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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT)

Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης από τον χρηματοοικονομικό διευθυντή αποτελεί
αδιαμφισβήτητα ένα από τα βασικότερα ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν κάθε
επιχείρηση, όχι μόνο στα πρώτα της βήματα αλλά και στη μετέπειτα πορεία και ανάπτυξή
της. Υπό αυτό το πρίσμα, το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η
αξιολόγηση του κεφαλαίου κίνησης και πώς αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Αρχικά λοιπόν, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε σε
θεωρητικό επίπεδο την έννοια του κεφαλαίου κινήσεως και της αποτελεσματικότητας, καθώς
επίσης και την σχέση μεταξύ αυτών των δυο μεγεθών, βασιζόμενοι στην υπάρχουσα
διαθέσιμη βιβλιογραφία. Ακολούθως, παρατίθεται εκτενές θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το
οποίο αναπτύσσεται ένας νέος χρηματοοικονομικός αριθμοδείκτης: ο αριθμοδείκτης
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης, του οποίου ο ορισμός, οι παραδοχές και η σχέση του με
το λογιστικό αποτέλεσμα αναλύονται με λεπτομέρεια. Η έρευνα που πραγματοποιείται στη
συνέχεια αφορά ένα τμήμα των βιομηχανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τόσο σε
θεωρητικά «αδύναμες» χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία), όσο και σε οικονομικά
ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία) για το
χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 2005 και το 2013. Η έρευνα περιλαμβάνει παραπέρα
ανάλυση σχετικά με την ρευστότητα, το ύψος της δανειακής επιβάρυνσης, το κεφάλαιο
κίνησης, την κερδοφορία (καθαρό αποτέλεσμα) και τον αριθμοδείκτη αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης. Σκοπός της έρευνας αποτελεί η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της
κάθε επιχείρησης με κάθε αριθμοδείκτη και τη σχέση που υφίσταται μεταξύ αυτών. Στην
παρούσα ανάλυση, συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω έρευνας, πραγματοποιείται περιεκτικός
σχολιασμός των αποτελεσμάτων για το σύνολο των χρησιμοποιηθέντων αριθμοδεικτών.
Τέλος, στη διπλωματική αυτή εργασία, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από τη διενέργεια της έρευνας, συνδέοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης σε ικανοποιητικό
επίπεδο του κεφαλαίου κίνησης με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 3.1: Κατανομή επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά μεμονωμένη χώρα και κατηγορία
Οικονομίες
"βορρά"

Αριθμός
Επιχειρήσεων
(ν)

Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Σύνολο

87
42
109
150
388

Ποσοστό (%)

Οικονομίες
"νότου"

16,99%
8,20%
21,29%
29,30%
75,78%

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σύνολο

Αριθμός
Επιχειρήσεων
(ν)

39
9
28
48
124

Ποσοστό (%)
7,62%
1,76%
5,47%
9,38%
24,22%

Πίνακας 3.2: Χρήση πληθυσμιακού (ποσοτικού) κριτηρίου για την τελική διαμόρφωση του
δείγματος

Χώρες
Οικονομίες "βορρά"
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Οικονομίες "νότου"
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία

Πληθυσμός (σε εκατ.
κατοίκους)

Αριθμός Επιχειρήσεων
(ν)

Ποσοστό (%)

9,69
16,85
65,95
80,70

4
6
25
31

0,38
0,38
0,38
0,38

11,10
10,50
46,50
60,70

4
4
18
23

0,38
0,38
0,38
0,38
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Πίνακας 3.3: Χρήση του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών ως (ποιοτικό) κριτήριο για την τελική
διαμόρφωση του δείγματος

Χώρες

Όριο Πωλήσεων

Οικονομίες "βορρά"
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Οικονομίες "νότου"
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία

Αριθμός Επιχειρήσεων (ν)

200.000 €
200.000 €
200.000 €
200.000 €

53
30
52
64

200.000 €
200.000 €
200.000 €
200.000 €

9
6
21
23

Πίνακας 4.1: Υπολογισμός του μέσου ετήσιου συνολικού ενεργητικού ανά κράτος-μέλος
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

