπο ππνιείπεηαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. 

Παξάιιεια, φζν απμάλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή απμάλνληαη ηα 

δαλεηαθά θεθάιαηα, ηφζν απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο απηήο. Γηα ην ιφγν 

απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν δείθηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο. 

 Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

 

Ξέλα Κεθάιαηα
Αξηζκνδείθηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο =  (%)

χλνιν Δλεξγεηηθνχ
 

 

πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη δαλεηζηέο πξνηηκνχλ ρακειά επίπεδα 

πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, κηαο θαη φζν κηθξφηεξε ηηκή έρεη ν δείθηεο ηφζν 

πεξηζζφηεξα ίδηα θεθάιαηα ππάξρνπλ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε 

ρξενθνπίαο ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, νη κέηνρνη πξνηηκνχλ πςειά επίπεδα 

πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, κηαο θαη φζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη ν δείθηεο 

ηφζν κεγεζχλνληαη ηα θέξδε ηνπο. 

Γηα ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, κειέηε ηνπ Αξηζκνδείθηε 

πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 
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ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ ηεο, ηεο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο θαη φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ξεπζηφηεηα ηεο. 

 

 

2.4.5.2 Δεύκτησ Δανειακόσ Επιβϊρυνςησ  

 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο εθθξάδεη ηελ αλαινγία ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, δείρλεη κε αθξίβεηα ηνλ 

βαζκφ πξνζηαζίαο ζηνπο πηζησηέο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ππεξδαλεηζκφο ή φρη ζε κηα 

επηρείξεζε, απνηειψληαο έλα κέηξν αζθαιείαο πξνο ηνπο πηζησηέο.  

 Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

 

Ξέλα Κεθάιαηα
Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο =  (%)

Ίδηα Κεθάιαηα
 

 

Δάλ ν δείθηεο απηφο έρεη ηηκή κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο ζεκαίλεη πσο νη θνξείο 

ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ φηη νη πηζησηέο 

ηεο. Αληίζεηα, αλ ε ηηκή ηνπ δείθηε ππεξβαίλεη ηε κνλάδα θαη φζν κεγαιχηεξε είλαη, 

απνηειεί έλδεημε ρακειήο εμαζθάιηζεο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο.  

 

 

2.4.5.3 Δεύκτησ Φρηματοοικονομικόσ Μόχλευςησ  

 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο δείρλεη πην κέξνο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηα θεθάιαηα. Απνηειεί, 

ινηπφλ, έλδεημε γηα ην επίπεδν δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο.  

Δίλαη αληίζηνηρνο κε ηνλ Αξηζκνδείθηε πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληί απηνχ, εμάγνληαο ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα. 

 Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 
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χλνιν Δλεξγεηηθνχ
Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο = 

Ίδηα Κεθάιαηα
 

 

 ζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη ν δείθηεο απηφο ηφζν κεγαιχηεξε ρξέσζε κε 

δαλεηαθά θεθάιαηα κε ηελ επηρείξεζε ζεκαίλεη. Δλψ φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε ζπκπεξαίλεηαη πσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο έρεη 

ρξεκαηνδνηεζεί κε ίδηα θεθάιαηα, δειαδή απφ ηνπο θνξείο ηεο. 

 

 

2.4.5.4 Δεύκτησ Βαθμού Φρηματοδότηςησ του Πϊγιου Ενεργητικού με Κεφϊλαια 
Μακρϊσ Διαρκεύασ  

 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο Βαζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ κε Κεθάιαηα 

Μαθξάο Γηαξθείαο αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ησλ πηζησηψλ καθξάο 

δηαξθείαο ηεο επηρείξεζεο. Γείρλεη ηελ αλαινγία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο επηρείξεζεο πξνο ην ζχλνιν ησλ καθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

 Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε απηνχ πξνθχπηεη ν βαζκφο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο απφ θεθάιαηα αληίζηνηρεο, δειαδή καθξάο, 

δηαξθείαο. Δμεηάδεη, επνκέλσο, ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, φζν αθνξά 

ζηε ρξνληθή δηάξθεηα απηψλ.  

 Ο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε απηνχ είλαη: 

 

Αξηζκνδείθηεο Βαζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ κε Κεθάιαηα 

Μαθξνπξφζεζκα Κεθάιαηα
Μαθξάο Γηαξθείαο = 

Πάγην Δλεξγεηηθφ

3
 

 

 Δάλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη ίζε κε ηε κνλάδα, ζεκαίλεη πσο ππάξρεη ηέιεηα 

ηζνξξνπία ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ κε αληίζηνηρεο δηάξθεηαο 

θεθάιαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε δειαδή ηζρχνπλ νη ζρέζεηο: 

 

                                                             

3  Μαθξνπξφζεζκα Κεθάιαηα = Ίδηα Κεθάιαηα + Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

   Πάγην Δλεξγεηηθφ  = Αλαπφζβεζηε Αμία Παγίσλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ 
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Ίδηα Κεθάιαηα + Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο = Πάγην Δλεξγεηηθφ  

θαη 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ = Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

 

 Παξφια απηά, είλαη δχζθνιν λα επηηχρεη κηα επηρείξεζε απηή ηελ ηέιεηα 

ηζνξξνπία θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. πλεπψο, είλαη εχινγν λα πξνηηκά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο κε θεθάιαηα καθξάο δηαξθείαο, ζε ζρέζε κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο κε βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα. Άξα, γηα 

λα ηζρχεη απηφ ζα πξέπεη λα ν αξηζκνδείθηεο Βαζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πάγηνπ 

Δλεξγεηηθνχ κε Κεθάιαηα Μαθξάο Γηαξθείαο λα έρεη ηηκή κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο.  

 πκπεξαίλεηαη πσο εάλ ν ελ ιφγν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, 

ζεκαίλεη πσο ηα καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο ππεξβαίλνπλ ηα πάγηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ε δηαθνξά, ινηπφλ, πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ δχν 

ζηνηρείσλ απνηειεί κφληκν θεθάιαην θίλεζεο γηα ηελ επηρείξεζε, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

εθεδξηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, παξέρνληαο αζθάιεηα ζηνπο 

πηζησηέο ηεο.  

 Βέβαηα, ππάξρεη θάπνην φξην, πέξα απφ ην νπνίν ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κε καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα δελ είλαη ζπκθέξνπζα 

γηα ηελ επηρείξεζε, κηαο θαη κεηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο. Σν φξην απηφ είλαη 

επζχλε ηεο δηνίθεζε λα εληνπηζηεί ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

απνδνηηθφηεηα κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα. 

 

 

2.5 ΦΕΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΚΕΥΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ 

 

2.5.1 Η χϋςη Μεταξύ Ρευςτότητασ και Αποδοτικότητασ 

 

 

Σφζν ε ξεπζηφηεηα φζν θαη ε απνδνηηθφηεηα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθνί δείθηεο γηα 

κηα επηρείξεζε, κηαο θαη απνηεινχλ, φπσο έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 
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λεπξαιγηθά ζεκεία γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηεο. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν 

πνπ δηαλχεηε ζήκεξα, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ησλ γεληθφηεξσλ 

δπζρεξψλ ζπγθπξηψλ, ε δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο απνηειεί κείδνλ 

ζέκα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ε επαξθήο απνδνηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία ηείλνπλ 

λα απαζρνινχλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Σν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, φκσο, είλαη αλ 

είλαη δχν δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αλ λαη κε πνην 

ηξφπν, ή αλ είλαη δχν δείθηεο αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο. 

  Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο ελδεηθηηθά είλαη νη Jumah θαη Wood 

(2000), ν Deloof (2003), νη Lamberg θαη Valming (2009), νη Saleem θαη Rehman 

(2011), νη Ajao θαη Small (2012),ν Zygmunt (2013), ε Bolek (2013). Ζ εθηεηακέλε 

εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, ινηπφλ, απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ζην πέξαο ησλ ρξφλσλ 

θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ξεπζηφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα είλαη δχν απφ ηα 

θχξηα δεηνχκελα γηα θάζε επηρείξεζε. 

 Ζ ξεπζηφηεηα αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Δάλ απηή παξνπζηάζεη αδπλακία ζηελ 

απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ηφηε απηφ έρεη επηξξνή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο. Γεληθφηεξα, ππάξρεη κηα αξρή πνπ θέξλεη 

ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα αληηκέησπεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «γηα λα 

απμήζεη κηα επηρείξεζε ηελ κία ζα πξέπεη λα κεηώζεη ηελ άιιε» (Saleem and Rehman, 

2011).  

 Παξφια απηά ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο. Έηζη, εάλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη αξθεηά 

κεησκέλν, ηφηε ε επηρείξεζε ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Δλψ εάλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είλαη αξθεηά 

απμεκέλν, ηφηε ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη κεησκέλε, κηαο θαη δελ ζα 

αμηνπνηνχληαη νξζνινγηθά θαη νινθιεξσηηθά νη πφξνη ηεο (Home and Wachowicz, 

2000). Έηζη, ην δεηνχκελν γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη λα βξνπλ ηε ρξπζή ηνκή 

κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ψζηε λα απνιακβάλνπλ ην κέγηζην δπλαηφ 

φθεινο. 

 χκθσλα κε ηνλ Eljelly (2004), ε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο θαίλεηαη απφ ηνλ ηακεηαθφ θχθιν κηαο επηρείξεζεο, ελψ ν Fraser 

(1998) ππνζηήξημε πσο «κπνξεί λα κελ ππάξρεη πην κεγάιε νηθνλνκηθή πεηζαξρία 
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(financial discipline) πνπ λα είλαη πην ζεκαληηθή, πην αθαηαλόεηε θαη ε νπνία λα 

παξαβιέπεηαη πην ζπρλά από ηε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ».  

ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Saleem θαη Rehman (2011), ζε εηαηξείεο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζην Παθηζηάλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, θαη κάιηζηα απηή είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε. Γειαδή φζν απμάλεηαη ε ξεπζηφηεηα κηα επηρείξεζεο ηφζν 

κεηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο. ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη άιινη 

εξεπλεηέο, φπσο ν Deloof (2003), νη Samiloglu θαη Demirgunes (2008), νη Zariyawati 

et al (2009), ελψ άιινη φπσο ν Padachi (2006) θαη ν Narware (2004), ππνζηεξίδνπλ 

πσο ε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο είλαη ζεηηθή, δειαδή φζν 

απμάλεηαη ε κία απμάλεηαη θαη ε άιιε, ή φηη ε ζρέζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, δειαδή θάπνηεο θνξέο είλαη αξλεηηθή θαη θάπνηεο θνξέο είλαη ζεηηθή.  

Αληίζηνηρα, θαη ν Zygmunt (2013) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζε εηαηξείεο 

ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο ζηελ Πνισλία, δηέθξηλε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ξεπζηφηεηα είρε 

κηθξφηεξε ή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν ίδηνο, πην “αξγή” επίδξαζε ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Σν θνηλφ ζεκείν, πάλησο, ζε φιεο 

ηηο έξεπλεο είλαη πσο πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν δεηθηψλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε, βησζηκφηεηα, επέθηαζε θαη εμέιημε ηεο. Απφ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα “ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο – 

going concern” είλαη ηα ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα θέξδνπο θαη ξεπζηφηεηαο, ηα νπνία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε επηρείξεζε σο βηψζηκε θαη 

εμειίμηκε.  

Γηα λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ησλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο ζηνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ Deloof (2003), ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

ξεπζηφηεηαο πνπ απαηηείηαη, ζην νπνίν κεγηζηνπνηείηαη ε απνδνηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο. Ο θχθινο κεηαηξνπήο κεηξεηψλ απνηειεί έλα δπλακηθφ κέηξν γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ελψ παξάιιεια απνηειεί θαη έλαλ δείθηε γηα ηε κέηξεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (Richards & Laughlin, 

1980; Gitman, 1974; Gitman & Sachdeva, 1982). Οη Jose et al (1996) κειέηεζαλ ηνλ 

θχθιν κεηαηξνπήο κεηξεηψλ θαη απέδεημαλ πσο ε ξεπζηφηεηα ζρεηίδεηαη θαη 
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επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο δείθηεο ROA θαη ROE, 

ιακβάλνληαο ηα θέξδε πξν θφξσλ.  

Δπηπιένλ, θαζψο ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα κεηξεζεί κε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζε έξεπλα ηνπο νη Lazaridis θαη Tryfonidis (2006) θαη νη Gill 

et al (2010), δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε αμηνζεκείσηεο ζρέζεο κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο, 

ιακβάλνληαο ηα κεηθηά ιεηηνπξγηθά θέξδε σο κέηξν, θαη θχθινπ κεηαηξνπήο 

κεηξεηψλ, κε φηη απηφ ζπλδέεηαη.  

 

                 Απνδνηηθφηεηα 

                                              

                                                                   νπδέηεξε 

                                            επηζεηηθή         πνιηηηθή 

                                             πνιηηηθή 

 

 

 

 

                                                                ζπληεξεηηθή  

                                                                   πνιηηηθή 

 

 

                                       45
o
  

 

                                                                        Ρεπζηφηεηα 

 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην παξειζφλ, 

πξνθχπηεη πσο ε ζρέζε ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο πνηθίιεη ζε δηαθνξεηηθέο 

αγνξέο. Ζ ζρέζε απηή απνηππψλεηαη δηαγξακκαηηθά ζηελ Δηθφλα 3. Έηζη, ινηπφλ, αλ 

θαη αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, αξρηθά, ζεκαίλεη βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, εάλ νη 

δείθηεο ηεο πξψηεο απμεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ θάπνην φξην, ην νπνίν δηαθέξεη ζε 

θάζε επηρείξεζε, ηφηε ζεκαίλεη ηε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη, ίζσο, απνηειεί 

απεηιή γηα ηε επηβίσζε ηεο.  

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3: Η χϋςη Μεταξύ Ρευςτότητασ και Αποδοτικότητασ (Bolek, 2013)  
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2.5.2 Η χϋςη Μεταξύ Ρευςτότητασ και Κεφαλαιακόσ Διϊρθρωςησ 

 

 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο πνπ έρεη λα ιάβεη ε δηνίθεζε κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ε δηακφξθσζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο δηάξζξσζεο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηή ρξεκαηνδνηεί ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία (Titman 

& Wessels, 1988). Σν είδνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, δειαδή εάλ απνηεινχλ 

ίδηα ή μέλα θεθάιαηα, θαζψο θαη ε αλαινγία ηνπο ζην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ, 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη, ζηελ 

απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ, ζην θφζηνο απηψλ, αθφκε θαη ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν πψο, φκσο, ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ 

πθηζηάκελε θαη κειινληηθή ξεπζηφηεηα ηεο, είλαη έλα δήηεκα άμην κειέηεο, κηαο θαη 

νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ψζηε λα πξνθχςεη απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη 

πνηθίινη, ελψ αθνξά άκεζα ζηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλέρεηαο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο (Sarlija & Harc, 2012). 

 Αξρηθά, ινηπφλ, ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο, 

είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αχμεζε ηεο αλακελφκελεο, ηνπιάρηζηνλ, απφδνζεο φηαλ 

απμάλνληαη ηα δαλεηαθά θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο ησλ 

μέλσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα (Barges, 1963), πξνθχπηεη εχθνια ην 

ζπκπέξαζκα πσο ε αμία ηεο επηρείξεζεο κεγηζηνπνηείηαη εάλ ην ζχλνιν ησλ 

θεθαιαίσλ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ δαλεηαθά θεθάιαηα. Με ηελ ππφζεζε απηή, 

φκσο, παξαβιέπεηαη ε χπαξμε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλνδεχεη ηα μέλα θεθάιαηα, ε 

νπνία ζέηεη έλα φξην ζην πνζνζηφ ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο (Pahuja & Sahi, 2012). Δπνκέλσο, ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα εληνπίζνπλ ηελ αλαινγία εθείλε ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο 

δηάξζξσζε πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπία κεηαμχ απφδνζεο θαη θηλδχλνπ, 

ψζηε λα επέιζεη, ηειηθά, κεγηζηνπνίεζε ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπηπξφζζεηα, γηα λα ζεσξεζεί πσο ηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο έρνπλ 

δνκεζεί νξζά θαη γίλεηαη θαηάιιειε ρξήζε απηψλ, ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

αλαπηχμεη ην κνληέιν κε βάζε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ν βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο ηεο 

θεθαιαηαθήο ηεο δηάξζξσζεο πνπ ζα επηθέξεη κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
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θαη απνδνηηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια ζα πξνζθέξεη θαη επαξθή ξεπζηφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε (Uremadu, 2009). Τπεχζπλνο γηα απηφ είλαη ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο, ν 

νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν. ην ζεκείν 

απηφ θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο νη επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθά πςειά 

επίπεδα ρξένπο ράλνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επειημία θαη αληηκεησπίδνπλ 

πξφβιεκα ζηελ εμεχξεζε λέσλ θεθαιαίσλ, είηε δαλεηαθψλ είηε ηδίσλ κέζσ 

επελδπηψλ, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο (Sarlija & Harc, 2012). 

Έηζη, ε ξεπζηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο, δειαδή 

κέζσ ησλ κεηφρσλ ή ηεο απφδνζεο ησλ θεξδψλ ηεο, επεξεάδεη φρη κφλν ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ δαλεηαθά θεθάιαηα αιιά θαη απφ εμσηεξηθά 

θεθάιαηα κέζσ ηεο δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο (Weston, Butler & Grullon, 2005).  

Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ πσο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθέο θαηά ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, ψζηε λα κελ 

θαηαιήμνπλ λα θέξνπλ ζηε δπζρεξέζηεξε ζέζε, θαη κάιηζηα κε αλαζηξέςηκε, ηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζε. Δάλ, φκσο, έρνπλ ππφ έιεγρν ην επίπεδν ηνπ ρξένπο θαη 

πξνβαίλνπλ ζε νξζή ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ, ηφηε κπνξεί ε επηινγή δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ λα επηθέξεη απμεκέλε απφδνζε. Δπηπιένλ, είλαη ζαθέο πσο ε θαηάιιειε 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε 

επηρείξεζε (Rahemen, Zulfiquar & Mustafa, 2007).  