652,25

751,75

1504,81

1877,33

1965,67

2135,20

2163,56

2187,61

2178,92

Πορτογαλία

1166,22

1189,52

2220,46

2393,01

2695,57

2236,42

2274,89

2305,42

2552,39

Ισπανία

5839,19

8873,85

11979,15

12301,16

11928,13

12693,70

12646,98

12417,41

11889,36

Ιταλία

3694,37

3732,22

4062,16

4418,34

4545,33

4960,41

4879,28

5190,35

5142,16

Σουηδία

58029,15

57045,70

65055,05

74454,48

68413,73

68054,58

73321,10

77973,43

76635,55

Ολλανδία

26009,07

27226,23

29022,49

24726,16

24930,97

26058,64

25558,01

25825,57

24660,57

9752,55

12148,47

13057,36

14202,23

14190,26

15014,09

15534,36

16345,79

17836,31

14018,30

15748,42

17599,46

19233,92

11473,84

12081,14

12250,12

11791,55

12944,36

Ελλάδα

Γαλλία
Γερμανία

Πίνακας 4.2: Στατιστικά στοιχεία του μέσου ετήσιου συνολικού ενεργητικού ανά κράτος-μέλος

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

Μέσος
Όρος
1713,01
2114,88
11174,33
4513,85
68775,86
26001,97
14231,27
14126,79

Κατώτατη
Τιμή
652,25
1166,22
5839,19
3694,37
57045,70
24660,57
9752,55
11473,84

Ανώτατη
Τιμή
2187,61
2695,57
12693,70
5190,35
77973,43
29022,49
17836,31
19233,92

Τυπική
Απόκλιση
578,02
521,75
2180,09
545,89
7202,31
1309,28
2249,84
2632,70

Διάμεσος
1965,67
2274,89
11979,15
4545,33
68413,73
25825,57
14202,23
12944,36
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Πίνακας 4.3: Υπολογισμός του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών ανά κράτος-μέλος
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ελλάδα

388,53

453,86

631,72

1046,26

1150,47

935,22

856,07

758,31

770,32

Πορτογαλία

967,39

935,26

949,37

1210,15

1289,10

1264,57

1248,43

1282,09

1545,85

Ισπανία

2972,03

3487,59

4579,27

4631,43

4911,63

4794,08

5773,96

6450,65

6176,87

Ιταλία

1563,97

1789,93

1958,58

2127,07

2167,89

2247,88

2229,29

2224,75

2005,27

Σουηδία

76557,90

77231,75

87845,40

91769,15

83792,18

84023,20

89519,53

96217,55

93351,02

Ολλανδία

19026,19

19770,63

19111,31

18612,29

17440,68

17440,12

17756,74

19256,88

19171,43

Γαλλία

7591,59

8517,89

9525,88

10283,20

9376,38

9916,30

10472,18

11409,91

11577,67

Γερμανία

6483,99

7886,23

8549,29

9338,06

8134,09

9186,38

10375,78

11358,32

12226,55

Πίνακας 4.4: Στατιστικά στοιχεία του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών ανά κράτος-μέλος

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

Μέσος
Όρος
776,75
1188,02
4864,17
2034,96
86700,85
18620,70
9852,33
9282,08

Κατώτατη
Τιμή
388,53
935,26
2972,03
1563,97
76557,90
17440,12
7591,59
6483,99

Ανώτατη
Τιμή
1150,47
1545,85
6450,65
2247,88
96217,55
19770,63
11577,67
12226,55

Τυπική
Απόκλιση
240,39
190,50
1089,62
219,56
6479,96
814,33
1211,13
1693,84

Διάμεσος
770,32
1248,43
4794,08
2127,07
87845,40
19026,19
9916,30
9186,38

Πίνακας 4.5: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας για κάθε
κράτος-μέλος

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

2005
1,29
1,13
1,05
1,66
1,33
1,35
1,12
1,38

2006
1,34
1,12
1,12
1,37
1,45
1,36
1,13
1,35

2007
1,54
1,12
1,17
1,33
1,36
1,68
1,08
1,39

2008
1,49
0,98
1,13
1,16
1,47
1,33
1,04
1,40

2009
1,74
0,95
1,08
1,22
1,58
1,18
1,04
1,53

2010
1,57
1,07
1,08
1,28
1,62
1,09
1,06
1,52

2011
1,43
1,10
1,14
1,18
1,43
1,19
1,07
1,43

2012
1,37
1,09
1,18
1,25
1,72
1,34
1,10
1,50

2013
1,52
1,23
1,08
1,26
1,64
1,17
1,21
1,45
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Πίνακας 4.6: Στατιστικά στοιχεία του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας ανά κράτοςμέλος

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

Μέσος
Όρος
1,48
1,09
1,12
1,30
1,51
1,30
1,09
1,44

Κατώτατη
Τιμή
1,29
0,95
1,05
1,16
1,33
1,09
1,04
1,35

Ανώτατη
Τιμή
1,74
1,23
1,18
1,66
1,72
1,68
1,21
1,53

Τυπική
Απόκλιση
0,13
0,08
0,04
0,14
0,13
0,16
0,05
0,06

Διάμεσος
1,49
1,10
1,12
1,26
1,47
1,33
1,08
1,43

Πίνακας 4.7: Υπολογισμός του μέσου ετήσιου λειτουργικού κύκλου ανά κράτος-μέλος
2005
Ελλάδα
*
Πορτογαλία *
Ισπανία
*
Ιταλία
*
Σουηδία
*
Ολλανδία
*
Γαλλία
*
Γερμανία
*

2006
227
267
268
339
149
174
163
144

2007
196
282
266
197
146
164
158
148

2008
169
204
300
239
165
152
163
139

2009
194
225
322
267
177
156
178
153

2010
252
284
290
251
161
152
157
140

2011
250
292
305
332
164
148
164
140

2012
315
281
293
187
166
140
157
138

2013
322
207
270
269
171
139
160
146

Πίνακας 4.8: Στατιστικά στοιχεία του μέσου ετήσιου λειτουργικού κύκλου ανά κράτος-μέλος
Μέσος Όρος
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

241
255
289
260
162
153
163
144

Κατώτατη
Τιμή
169
204
266
187
146
139
157
138

Ανώτατη
Τιμή
322
292
322
339
177
174
178
153

Τυπική
Απόκλιση
52
34
19
52
10
11
6
5

Διάμεσος
238
274
291
259
165
152
162
142

ix

Πίνακας 4.9: Πραγματοποίηση πολυμεταβλητής παλινδρόμησης ανάμεσα στον ταμειακό κύκλο
και τα συστατικά στοιχεία του
Dependent Variable: CCC
Method: Least Squares
Date: 10/08/14 Time: 00:03
Sample: 1 8
Included observations: 8
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INV
ACCREC
ACCPAY

-45.05953
1.057051
1.344999
-0.998451

21.26239
0.064437
0.181461
0.030251

-2.119213
16.40438
7.412072
-33.00576

0.1014
0.0001
0.0018
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.996818
0.994432
1.763517
12.43997
-13.11740
417.7327
0.000019

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

69.62500
23.63374
4.279350
4.319071
4.011449
2.298321

Πίνακας 4.10: Πραγματοποίηση γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ της κερδοφορίας και του
ταμειακού κύκλο
Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Date: 10/08/14 Time: 00:09
Sample: 1 8
Included observations: 8
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CCC

0.066264
-0.000503

0.008243
0.000113

8.039032
-4.456824

0.0002
0.0043

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.768011
0.729346
0.007056
0.000299
29.43073
19.86328
0.004298

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.031250
0.013562
-6.857682
-6.837822
-6.991632
2.090764

x

Πίνακας 4.11: Πραγματοποίηση πολυμεταβλητής παλινδρόμησης ανάμεσα στην κερδοφορία και
τα συστατικά στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης
Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Date: 10/08/14 Time: 00:08
Sample: 1 8
Included observations: 8
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INV
ACCREC
ACCPAY