 ε έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ νη Ronoowah (1995), Munyo (2002) θαη Kila θαη 

Manson (2008) δηαπίζησζαλ πσο νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, είλαη ε 

απνδνηηθφηεηα, ην κέγεζνο, ε απηφηεηα (tangibility) ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ε ξεπζηφηεηα. ζν αθνξά ζηε ξεπζηφηεηα, απνδεηθλχεηαη πσο φζν κεγαιχηεξε 

ξεπζηφηεηα έρεη κηα επηρείξεζε, ηφζν ρακειφηεξν ζα πξέπεη λα είλαη θαη ην θφζηνο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ελψ, κεησκέλε εκθαλίδεηαη θαη ε απαηηνχκελε θαη επηζπκεηή 

κφριεπζε (Pahuja & Sahi, 2012).  

 Αληίζηνηρα, νη Sarlija θαη Harc (2012), κειεηψληαο δείγκα άλσ ησλ ρηιίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Κξναηία, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

βξαρππξφζεζκεο κφριεπζεο εκθαλίδεηαη λα είλαη πην ηζρπξή ζπγθξηηηθά κε ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο κφριεπζεο. Σα 
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Sarlija θαη Harc (2012), παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, δειαδή ζπκβαδίδνπλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ.  

 Δπηπιένλ, νη Kajananthan θαη Achchuthan (2013), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ 

ζηε ξη Λάλθα, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε πνπ ιακβάλεη ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη άκεζα 

θαη επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζρέζε, 

φκσο, κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη ακθίδξνκε. Γειαδή, 

ηφζν ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζε επεξεάδεη θαη επηδξά ζηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ηεο, φζν θαη ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε επεξεάδεη θαη επηδξά ζηελ 

ξεπζηφηεηα (Frieder & Martell, 2006).   

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πξνθχπηεη πσο φζν πην 

εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα είλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηα επηρείξεζεο, ηφζν 

κηθξφηεξε κφριεπζε, δειαδή δαλεηθά θεθάιαηα, δηαζέηνπλ. Δπηπιένλ, ν δαλεηζκφο 

καθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ επηθέξεη κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Δίλαη, ινηπφλ, μεθάζαξν πσο ε ξεπζηφηεηα κηαο επηρείξεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο, φληαο 

πάληα θχξην θξηηήξην ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο επηρείξεζεο.  

Απφ ηελ άιιε, θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη επηπηψζεηο πνπ ζα 

επηθέξνπλ ζηελ ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σν είδνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ εηζάγνληαη 

ζηελ επηρείξεζε θαη νη ηακεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε, δελ είλαη ακειεηέεο θαη ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη είηε ε επίηεπμε 

ηεο επηδησθφκελεο ξεπζηφηεηαο είηε ε δεκηνπξγία αλεπαξθνχο κειινληηθήο 

ξεπζηφηεηαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε αδπλακία θάιπςεο ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ 

θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 

 

2.5.3 Η χϋςη Μεταξύ Αποδοτικότητασ και Κεφαλαιακόσ Διϊρθρωςησ 

 

 

ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο έγηλε ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο θαη κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 
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δηάξζξσζεο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο εθφζνλ 

ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ, δελ ζα κπνξνχζε παξά λα 

ππάξρεη θαη ζρέζε κεηαμχ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, 

κηαο θαη νη δχν ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Πιεζψξα 

εξεπλψλ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ απφδεημε απηήο ηεο ππφζεζεο. 

Με ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο 

επηρείξεζεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο, έρνπλ αζρνιεζεί ζε κειέηεο ηνπο, εθηφο ησλ 

άιισλ, θαη νη Czarnitzki θαη Kraft (2009), Chiarella et al (1991) θαη Schiantarelli θαη 

Sembenelli (1997). Δίλαη, ινηπφλ, πξνθαλέο ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρέζε απηή, θαη 

κάιηζηα φρη κφλν γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο αιιά γηα φινπο φζνπο αθνξά ε 

επηρείξεζε, απφ ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο, ηνπο πειάηεο, κέρξη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο. 

 Αξρηθά, ινηπφλ, ν Jensen (1986) ππνζηήξημε πσο ηα δαλεηαθά θεθάιαηα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε, ή ηνπιάρηζηνλ ηελ εμαζθάιηζε, ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο 

επηρείξεζεο, αθνχ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαινχληαη λα δηαζθαιίζνπλ επαξθήο 

ηακεηαθέο εηζξνέο γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ. κσο, παξάιιεια 

κε ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ νθείιεηε ζην γεγνλφο απηφ, απμάλεηαη θαη ν 

θίλδπλνο πνπ ζπλνδεχεη ηα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, πξνθαιψληαο, 

έηζη, κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Οη Crutchley θαη Hensen (1989), Mehran (1992), 

Rahemen, Zulfiquar θαη Mustafa (2007), Chisti, Ali θαη Sagmi (2013) θαηέιεμαλ ζε 

παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα, δηαπηζηψλνληαο πσο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

απνδνηηθφηεηαο θαη μέλσλ θεθαιαίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, δειαδή πσο ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε επηδξά ζεηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα απμάλνληαο ηελ 

αμία ηεο επηρείξεζεο.  

 Γεγνλφο, φκσο, απνηειεί πσο ηζρχεη θαη ε αληίζεηε ζρέζε επηξξνήο κεηαμχ 

απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. Γειαδή, φρη κφλν ε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο, αιιά θαη ε 

απνδνηηθφηεηα επεξεάδεη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα 

ζρέζε ακθίδξνκε (Chiang et al, 2002). Οη Berger θαη Bonaccorsi di Patti (2006) 

ππνζηήξημαλ πσο νη επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα ηείλνπλ λα επηιέγνπλ 

ζρεηηθά ρακεινχο δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ, κηαο θαη νη πςειέο απνδφζεηο 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ ππνθαηάζηαην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δλψ, ηαπηφρξνλα, ε 

πςειή απνδνηηθφηεηα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ αζθάιεηα ελάληηα ζηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο 

απφ πςειή κφριεπζε.  
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 χκθσλα κε ηνπο Pahuja θαη Sahi (2012), φζν πεξηζζφηεξα μέλα θεθάιαηα 

ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε ηφζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο απφ ηε κία, αιιά 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο απφ ηελ άιιε. Δλψ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, ζε έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ ν Ronoowah (1995), ν 

Pathak (2010) θαη νη Eldomiaty, Choi θαη Cheng (2007) ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θεθαιαηαθή ηνπο δηάξζξσζε. Δπηπιένλ, ν Munyo (2002), ππνζηεξίδεη πσο νη 

επηρεηξήζεηο κε ηελ κηθξφηεξε απνδνηηθφηεηα είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ θεθαιαηαθή ηνπο δηάξζξσζε. Με ηε 

αξλεηηθή απηή ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 

ζπκθσλνχλ θαη νη Alemeida θαη Campello ην 2007, φπσο αλαθέξνπλ νη Uremadu θαη 

Efobi (2012). 

 Αληίζεηα, ν Graham (2000), ππνζηεξίδεη πσο ε ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο 

θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη ζεηηθή, δειαδή φζν κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα 

έρεη κηα επηρείξεζε ηφζν πεξηζζφηεξα μέλα θεθάιαηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί, 

εμαηηίαο ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηφθνη ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ, ιεηηνπξγψληαο, έηζη, σο αζπίδα ζηελ πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο 

επηρείξεζεο. Πξψηνη νη Modigliani θαη Miller (1958) αλέπηπμαλ απηή ηε ζεσξία, ηεο 

ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη μέλσλ θεθαιαίσλ, ελψ νη Rahemen, 

Zulfiquar θαη Mustafa (2007) ππνζηήξημαλ πσο απηή βαζίδεηαη ζε ηξεηο δπλάκεηο: 

 ζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξεο θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο έρεη απφ ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο. Τθίζηαληαη, κάιηζηα, 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε απνδνηηθφηεηα εμαηηίαο ηεο 

επηινγήο δαλεηαθψλ αληί ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 Αλ κηα επηρείξεζε παξνπζηάδεη ρακειή απνδνηηθφηεηα, θαη άξα κεησκέλα 

θέξδε, απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο. Δάλ, παξάιιεια, έρεη 

πςειφ βαζκφ κφριεπζεο ν θίλδπλνο απηφο κεγεζχλεηαη, απνηξέπνληαο ηνπο 

επελδπηέο λα εηζάγνπλ θεθάιαηα ζε απηή. Απφ ηελ άιιε, εάλ ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη αξθεηά πςειή, απηφ ελδπλακψλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα εηζάγνπλ 

θεθάιαηα ζε απηή. 

  ζν θαιχηεξε εηθφλα παξνπζηάδεη κηα επηρείξεζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη έρεη ζεηηθνχο δείθηεο, ηφηε 
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κπνξεί λα δαλεηζηεί κε επλντθφηεξνπο φξνπο, κε ρακειφηεξν, δειαδή, 

θφζηνο. Έηζη, θαη ην πνζφ, θαη άξα ην πνζνζηφ ζηελ θεθαιαηαθή ηεο 

δηάξζξσζε, ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα απμεζεί.  