0.215553
-0.000649
-0.001641
0.000448

0.073214
0.000222
0.000625
0.000104

2.944132
-2.923572
-2.626180
4.303556

0.0422
0.0431
0.0584
0.0126

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.885438
0.799517
0.006072
0.000147
32.25303
10.30520
0.023647

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.031250
0.013562
-7.063257
-7.023536
-7.331158
2.132590

Πίνακας 4.12: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμοδείκτη βαθμού δανειακής επιβάρυνσης ανά
κράτος-μέλος

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

2005
0,63
0,82
0,75
0,67
0,63
0,70
0,72
0,71

2006
0,64
0,82
0,78
0,67
0,61
0,69
0,70
0,70

2007
0,60
0,82
0,78
0,67
0,73
0,65
0,68
0,69

2008
0,66
0,88
0,80
0,68
0,72
0,65
0,69
0,69

2009
0,65
0,87
0,78
0,67
0,69
0,67
0,68
0,69

2010
0,68
0,84
0,77
0,66
0,67
0,66
0,66
0,68

2011
0,70
0,86
0,77
0,67
0,70
0,69
0,67
0,67

2012
0,72
0,87
0,78
0,67
0,69
0,69
0,67
0,65

2013
0,73
0,80
0,80
0,67
0,67
0,77
0,69
0,67

xi

Πίνακας 4.13: Θεμελιώδη στατιστικά στοιχεία του αριθμοδείκτη βαθμού δανειακής
επιβάρυνσης ανά κράτος-μέλος
Μέσος Όρος
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

0,67
0,84
0,78
0,67
0,68
0,68
0,68
0,68

Κατώτατη
Τιμή
0,60
0,80
0,75
0,66
0,61
0,65
0,66
0,65

Ανώτατη
Τιμή
0,73
0,88
0,80
0,68
0,73
0,77
0,72
0,71

Τυπική
Απόκλιση
0,04
0,03
0,01
0,00
0,03
0,03
0,02
0,02

Διάμεσος
0,66
0,84
0,78
0,67
0,69
0,69
0,68
0,69

Πίνακας 4.14: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμοδείκτη απόδοσης επί του συνολικού ενεργητικού
ανά κράτος-μέλος
2005
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

*
*
*
*
*
*
*
*

2006
0,06
0,01
0,05
0,04
0,07
0,05
0,04
0,05

2007
0,06
0,03
0,05
0,05
0,07
0,06
0,04
0,06

2008
0,03
-0,01
0,04
0,03
0,07
0,01
0,03
0,05

2009
0,03
0,03
0,03
0,02
0,07
0,01
0,02
0,02

2010
-0,01
0,02
0,03
0,02
0,07
0,02
0,03
0,04

2011
-0,01
0,00
0,02
0,01
0,07
-0,02
0,03
0,03

2012
-0,01
0,01
0,00
0,01
0,07
0,01
0,03
0,03

2013
0,01
0,03
0,00
0,01
0,07
0,00
0,03
0,01

Πίνακας 4.15: Περιγραφική στατιστική του αριθμοδείκτη απόδοσης επί του συνολικού
ενεργητικού ανά κράτος-μέλος
Μέσος Όρος
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

0,02
0,01
0,03
0,02
0,07
0,02
0,03
0,04

Κατώτατη
Τιμή
-0,01
-0,01
0,00
0,01
0,07
-0,02
0,02
0,01

Ανώτατη
Τιμή
0,06
0,03
0,05
0,05
0,07
0,06
0,04
0,06

Τυπική
Απόκλιση
0,03
0,01
0,02
0,01
0,00
0,02
0,01
0,02

Διάμεσος
0,02
0,02
0,03
0,02
0,07
0,01
0,03
0,04

xii

Πίνακας 4.16: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμοδείκτη απόδοσης επί της καθαρής θέσης ανά
κράτος-μέλος
2005
Ελλάδα
*
Πορτογαλία *
Ισπανία
*
Ιταλία
*
Σουηδία
*
Ολλανδία
*
Γαλλία
*
Γερμανία
*