Αληίζεηε άπνςε παξνπζηάδεηαη λα έρνπλ νη Myers θαη Majluf (1984), o Myers 

(1984) θαη νη Almeida θαη Campello (2007) ζηηο έξεπλεο ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδεηαη 

πσο φηαλ κηα επηρείξεζε έρεη πςειή απνδνηηθφηεηα, έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο κέζσ ηα αδηάζεησλ θεξδψλ ηεο θαη φρη 

απμάλνληαο ηα δαλεηαθά ηεο θεθάιαηα, κεγηζηνπνηψληαο, έηζη, ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε απνδνηηθφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ κφριεπζε θαη πσο νη επηρεηξήζεηο κε 

ρακειή απνδνηηθφηεηα επηιέγνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα σο ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο 

ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ην επίπεδν ρξένπο ηνπο (Hovakimian, Hovakimian & 

Tehranian, 2002). 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα πσο ε απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο 

δηάξζξσζε, θαζψο θαη ην αληίζεην. Σίζεηαη, φκσο, ην δίιιεκα γηα κηα επηρείξεζε κε 

πςειή απνδνηηθφηεηα εάλ ζα πξνηηκήζεη ηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο, κηαο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα, κεηψλνληαο έηζη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηεξηδφκελε 

ζηελ δηθή ηεο απφδνζε, ή ζα πξνηηκήζεη ηα μέλα θεθάιαηα, ηα νπνία ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επλντθνχο φξνπο, απνιακβάλνληαο ηηο σθέιεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη. 
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3. ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΦΕΗ ΜΕΣΑΞΤ 

ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ & 

ΚΕΥΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΙ ΕΙΗΓΜΕΝΕ 

ΣΟ Φ.Α.Α. ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

 

 

 3.1 Ο ΚΟΠΟ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΈΡΕΤΝΑ  

 

 

Δμεηάδνληαο θαλείο ηελ έλλνηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ αληηιακβάλεηαη 

πσο ν ζθνπφο θάζε επηρεηξεκαηία, κεηφρνπ, επελδπηή θαη, γεληθφηεξα, φπνηνπ 

ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ επηρείξεζε, είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμία 

ηεο ψζηε νη ζπλδεδεκέλνη κε απηήλ λα έρνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα, θαη θπξίσο 

νηθνλνκηθά, νθέιε. Δχινγα, ινηπφλ, γελλάηαη ην εξψηεκα πνηα είλαη ηα κεγέζε εθείλα 

πνπ πξέπεη θαλείο λα κειεηήζεη πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη αζθαιή θαη αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο 

ηεο. 

 Αδηακθηζβήηεηα, ηα ηξία κεγέζε ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ, νξίδνπλ, 

θαζνξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα κηαο επηρείξεζεο, ψζηε απηή λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πγηείο, βηψζηκε, θεξδνθφξα, αληαγσληζηηθή θ.η.ι., είλαη ε 

απνδνηηθφηεηα, δειαδή ε αμηνπνίεζε ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο, ε ξεπζηφηεηα, 

δειαδή ε εμαζθάιηζε ησλ πηζησηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε αληαπφθξηζε ηεο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ππνρξεψζεηο ηεο, θαη ε θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε, δειαδή ην πνζνζηφ 

ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 Ζ ζεκαζία ησλ ηξηψλ απηψλ κεγεζψλ κεγηζηνπνηείηαη εάλ ιάβεη θαλείο ππφςε 

ηνπ πσο ην έλα επεξεάδεη ην άιιν, δηακνξθψλνληαο κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη 

αιιειεμάξηεζεο. πσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνχκελα, αξθεηέο κειέηεο πνπ εμέηαζαλ 

ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ κεγεζψλ αλά δπάδεο, δειαδή ηε ζρέζε ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο, ηε ζρέζε ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη ηε ζρέζε 

απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ζε 
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θάζε πεξίπησζε ηα κεγέζε απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη δελ κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί ε ηηκή ηνπ ελφο ρσξίο λα επεξεαζηεί ε ηηκή ησλ άιισλ. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

απηψλ κεγεζψλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ - Υ.Α.Α., θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο κεηνρέο ηνπο ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, απφ ην 2004 έσο ην 2013 ρσξίο δηαθνπέο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θξίλνληαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνληα, κηαο θαη 

απφ ηελ χπαξμε ή κε ησλ αλσηέξσ ζρέζεσλ κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ κεηαβνιέο, 

είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο, ζηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ θαη λα εληνπηζηεί ν βαζκφο 

επηξξνήο πνπ αζθεί ην θάζε κέγεζνο ζην άιιν. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν 

πσο ε ξεπζηφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε απνηεινχλ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο απφ ηνπο ζπληειεζηέο πνπ δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ αμία 

ηεο επηρείξεζεο, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ κεγεζψλ 

κεηαμχ ηνπο θξίλεηαη λα είλαη επηβεβιεκέλεο, ηδηαίηεξα ζηε πεξίνδν πνπ δηαλχεηαη, 

θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θάζε παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη 

ηελ αμία θαη πνξεία ηνπο,  λα επεμεξγάδνληαη θάζε δεδνκέλν θαη πιεξνθνξία θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εμάγνπλ ην κέγηζην ησλ ρξήζηκσλ θαη αμηνπνηήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηκέο φπσο είλαη νη εμεηαδφκελεο. 

 

 

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΈΡΕΤΝΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ & ΤΠΟΘΕΕΙ  

 

 

Με ζθνπφ λα κειεηεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεγεζψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

δειαδή ε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ε ζρέζε κεηαμχ 

ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη ε ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θξίζεθε ζθφπηκν λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο κεηνρέο ηνπο 

ζην Υ.Α.Α. γηα έλα εχινγν, γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν 

νξίζηεθε ζηα δέθα (10) έηε.  

 Απφ ην ζχλνιν ησλ δηαθνζίσλ ηξηάληα έμη (236) επηρεηξήζεσλ, κφλν νη 

εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα (179) πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, 
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νη νπνίεο νξίδνπλ απαξαίηεηε ηελ ρσξίο δηαθνπή δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ζην 

πέξαο ηεο δεθαεηίαο, παξέρνληαο ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ γηα 

θάζε έηνο μερσξηζηά. Σν ππφινηπν ησλ 57 επηρεηξήζεσλ πνπ απνθιείζηεθαλ, είηε 

είραλ θάπνην ή θάπνηα ρξφληα δηαθνπήο κέζα ζηε δεθαεηία είηε παξείραλ ειιηπή 

δεδνκέλα πξνο επεμεξγαζία γηα ην ζθνπφ ηεο ελ ιφγν έξεπλαο. ε θάζε πεξίπησζε, 

θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθφο ν αξηζκφο ησλ εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

εμαγσγή αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα δψζνπλ 

ηελ εηθφλα ηεο ζρέζεο ησλ κεγεζψλ πνπ εμεηάδνληαη φζν αθνξά ζηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζρέζεο πνπ εμεηάδεηαη, ζα ειεγρζεί ε 

χπαξμε ή κε ζπζρέηηζεο. Με ζθνπφ λα ειεγρζεί ε χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο  κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ, αξρηθά ειέγρζεθε ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξακεηξηθνχ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, ηνπ Pearson, r, ν νπνίνο είλαη θαη ν πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελνο θαη νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

1

(  - )(  - )
cov( , )

r =  = 
  (n - 1)

n

i i
i

x y x y

x y
x y

yx

s s s s





 

 

φπνπ,  

x θαη y: νη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ ε ζπζρέηηζε εμεηάδεηαη 

sx: ε δηαζπνξά ή δηαθχκαλζε ηεο κεηαβιεηήο x 

sy: ε δηαζπνξά ή δηαθχκαλζε ηεο κεηαβιεηήο y 

cov(x,y): ε ζπλδηαζπνξά ή ζπλδηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ x θαη y 

 

 Παξφια απηά, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r, απαηηεί ηελ πιήξσζε 

θάπνησλ βαζηθψλ παξαδνρψλ, δειαδή νη κεηαβιεηέο λα είλαη ζπλερείο ζε θιίκαθα 

ίζσλ δηαζηεκάησλ θαη λα θαηαλέκνληαη θαλνληθά, θαζψο θαη λα ππάξρεη γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (Δκβαιηψηεο et al, 2006). Καηφπηλ ειέγρνπ 

ηεο θαηαλνκήο ησλ παξαηεξήζεσλ ζε θάζε κηα απφ ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο, 

δηαπηζηψζεθε πσο απηέο δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (βι. Παξάξηεκα), 

κε απνηέιεζκα ν Pearson r λα κελ απνηειεί ελδεδεηγκέλν ζπληειεζηή ζπζρέηηζε. 

 Δθφζνλ, ινηπφλ, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r θξίζεθε αθαηάιιεινο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγν έξεπλαο, επηιέρζεθε ν κε-παξακεηξηθφο 
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ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman, θαηά ηνλ νπνίν νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ 

ηαμηλνκνχληαη μερσξηζηά απφ ηηο κηθξφηεξεο ζηηο κεγαιχηεξεο θαη ν νπνίνο νξίδεηαη 

απφ ηνλ ηχπν: 

 

1

2

6

ξ = 1 - 
( 1)

n

i

i

n n







 

 

φπνπ, 

n = ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

δi = xi - yi 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ κε ηνλ κε-

παξακεηξηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman, δηαηππψλνληαη δχν ππνζέζεηο. Ζ 

κεδεληθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν 

εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο, θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο. Έηζη, ηειηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαηαιήγεη λα γίλεηαη απνδεθηή ε κία απφ ηηο δχν 

ππνζέζεηο.  

 Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

θπκαίλνληαη απφ +1.00 έσο -1.00. Ζ θαζαξή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή δειψλεη ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ππάξρεη ζπζρέηηζε, φπνπ ην 1.00 δειψλεη ηέιεηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ θαη ην 0.00 δειψλεη απνπζία ζπζρέηηζεο. Δπηπιένλ, φηαλ ε ηηκή 

είλαη κεηαμχ ηνπ 1.00 θαη ηνπ 0.00, ηφηε ηζρχεη ε παξαδνρή πσο απφ ην 0.00 έσο ην 

0.30 ππάξρεη αζζελείο ζπζρέηηζε, απφ ην 0.30 έσο ην 0.80 ππάξρεη κέηξηα ζπζρέηηζε 

θαη απφ ην 0.80 έσο ην 1.00 ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε. Αθφκε, ην πξφζεκν +/- 

δειψλεη ην είδνο ηεο ζπζρέηηζεο πνπ ππάξρεη, ζεηηθή ή αξλεηηθή αληίζηνηρα. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

παξνπζηάδεηαη ν Πίλαθαο 3. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 : Σηκέο ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman 

-1.00 … -0.80 -0.80 … -0.30 -0.30 … +0.30 +0.30 … +0.80 +0.80 … +1.00 

Ηζρπξή 

Αξλεηηθή 

Μέηξηα 

Αξλεηηθή 

Αζζελείο 

πζρέηηζε ή 

Μέηξηα 

Θεηηθή 

Ηζρπξή 

Θεηηθή 
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πζρέηηζε πζρέηηζε Αζπζρέηηζηα πζρέηηζε πζρέηηζε 

  

 

 Λακβάλνληαο ππφςε φζα πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγν 

κειέηε. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ φισλ ησλ πηζαλψλ 

ζπλδπαζκψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ επηιέρζεθαλ, πξνθχπηνληαο ηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 

Α. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο; 

Αλ λαη, πνηα είλαη απηή; 

Β. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο; Αλ λαη, πνηα είλαη απηή; 

Γ. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο; Αλ λαη, πνηα είλαη απηή; 

 

 Αθνχ, ινηπφλ, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα 

δηαηππσζνχλ νη ππνζέζεηο νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ. Έηζη, πξνθχπηνπλ νη εμήο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο: 

 

Η0Α:Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 

Η1Α:Τπάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 

Η0Β:Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. 

Η1Β:Τπάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 

Η0Γ:Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. 

Η1Γ:Τπάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. 

 

 Δθφζνλ νξίζηεθαλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

αξηζκνδείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα εμαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
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αλακέλνληαη. Κξίζεθε ζθφπηκν, γηα ηελ εμαζθάιηζε έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν αξηζκνδείθηεο γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία 

εμεηαδφκελα κεγέζε. Γηα ηελ επηινγή ησλ αξηζκνδεηθηψλ ιήθζεθε ππφςε, αξρηθά, ε 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, 

θαη ζηε ζπλέρεηα, ε ζεκαληηθφηεηα απηψλ. Έηζη, γηα ην κέγεζνο ηεο ξεπζηφηεηαο 

επηιέρζεθε ν δείθηεο ηεο Κπθινθνξηαθήο ή Έκκεζεο Ρεπζηφηεηαο θαη ν δείθηεο ηεο 

Δηδηθήο ή Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο, γηα ην κέγεζνο ηεο απνδνηηθφηεηαο επηιέρζεθε ν 

δείθηεο ηεο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ θαη ηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, 

θαη γηα ην κέγεζνο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο επηιέρζεθε ν δείθηεο ηεο πλνιηθήο 

Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο θαη ν δείθηεο ηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο. 

 Σέινο, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα IBM SPSS Statistics Data Editor 21, ηφζν γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θάζε αξηζκνδείθηε, φζν θαη γηα ην ηειηθφ 

δεηνχκελν, δειαδή ηνλ έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξακέηξσλ πνπ νξίζηεθαλ κέζσ 

ηνπ κε-παξακεηξηθνχ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε 

γηα θάζε έλα απφ ηα δεχγε ησλ αξηζκνδεηθηψλ.   

 

3.2.1 Πηγϋσ Δεδομϋνων 

 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ Bloomberg, 

απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο ησλ εηζεγκέλσλ ζην X.A.A. επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

βάζε δεδνκέλσλ i-mentor ηεο Hellastat, απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ ζηνηρεία ησλ 

ηζνινγηζκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηηκέο αξηζκνδεηθηψλ αλά έηνο θαη αλά εηαηξεία. 

 

3.3 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

 

 

Ωο απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζεη θαη θαηφπηλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, πξνέθπςαλ νη ηηκέο ηνπ κε-παξακεηξηθνχ 
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ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηε ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ, δειαδή ε ζρέζε ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο, ε ζρέζε ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη ε ζρέζε 

απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, πνπ απνηεινχλ ην ζθνπφ ηεο ελ ιφγν 

έξεπλαο.  

Παξαθάησ, ινηπφλ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα φπσο πξνέθπςαλ κε 

βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πάξζεθαλ απφ ην ηηο βάζεηο δενκέλσλ ηνπ Bloomberg θαη ηεο 

Hellastat γηα ηηο εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα (179) επηρεηξήζεηο ηνπ Υ.Α.Α. πνπ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, θαη θαηφπηλ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο κε 

ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPPS γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζχκθσλα κε ην 

ζπληειεζηή ηνπ Sprearman. 

 

 

3.3.1 ρέζε Ρεπζηφηεηαο – Απνδνηηθφηεηαο 

 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρίιηεο επηαθφζηεο ελελήληα (1790) ηηκέο, γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη πσο δηαηέζεθαλ νη αξηζκνδείθηεο γηα ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο δεθαεηίαο. Δπνκέλσο, ηα 

απνηειέζκαηα θξίλνληαη αμηφπηζηα θαη αληηπξνζσπεπηηθά.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 4: ρέζε κεηαμχ Ρεπζηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο - πληειεζηήο πζρέηηζεο Spearman 

Correlations 

 
  

Αποδοηικόηηηα 
Ενεργηηικού 

Αποδοηικόηηηα 
Ιδίων 

Κεθαλαίων 
Spearman's rho Έμμεζη Ρευζηόηηηα Correlation Coefficient ,357

**
 ,295

**
 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

  N 1790 1790 

 Άμεζη Ρευζηόηηηα Correlation Coefficient ,353
**
 ,287

**
 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

  N 1790 1790 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Δμεηάδνληαο, αξρηθά, ηε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ αξηζκνδείθηε 

ηεο Έκκεζεο Ρεπζηφηεηαο κε ηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, παξαηεξείηε 

πσο θαη νη δχν ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman θπκαίλνληαη θνληά ζην 
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+0.30, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο, αιιά απηή δελ είλαη ηζρπξή. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Έκκεζε Ρεπζηφηεηα παξνπζηάδεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε 

ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ, έρνληαο ηηκή +0.357, ελψ ε 

ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κε ην δείθηε Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έρεη ηηκή 

+0.295. Αλ θαη δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, 

παξφια απηά δελ ζεσξείηαη ακειεηέα, ππνδεηθλχνληαο Μέηξηα Θεηηθή πζρέηηζε. 

 Αληίζηνηρα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη φζν αθνξά ζηε ζπζρέηηζε πνπ 

πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο κε ηνπο αξηζκνδείθηεο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο, φπνπ παξαηεξείηαη παξνκνίσο, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Spearman λα θπκαίλνληαη θνληά ζην +0.30, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο 

πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, αιιά απηή δελ είλαη 

ηζρπξή. 

 Δηδηθφηεξα, ε Άκεζε Ρεπζηφηεηα παξνπζηάδεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε 

ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ, φπσο ζπλέβε θαη κε ηελ 

Έκκεζε Ρεπζηφηεηα, έρνληαο ηηκή +0.353, ελψ ε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κε ην 

δείθηε Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έρεη ηηκή +0.287. Παξαηεξείηαη πσο νη 

ηηκέο ηεο ζπζρέηηζεο δηαθέξνπλ ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζπγθξίλνληαο ηνπ δχν 

αξηζκνδείθηεο ηεο ξεπζηφηεηαο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα εμαρζεί κε βεβαηφηεηα ην 

ζπκπέξαζκα πσο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα ηνπιάρηζηνλ, ε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο είλαη Μέηξηα Θεηηθή πζρέηηζε. 

 

 

3.3.2 ρέζε Ρεπζηφηεηαο – Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο 

 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρίιηεο επηαθφζηεο ελελήληα (1790) ηηκέο, γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη πσο δηαηέζεθαλ νη αξηζκνδείθηεο γηα ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο δεθαεηίαο. Δπνκέλσο, ηα 

απνηειέζκαηα θξίλνληαη αμηφπηζηα θαη αληηπξνζσπεπηηθά.  
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ΠΗΝΑΚΑ 5: ρέζε κεηαμχ Ρεπζηφηεηαο θαη Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο - πληειεζηήο πζρέηηζεο Spearman 

Correlations 

 
  

Συνολική 

Δανειακή 

Επιβάρυνζη 

Δανειακή 

Επιβάρυνζη 

Spearman's rho Έμμεζη Ρευζηόηηηα Correlation Coefficient -,436
**
 -,372

** 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

  N 1790 1790 
 Άμεζη Ρευζηόηηηα Correlation Coefficient -,442

**
 -,360

** 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
  N 1790 1790 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Δμεηάδνληαο, αξρηθά, ηε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ αξηζκνδείθηε 

ηεο Έκκεζεο Ρεπζηφηεηαο κε ηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, 

παξαηεξείηε πσο θαη νη δχν ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman θπκαίλνληαη 

θνληά ζην -0.40, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο 

θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, αιιά απηή δελ είλαη ηζρπξή. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Έκκεζε Ρεπζηφηεηα παξνπζηάδεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε 

ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, έρνληαο ηηκή -0.436, 

ελψ ε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κε ην δείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο έρεη ηηκή -

0.372. Αλ θαη δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, 

παξφια απηά δελ ζεσξείηαη ακειεηέα, ππνδεηθλχνληαο Μέηξηα Αξλεηηθή πζρέηηζε. 