2006
0,76
-0,04
0,25
0,15
0,19
0,18
0,16
0,17

2007
0,19
0,08
0,24
0,16
0,23
0,18
0,17
0,20

2008
0,10
-0,15
0,18
0,12
0,28
0,10
0,10
0,14

2009
0,10
0,22
0,15
0,08
0,15
0,03
0,02
0,04

2010
-0,03
0,14
0,19
0,07
0,25
0,07
0,09
0,13

2011
-0,02
-0,05
0,11
0,00
0,30
-0,03
0,09
0,08

2012
-0,05
-0,05
-0,05
0,61
0,24
0,10
0,10
0,17

2013
-0,05
0,20
-0,07
0,01
0,22
-0,09
0,07
0,05

Πίνακας 4.17: Περιγραφική στατιστική του αριθμοδείκτη απόδοσης επί της καθαρής θέσης ανά
κράτος-μέλος
Μέσος Όρος
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

0,04
0,12
0,12
0,15
0,23
0,07
0,10
0,12

Κατώτατη
Τιμή
-0,15
-0,05
-0,07
0,00
0,15
-0,09
0,02
0,04

Ανώτατη
Τιμή
0,22
0,76
0,25
0,61
0,30
0,18
0,17
0,20

Τυπική
Απόκλιση
0,13
0,25
0,11
0,18
0,04
0,09
0,05
0,05

Διάμεσος
0,02
0,04
0,16
0,10
0,23
0,08
0,10
0,14

Πίνακας 4.18: Υπολογισμός μέσης ετήσιας αποθεματοποίησης ανά κράτος-μέλος
2005
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

*
*
*
*
*
*
*
*

2006
1,01
0,99
0,95
0,85
0,98
0,98
0,95
0,99

2007
0,98
0,99
0,95
0,99
0,95
1,00
0,99
0,98

2008
0,97
0,96
1,01
0,98
0,96
0,98
0,99
0,98

2009
1,00
0,98
1,06
1,05
1,07
1,00
1,02
1,02

2010
1,00
1,04
1,01
1,00
0,98
1,00
1,00
0,98

2011
1,01
1,00
1,01
0,98
0,96
0,99
0,99
0,98

2012
1,00
1,01
1,05
1,01
0,99
1,01
0,99
1,00

2013
1,01
0,99
1,17
1,02
1,01
1,00
1,01
1,00

xiii

Πίνακας 4.19: Υπολογισμός μέσου ετήσιου (1+markup) ανά κράτος-μέλος
2005
1,27
1,69
1,88
1,75
1,44
1,64
1,66
1,43

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

2006
1,23
1,50
1,91
1,74
1,42
1,52
1,71
1,53

2007
1,18
1,69
2,10
1,72
1,41
1,43
1,71
1,57

2008
1,18
1,64
2,06
1,72
1,39
1,38
1,67
1,56

2009
1,15
1,55
2,26
1,72
1,34
1,38
1,74
1,55

2010
1,15
1,97
2,22
1,70
1,44
1,43
1,69
1,56

2011
1,12
1,93
2,25
1,71
1,42
1,40
1,72
1,53

2012
1,17
1,98
2,20
1,72
1,42
1,37
1,71
1,53

2013
1,19
1,76
2,25
1,68
1,41
1,40
1,71
1,52

2012
0,56
0,75
0,53
0,68
0,93
0,88
0,83
0,87

2013
0,58
0,72
0,49
0,65
0,92
0,88
0,83
0,87

Πίνακας 4.20: Υπολογισμός πληρωτέων λογαριασμών ανά κράτος-μέλος
2005
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

*
*
*
*
*
*
*
*

2006
0,70
0,68
0,53
0,67
0,90
0,85
0,83
0,88

2007
0,69
0,68
0,57
0,65
0,92
0,87
0,83
0,87

2008
0,74
0,77
0,47
0,68
0,92
0,87
0,84
0,88

2009
0,77
0,79
0,49
0,68
0,93
0,88
0,84
0,88

2010
0,67
0,76
0,50
0,68
0,94
0,87
0,83
0,87

2011
0,66
0,76
0,53
0,66
0,92
0,87
0,83
0,86

Πίνακας 4.21: Υπολογισμός μέσου ετήσιου ύψους εισπρακτέων λογαριασμών ανά κράτος-μέλος

Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

2005
0,45
0,50
0,59
0,57
0,78
0,81
0,71
0,74

2006
0,42
0,49
0,59
0,61
0,79
0,81
0,72
0,74

2007
0,47
0,58
0,60
0,62
0,78
0,81
0,71
0,74

2008
0,53
0,60
0,58
0,64
0,77
0,78
0,73
0,82

2009
0,50
0,57
0,58
0,62
0,78
0,81
0,73
0,80

2010
0,40
0,49
0,57
0,59
0,78
0,82
0,74
0,80

2011
0,40
0,48
0,55
0,58
0,77
0,81
0,73
0,81

2012
0,19
0,49
0,58
0,58
0,79
0,82
0,74
0,82

2013
0,23
0,58
0,59
0,56
0,79
0,82
0,75
0,80

xiv

Πίνακας 4.22: Διαχρονική εξέλιξη του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης ανά
κράτος-μέλος
2005
Ελλάδα
*
Πορτογαλία *
Ισπανία
*
Ιταλία
*
Σουηδία
*
Ολλανδία
*
Γαλλία
*
Γερμανία
*

2006
-0,17
0,04
0,53
0,34
0,19
0,34
0,38
0,28

2007
-0,14
-0,02
0,66
0,37
0,12
0,29
0,38
0,30

2008
-0,13
0,19
0,74
0,37
0,10
0,28
0,37
0,37

2009
-0,20
0,11
0,95
0,43
0,20
0,25
0,46
0,38

2010
-0,23
0,29
0,83
0,29
0,15
0,29
0,41
0,34

2011
-0,23
0,18
0,80
0,27
0,13
0,25
0,41
0,34

2012
-0,38
0,24
0,79
0,34
0,19
0,25
0,42
0,37

2013
-0,31
0,46
1,12
0,36
0,20
0,27
0,54
0,35

Πίνακας 4.23: Στατιστικά στοιχεία του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης ανά
κράτος-μέλος
Μέσος Όρος
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιταλία
Σουηδία
Ολλανδία
Γαλλία
Γερμανία

-0,22
0,19
0,80
0,35
0,16
0,28
0,42
0,34

Κατώτατη
Τιμή
-0,38
-0,02
0,53
0,27
0,10
0,25
0,37
0,28

Ανώτατη
Τιμή
-0,13
0,46
1,12
0,43
0,20
0,34
0,54
0,38

Τυπική
Απόκλιση
0,08
0,14
0,17
0,06
0,04
0,03
0,05
0,03

Διάμεσος
-0,22
0,18
0,80
0,32
0,17
0,27
0,41
0,35

xv

Πίνακας 4.24: Πραγματοποίηση γραμμικής παλινδρόμησης ανάμεσα στον αριθμοδείκτη
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης και του ποσοστού κέρδους επί του κόστους πωληθέντων
Dependent Variable: INDEX_WC
Method: Least Squares
Date: 10/08/14 Time: 00:16
Sample: 1 8
Included observations: 8
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MARKUP

-0.425862
0.542299

0.209469
0.096906

-2.033060
5.596152

0.0883
0.0014

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.839215
0.812418
0.136117
0.111167
5.753155
31.31692
0.001386

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.715000
0.314279
-0.938289
-0.918428
-1.072239
1.908469

Πίνακας 4.25: Πραγματοποίηση γραμμικής παλινδρόμησης ανάμεσα στον αριθμοδείκτη
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης και του αριθμοδείκτη απόδοσης επί του συνολικού
ενεργητικού (κερδοφορία)
Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Date: 10/08/14 Time: 00:18
Sample: 1 8
Included observations: 8
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INDEX_WC

0.006689
0.034351

0.008243
0.010663

0.811481
3.221468

0.4481
0.0181

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.633652
0.572594
0.008866
0.000472
27.60315
10.37786
0.018104