 Αληίζηνηρα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη φζν αθνξά ζηε ζπζρέηηζε πνπ 

πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο κε ηνπο αξηζκνδείθηεο 

ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, φπνπ παξαηεξείηαη παξνκνίσο, νη ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman λα θπκαίλνληαη θνληά ζην -0.40, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη πσο πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, 

αιιά απηή δελ είλαη ηζρπξή. 

 Δηδηθφηεξα, ε Άκεζε Ρεπζηφηεηα παξνπζηάδεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε 

ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, φπσο ζπλέβε θαη κε ηελ 

Έκκεζε Ρεπζηφηεηα, έρνληαο ηηκή -0.442, ελψ ε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κε ηνλ 

δείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο έρεη ηηκή -0.360. Παξαηεξείηαη πσο νη ηηκέο ηεο 

ζπζρέηηζεο δηαθέξνπλ ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζπγθξίλνληαο ηνπ δχν αξηζκνδείθηεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα εμαρζεί κε βεβαηφηεηα ην ζπκπέξαζκα πσο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα ηνπιάρηζηνλ, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο είλαη Μέηξηα Αξλεηηθή πζρέηηζε. 
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3.3.3 ρέζε Απνδνηηθφηεηαο – Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο 

 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρίιηεο επηαθφζηεο ελελήληα (1790) ηηκέο, γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη πσο δηαηέζεθαλ νη αξηζκνδείθηεο γηα ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο δεθαεηίαο. Δπνκέλσο, ηα 

απνηειέζκαηα θξίλνληαη αμηφπηζηα θαη αληηπξνζσπεπηηθά.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 6: ρέζε κεηαμχ Απνδνηηθφηεηαο θαη Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο- πληειεζηήο πζρέηηζεο Spearman 

Correlations 

 
  

Συνολική 

Δανειακή 

Επιβάρυνζη 

Δανειακή 

Επιβάρυνζη 

Spearman's rho 
Αποδοηικόηηηα 

Ενεργηηικού 
Correlation Coefficient -,219

**
 -,131

** 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

  N 1790 1790 

 
Αποδοηικόηηηα Ιδίων 

Κεθαλαίων Correlation Coefficient -,113
**
 -,115

** 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
  N 1790 1790 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Δμεηάδνληαο, αξρηθά, ηε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ δείθηε ηεο 

Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ κε ηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, 

παξαηεξείηε πσο θαη νη δχν ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman θπκαίλνληαη 

ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ 

απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, αιιά απηή είλαη αξθεηά αζζελήο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ παξνπζηάδεηαη λα έρεη 

κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, έρνληαο 

ηηκή -0.219, ελψ ε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κε ην δείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 

έρεη ηηκή -0.131. Αλ θαη δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ, παξφια απηά δελ ζεσξείηαη ακειεηέα, ππνδεηθλχνληαο Αζζελή 

Αξλεηηθή πζρέηηζε. 

 Αληίζηνηρα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη φζν αθνξά ζηε ζπζρέηηζε πνπ 

πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ δείθηε ηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κε ηνπο 

αξηζκνδείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, φπνπ παξαηεξείηαη παξνκνίσο, θαη νη 
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δχν ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman λα θπκαίλνληαη ζε ζρεηηθά ρακειά 

επίπεδα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, αιιά απηή είλαη αξθεηά αζζελήο. 

 Δηδηθφηεξα, ε Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ παξνπζηάδεηαη λα έρεη ίδην 

επίπεδν ζπζρέηηζεο ηφζν κε ηνλ δείθηε πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο φζν θαη 

κε ην δείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, δειαδή -0.113 θαη -0.115 αληίζηνηρα. ην 

ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί πσο ε ζπζρέηηζε πνπ παξνπζηάδεηαη 

κεηαμχ Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ θαη πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο είλαη 

απηή πνπ ππνδεηθλχεη κηα πην ηζρπξή, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο, ζρέζε. Παξφια απηά 

κπνξεί λα εμαρζεί κε βεβαηφηεηα ην ζπκπέξαζκα πσο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

έξεπλα ηνπιάρηζηνλ, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο είλαη Αζζελήο Αξλεηηθή πζρέηηζε. 

 

 

3.4 ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΖΗΣΗΗ  ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

 

 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη πσο ηα εμεηαδφκελα κεγέζε 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε αμηνζεκείσην βαζκφ, ρσξίο, παξφια απηά, λα 

πξνθχπηεη ηζρπξή ζπζρέηηζε, ηδηαίηεξα κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. Σε ζρέζε, ινηπφλ, πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεγεζψλ, 

ξεπζηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο νη επηρεηξήζεηο ψζηε λα νξγαλψζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ πην 

ππεχζπλα θαη ζηξαηεγηθά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπο θαη 

λα επηηχρνπλ ηφζν ηνπο βξαρππξφζεζκνπο φζν θαη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο 

ηνπο.  

 ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ, θαζψο θαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ, ψζηε λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. 
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3.4.1 ρέζε Ρεπζηφηεηαο – Απνδνηηθφηεηαο 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υ.Α.Α. γηα ηελ δεθαεηία 

πνπ πξνεγήζεθε, δειαδή απφ ην 2004 έσο ην 2013, ηέζεθε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: 

  

Α. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο; 

Αλ λαη, πνηα είλαη απηή; 

 

Καη γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ εξσηήκαηνο, ζρεκαηίζηεθαλ νη 

ππνζέζεηο πξνο επηβεβαίσζε ή απφξξηςε: 

 

Η0Α:Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 

Η1Α:Τπάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 

 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman, επηβεβαηψλεηαη ε H1A, φηη δειαδή ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, κηαο θαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη θνληά θαη πάλσ απφ ην +0.30, θαη απνξξίπηεηαη ε Ζ0Α πνπ 

ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο.  

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, θαη απηή ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα θαη ζεηηθή. Ο φξνο 

ζεηηθή, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζεκαίλεη πσο ηα δχν κεγέζε αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 

ηάζε, δειαδή φζν απμάλεηαη ην έλα απμάλεηαη θαη ην άιιν, θαη αληίζηξνθα, φζν 

κεηψλεηαη ην έλα κεηψλεηαη θαη ην άιιν.  

Σν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη πσο εάλ κηα 

επηρείξεζε ζέιεη λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζα πξέπεη λα απμήζεη αξρηθά ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο. Δλψ, εάλ κηα επηρείξεζε κεηψζεη ηε ξεπζηφηεηαο ηεο, αλεμαξηήησο 

ησλ ιφγσλ θαη αηηηψλ πνπ ηελ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα 

αλακέλεη κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο. 

Δμεηάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman γηα ηηο νκάδεο 

αξηζκνδεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο, κπνξεί θαλείο λα 

εμάγεη επηπιένλ ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο. Αξρηθά, ινηπφλ, φζν αθνξά ζηνπο 
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αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ε κφλε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δείθηε Έκκεζεο Ρεπζηφηεηαο θαη απηνχ ηεο Άκεζεο 

Ρεπζηφηεηαο, είλαη πσο ζηνλ δεχηεξν αθαηξνχληαη ηα απνζέκαηα απφ ηνλ αξηζκεηή, 

κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη πσο ηα απνζέκαηα δελ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ. Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ζηνλ Πίλαθα 4, δελ πξνθχπηεη αμηνζεκείσηε κεηαβνιή απφ ηνλ έλα 

αξηζκνδείθηε ζηνλ άιιν, ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε Απνδνηηθφηεηαο 

Δλεξγεηηθνχ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη +0.357 θαη +0.353 αληίζηνηρα, 

ελψ ζηε ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ε ηηκή είλαη 

+0.295 θαη +0.287 αληίζηνηρα. πκπεξαίλεηαη, έηζη, πσο ε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

Ρεπζηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο δελ επεξεάδεηαη απφ ην χςνο ησλ απνζεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Αθφκε, φζν αθνξά ζηνπο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζθφπηκν θξίλεηαη λα παξαηεξεζεί πσο ν δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζρεηίδεηαη θαη επεξεάδεηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πσο, κηαο 

θαη ν δείθηεο απηφο αθνξά ζην ηειηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο κεηφρνπο, ε ξεπζηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη ιηγφηεξν ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, κηα κεηαβνιή ζηελ ξεπζηφηεηα 

ηεο, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, ζα επηθέξεη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ 

επηρείξεζε παξά ζηνπο κεηφρνπο απηήο. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε απηά ησλ 

παξφκνησλ εξεπλψλ πνπ πξνεγήζεθαλ, πξνθχπηεη ζχκπλνηα ζπκπεξαζκάησλ κε ηηο 

έξεπλεο ησλ Narware (2004), Padachi (2006) θαη Zygmunt (2013), νη νπνίνη, επίζεο, 

δηέθξηλαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Οη 

έξεπλεο απηέο, φκσο, απνηεινχλ έλα κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, θαη ζηηο νπνίεο λαη κελ γίλεηε ζε φιεο δεθηή ε ππφζεζε ηεο 

χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, αιιά ην είδνο απηήο ηεο ζρέζεο πνηθίιεη 

ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο.  
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3.4.2 ρέζε Ρεπζηφηεηαο – Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υ.Α.Α. 

γηα ηελ δεθαεηία πνπ πξνεγήζεθε, δειαδή απφ ην 2004 έσο ην 2013, ηέζεθε ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα: 

  

Β. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο; Αλ λαη, πνηα είλαη απηή; 

 

Καη γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ εξσηήκαηνο, ζρεκαηίζηεθαλ νη 

ππνζέζεηο πξνο επηβεβαίσζε ή απφξξηςε: 

 

Η0Β:Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. 

Η1Β:Τπάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 

 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman, επηβεβαηψλεηαη ε Ζ1Β, φηη δειαδή ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, κηαο θαη νη ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη θνληά θαη πάλσ απφ ην -0.40, θαη απνξξίπηεηαη 

ε Ζ0Β πνπ ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο.  

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, θαη απηή ραξαθηεξίδεηαη σο κέηξηα θαη αξλεηηθή. Ο φξνο 

αξλεηηθή, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζεκαίλεη πσο ηα δχν κεγέζε αθνινπζνχλ 

αληίζηξνθε ηάζε, δειαδή φζν απμάλεηαη ην έλα κεηψλεηαη ην άιιν.  

Σν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη πσο εάλ κηα 

επηρείξεζε ζέιεη λα απμήζεη ηελ ξεπζηφηεηα ηεο ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο κφριεπζε, δειαδή λα κεηψζεη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε. Δλψ, εάλ κηα 

επηρείξεζε απμήζεη ηα μέλα θεθάιαηα σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ηεο θεθαιαίσλ, ζα 

πξέπεη λα αλακέλεη κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο. 
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Δμεηάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman γηα ηηο νκάδεο 

αξηζκνδεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο, κπνξεί θαλείο λα 

εμάγεη επηπιένλ ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο. Αξρηθά, ινηπφλ, φζν αθνξά ζηνπο 

αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ε κφλε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δείθηε Έκκεζεο Ρεπζηφηεηαο θαη απηνχ ηεο Άκεζεο 

Ρεπζηφηεηαο, είλαη πσο ζηνλ δεχηεξν αθαηξνχληαη ηα απνζέκαηα απφ ηνλ αξηζκεηή, 

κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη πσο ηα απνζέκαηα δελ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ. Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ζηνλ Πίλαθα 5, δελ πξνθχπηεη αμηνζεκείσηε κεηαβνιή απφ ηνλ έλα 

αξηζκνδείθηε ζηνλ άιιν, ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε πλνιηθήο 

Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη -0.436 θαη -0.442 

αληίζηνηρα, ελψ ζηε ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ε ηηκή είλαη -

0.372 θαη -0.360 αληίζηνηρα. πκπεξαίλεηαη, έηζη, πσο ε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

Ρεπζηφηεηαο θαη Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ην χςνο ησλ 

απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Αθφκε, φζν αθνξά ζηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman πνπ πξνθχπηνπλ 

ηφζν γηα ην δείθηε ηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, φζν θαη γηα ην δείθηε ηεο 

Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, επηβεβαηψλνπλ ηνλ αξρηθφ ηζρπξηζκφ ηεο ζεκαληηθήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, δειαδή ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. Δλψ ε δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν 

δεηθηψλ, πηζαλψλ λα απνηεινχλ απφξξνηα ηεο απμνκείσζεο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, ε νπνία δηαθνξνπνηεί ην ξπζκφ αχμεζεο ή κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

δεηθηψλ θαη άξα δηαθνξνπνηεί θαη ηε ζπζρέηηζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ κε ηνπο δείθηεο 

ηεο ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, πσο εμαηηίαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχεη ε Διιάδα απφ ην 2008 θαη έπεηηα, ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ έγηλε αξθεηά δπζρεξέο, κε ηελ απφηνκε αδπλακία 

πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε κνξθήο μέλα θεθάιαηα, φπσο ηξαπεδηθά 

δάλεηα, θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο θ.η.ι., κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ησλ 

μέλσλ θεθαιαίσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα κεηψλεηαη 

δξαζηηθά. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρέζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη 

αξηζκνδείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ε κείσζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ 

πξνθάιεζε απφ ηε κία κείσζε ζηηο ηηκέο θαη ησλ δχν αξηζκνδεηθηψλ, απφ ηελ άιιε, 

φκσο, επεξέαζε ζε εληνλφηεξν βαζκφ ηνλ δείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο. 
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πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε απηά ησλ 

παξφκνησλ εξεπλψλ πνπ πξνεγήζεθαλ, πξνθχπηεη ζχκπλνηα ζπκπεξαζκάησλ, αθνχ 

απφ φιεο πξνθχπηεη πσο φρη κφλν πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, δειαδή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη πσο απηή ε ζρέζε είλαη αξλεηηθή. Οη Ronoowah (1995), 

Munyo (2002), Frieder θαη Martel (2006), Kila θαη Manson (2008), Pahuja θαη Sahi 

(2012), Sarlija θαη Harc (2012) θαη Kajananthan θαη Achchuthan (2013) ζπκπέξαλαλ 

πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ζπκπιεξψλνληαο πσο φζν κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα έρεη 

κηα επηρείξεζε ηφζν ρακειφηεξε παξνπζηάδεηαη λα είλαη ε επηζπκεηή κφριεπζε ηεο. 

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ αθνχ φρη κφλν 

ε ξεπζηφηεηα επεξεάδεη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ε 

δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ ξεπζηφηεηα ηεο.  

 

 

3.4.3 ρέζε Απνδνηηθφηεηαο – Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υ.Α.Α. 

γηα ηελ δεθαεηία πνπ πξνεγήζεθε, δειαδή απφ ην 2004 έσο ην 2013, ηέζεθε ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα: 

  

Γ. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο; Αλ λαη, πνηα είλαη απηή; 

 

Καη γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ εξσηήκαηνο, ζρεκαηίζηεθαλ νη 

ππνζέζεηο πξνο επηβεβαίσζε ή απφξξηςε: 

 

Η0Γ:Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. 

Η1Γ:Τπάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. 
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 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman, επηβεβαηψλεηαη ε Ζ1Γ, φηη δειαδή ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, κηαο θαη νη ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη πάλσ απφ ην -0.11, θαη απνξξίπηεηαη ε Ζ0Γ πνπ 

ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο.  

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, θαη απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ αζζελείο έσο κέηξηα θαη 

αξλεηηθή. Ο φξνο αξλεηηθή, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζεκαίλεη πσο ηα δχν κεγέζε 

αθνινπζνχλ αληίζηξνθε ηάζε, δειαδή φζν απμάλεηαη ην έλα κεηψλεηαη ην άιιν.  

Σν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη πσο εάλ κηα 

επηρείξεζε ζέιεη λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο κφριεπζε, δειαδή λα κεηψζεη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε. Δλψ, εάλ κηα 

επηρείξεζε απμήζεη ηα μέλα θεθάιαηα σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ηεο θεθαιαίσλ, ζα 

πξέπεη λα αλακέλεη κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο. Παξφια απηά, νη ρακειέο ηηκέο 

ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman απνδεηθλχνπλ πσο ην έλα κέγεζνο επεξεάδεη 

ην άιιν ζε αμηνζεκείσην αιιά φρη ηζρπξφ βαζκφ. 

Δμεηάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman γηα ηηο νκάδεο 

αξηζκνδεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο, κπνξεί θαλείο λα 

εμάγεη επηπιένλ ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο. Αξρηθά, ινηπφλ, φζν αθνξά ζηνπο 

αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ν 

δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ εμεηάδεη απνθιεηζηηθά ηελ απφδνζε γηα 

ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, παξαηεξείηαη πσο ε δηαθνξά κε ηνλ δείθηε 

Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ, είλαη άμηα αλαθνξάο θαη ζρνιηαζκνχ. Δηδηθφηεξα, 

απφ ηνλ Πίλαθα 6,  παξαηεξείηαη πσο ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ αθνξά 

ζηνλ δείθηε πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο είλαη -0.219 θαη -0.113 αληίζηνηρα, 

θαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ αθνξά ζηνλ δείθηε Γαλεηαθήο 

Δπηβάξπλζεο είλαη -0.131 θαη -0.115 αληίζηνηρα. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη πσο ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, δειαδή απηή πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηνπο 

κεηφρνπο κεζν-βξαρππξφζεζκα, επεξεάδεηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φηη ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο, φηαλ ε ηειεπηαία απμάλεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο κφριεπζε.   
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Αθφκε, φζν αθνξά ζηνπο αξηζκνδείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman πνπ πξνθχπηνπλ 

ηφζν γηα ην δείθηε ηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, φζν θαη γηα ην δείθηε ηεο 

Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, επηβεβαηψλνπλ ηνλ αξρηθφ ηζρπξηζκφ ηεο ζεκαληηθήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ, δειαδή ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. Δλψ ε δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ δχν δεηθηψλ, φπσο αλαιχζεθε θαη πξνεγνχκελα, πηζαλψλ λα απνηεινχλ 

απφξξνηα ηεο απμνκείσζεο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε νπνία 

δηαθνξνπνηεί ην ξπζκφ αχμεζεο ή κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ θαη άξα 

δηαθνξνπνηεί θαη ηε ζπζρέηηζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ κε ηνπο δείθηεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. 

Ζ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη ζηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ δείθηε Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ δείθηε 

πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, εθηφο ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο πσο φζν απμάλεηαη ε κφριεπζε ηφζν απμάλεηαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θφζηνο, επηδξψληαο, ηειηθά, αξλεηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε απηά ησλ 

παξφκνησλ εξεπλψλ πνπ πξνεγήζεθαλ, πξνθχπηεη ζχκπλνηα ζπκπεξαζκάησλ κε ηηο 

έξεπλεο ησλ Myers θαη Majluf (1984), Myers (1984), Munyo (2002) θαη Alemeida 

θαη Campello (2007), νη νπνίνη, επίζεο, δηέθξηλαλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. Οη έξεπλεο απηέο, φκσο, 

απνηεινχλ έλα κέξνο ηνπο ζπλφινπ ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ ππνζηεξίδεη πσο ηα δχν κεγέζε έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε, 

ελψ απφ θάπνηεο έξεπλεο πξνθχπηεη θαη αλππαξμία ζρέζεο, γεγνλφο πνπ δελ 

απνθιίλεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κηαο θαη νη 

ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα. 

 

3.5 ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΈΡΕΤΝΑ  

 

 

Γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ θαη νκνηφκνξθσλ απνηειεζκάησλ, απφ ηελ έξεπλα 

απνθιείζηεθαλ νη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαλ 
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ηηο κεηνρέο ηνπο ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά ηεο ρψξαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, δειαδή απφ ην 2004 έσο θαη ην 2013. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο πσο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ δεδνκέλα δηαηίζεληαη γηα ιηγφηεξα ρξφληα ηεο 

δεθαεηίαο, ελδέρεηαη λα αιινηψζνπλ ην απνηέιεζκα, ελψ δελ απνηεινχλ επηζπκεηφ 

δείγκα γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Έηζη, απφ ην ζχλνιν ησλ δηαθνζίσλ ηξηάληα έμη (236) 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ κεηνρέο ζην Υ.Α.Α. κέζα ζηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν, κφλν νη εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα (179) πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα.    

 

 

4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπσο έρεη ήδε εηπσζεί αξθεηέο θνξέο, είλαη λα 

εμεηάζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ κεγεζψλ 

πνπ απαζρνινχλ κηα επηρείξεζε, δειαδή ηε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο, ηε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, θαζψο 

θαη ηε ζρέζε κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, έηζη ψζηε θάζε 

επηρείξεζε λα δηαηεξεί απηέο ζηελ θαζεκεξηλή ηεο δξαζηεξηφηεηα.  

 Σα ηξία απηά κεγέζε ζεσξνχληαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα θάζε επηρείξεζε θαη 

απαζρνινχλ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ, πνπ είηε είλαη κέηνρνη ζε απηήλ, είηε εξγάδνληαη 

ζε απηήλ, είηε είλαη πθηζηάκελνη ή δπλεηηθνί επελδπηέο, είηε είλαη πηζησηέο, δαλεηζηέο 

θ.η.ι. Ζ ζεκαζία πνπ έρνπλ, πεγάδεη απφ ην γεγνλφο πσο ε κελ απνδνηηθφηεηα 

απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ζηφρν γηα θάζε επηρείξεζε θαη πξνζδηνξίδεη ηελ θεξδνθνξία, 

ε νπνία είλαη ν ιφγνο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο, ε δε ξεπζηφηεηα απνηειεί χςηζηε 

αλάγθε γηα ηελ νξζή θαη άξηηα ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο, ελψ 

ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε νξίδεη ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα ηεο επηρείξεζεο, κε ηα φπνηα νθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα απηφ ζπλεπάγεηαη. 

 Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψζεθε πσο πθίζηαηαη 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεγεζψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζεκαζία ηνπο, αθφκε πην ελδηαθέξνπζα. Δλψ, δηαπηζηψζεθε πσο 
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ηα απνηειέζκαηα ζπκβαδίδνπλ κε κεγάιν κέξνο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ έρεη 

αζρνιεζεί, αλά ηα ρξφληα, κε αληίζηνηρεο έξεπλεο.  

Έηζη, ινηπφλ, επαλαδηαηππψλνληαο ηα πην βαζηθά θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε, δηαθξίλεηαη πσο ε ζρέζε κεηαμχ 

φισλ ησλ κεγεζψλ είλαη αξθεηά ηζρπξή θαη δελ κπνξεί λα πεξάζεη απαξαηήξεηε, κε 

πην ηζρπξή ηε ζρέζε κεηαμχ ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηε πσο ξεπζηφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε, 

δειαδή ηα δχν κεγέζε αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ηάζε, ζε αληίζεζε κε ηελ ζπζρέηηζε πνπ 

πξνθχπηεη φηαλ εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ε νπνία 

είλαη αξλεηηθή. Γειαδή, φηαλ απμάλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ζε κία 

επηρείξεζε, ή αιιηψο απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θεθαιαίσλ ηεο, ηφηε κεηψλεηαη, κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ βέβαηα,  ηφζν ε 

ξεπζηφηεηα φζν θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο.  

Με ιίγα ιφγηα, εμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα, κπνξεί κηα επηρείξεζε, 

αθνπγθξαδφκελε ηελ ηάζε πνπ αθνινπζνχλ νη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, λα 

δηακνξθψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη λα ιάβεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Έηζη, κε ζθνπφ κηα επηρείξεζε λα απμήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο, ζα πξέπεη λα απμήζεη πξνεγνχκελα ηελ ξεπζηφηεηαο ηεο, ελψ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα δχν απηά κεγέζε κε ηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε, ζα πξέπεη λα απμήζεη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο, είηε απηφ ζεκαίλεη επηπιένλ 

θαηαβνιέο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο, είηε ρξεζηκνπνίεζε εζσηεξηθά παξαγφκελσλ 

θεθαιαίσλ, δειαδή ησλ κε δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ, ησλ απνζεκαηηθψλ ηεο. 

Αληίζηνηρα, εάλ κηα επηρείξεζε έρεη κεησκέλε ξεπζηφηεηα, ζα πξέπεη λα αλακέλεη θαη 

κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο, ελψ απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ή κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο.  

Απηφ πνπ ζπρλά απαζρνιεί ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηε 

θχζε, ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θ.η.ι., είλαη ε επηινγή κεηαμχ ησλ 

δαλεηαθψλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κηα επέλδπζε ή ηε 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Πξαγκαηηθή απάληεζε δελ έρεη δνζεί ζε απηή ηελ 

εξψηεζε, αθνχ είλαη δχζθνιν, ζρεδφλ αδχλαην, λα ζπλππνινγηζηνχλ νη θίλδπλνη, ην 

θφζηνο, νη ζπλέπεηεο θαη ηα πξαγκαηηθά νθέιε πνπ αθνινπζνχλ θάζε κηα απφ ηηο δχν 

επηινγέο. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απέδεημε πσο δηαθνξεηηθέο αγνξέο, κε 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα νηθνλνκίαο θαη αγνξάο, ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 

εμάγνπλ θαη δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα επί ηνπ ζέκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ελ 
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ιφγσ έξεπλα αθνξά ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν επηρεηξήζεσλ θαη κηα αγνξά 

κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη απηά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ζε κηα πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

γλσξίδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Με βάζε, ινηπφλ, ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα, 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Υ.Α.Α. θαη ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, απφ ην 2004 έσο θαη ην 2013, δηαπηζηψλεηαη πσο ηα μέλα 

θεθάιαηα επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ ξεπζηφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο, 

θαζηζηψληαο ηελ επηινγή ηεο αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε φπνην ηξφπν, πην 

απνηειεζκαηηθή θαη ζπκθέξνπζα. Απηφ, ίζσο, λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο, 

εμαηηίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηελ ρψξα, ηα δαλεηαθά 

θεθάιαηα, εθηφο απφ δπζεχξεηα, είλαη θαη πςεινχ θφζηνπο, κε εμαηξεηηθά απμεκέλα 

επηηφθηα, δπζκελήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο φξνπο θαη πςειέο εγγπεηηθέο απαηηήζεηο.  

Σέινο, ε έξεπλα απηή κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηε δηελέξγεηα 

επηπιένλ εξεπλψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμεχξεζε εκπεξηζηαησκέλσλ θαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία κέζα απφ ηε ζχγθξηζε θαη 

ηε ζπλέρεηα, ζα επηηξέςνπλ ηε δηαζθάιηζε ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά 

κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ξεπζηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, 

θάηη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, ζα παξνπζίαδε ε εμέηαζε ηεο 

κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο θαη ε 

εμήγεζε ηεο κεηαβνιήο απηήο. Δλψ, παξφκνηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ε εμέηαζε ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ γηα θάζε επηρεηξεκαηηθφ θιάδν μερσξηζηά, κηαο θαη θάζε θιάδνο έρεη 

δηαθνξεηηθφ ελεξγεηηθφ, δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ιεηηνπξγεί, γεληθφηεξα, κε ηειείσο 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα θαη πξννπηηθέο. 
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