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.031250
0.013562
-6.400788
-6.380928
-6.534739
2.135686

xvi

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ρευστό οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα και αναπτύσσεται μια επιχείρηση
επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση της κανονικής της δραστηριότητας. Σκοπός της κάθε
φορά είναι η κατά το δυνατό βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών της
δραστηριοτήτων, ώστε η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί αξία για τους
κατόχους-ιδιοκτήτες της. Κάτι τέτοιο όμως γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στις μέρες μας, καθώς
η εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009 έδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις η
λογιστική κερδοφορία δεν ήταν αρκετή για την αποφυγή της αναστολής λειτουργίας μικρών
και μεγάλων σε μέγεθος επιχειρήσεων. Το καινούργιο εξωτερικό περιβάλλον και οι συνθήκες
που επικρατούν σε αυτό δυσκολεύουν την πραγματοποίηση εκτιμήσεων ακόμη και σε
βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, καθιστώντας την κάθε εταιρία ευάλωτη σε κάθε απότομη
εξωτερική μεταβολή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί η αύξηση των εμπορικών
επισφαλειών από την πλευρά ορισμένων πελατών, γεγονός που οφείλεται στην αδυναμία
αυτών να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Αν η εταιρία
λοιπόν δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις εμπορικές επισφάλειες, τότε
κινδυνεύει και η ίδια να περιέλθει σε μια παρόμοια κατάσταση. Υπό αυτό το πρίσμα,
απαιτείται σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις να θωρακίζουν τη λειτουργική τους
δραστηριότητα διαθέτοντας την αναγκαία σε αυτές ρευστότητα.
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας έρχεται να ακουμπήσει πάνω
στην πραγματικότητα και τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
επιχειρήσεις. Η χρησιμοποίηση του κεφαλαίου κίνησης ως ένα μέτρο αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας μιας εταιρίας αποτελεί την αφετηρία κάθε ανάλυσης. Με αυτό τον
τρόπο, είναι δυνατή η μελέτη της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας ως τη βάση πάνω
στην οποία εδράζεται η βιωσιμότητα και η περαιτέρω ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Σκοπός
λοιπόν αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τις δυνατότητες και τα μέσα που
διαθέτει κάθε οικονομική μονάδα, προκειμένου να βελτιώσει την χρηματοοικονομική της
κατάσταση, παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται. Εξάλλου, η αποτελεσματική
διαχείριση της κανονικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό εχέγγυο για την μακρόπνοη
επιτυχία της.
Στη βιβλιογραφία παρατηρείται πλήθος παρόμοιων ερευνητικών εργασιών που έχουν
ως αντικείμενο μελέτης τους το κεφάλαιο κίνησης και του λογαριασμούς που το συνθέτουν.
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Ειδικότερα, με τη βοήθεια πολυμεταβλητών μοντέλων, επιχειρούν να βρουν μια σχέση που
να περιγράφει την λειτουργική κερδοφορία και τον ταμειακό κύκλο των υπό εξέταση
επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των ενεργειών στις οποίες οφείλουν να
προβούν. Βεβαίως, η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να παραλείψει να κάνει τη δική της
αναφορά σε σχέση με τα συγκεκριμένα μεγέθη και να προβεί σε ανάλογους υπολογισμούς.
Υπό αυτή την έννοια, επιχειρείται να δοθεί τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικόερευνητικό πλαίσιο γύρω από το οποίο κινείται το κεφάλαιο κίνησης.
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία διαθέτει ωστόσο και στοιχεία πρωτοτυπίας.
Ειδικότερα, αυτή είναι η πρώτη απόπειρα εφαρμογής και υλοποίησης ενός νέου
χρηματοοικονομικού αριθμοδείκτη, του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης.
Βγαλμένο μέσα από την πράξη και με την πραγματοποίηση πολλών δοκιμών, παρουσιάζεται
για πρώτη φορά δημόσια ένα καινούργιο χρηματοοικονομικό μέγεθος, το οποίο δύναται να
αλλάξει την οπτική μέσα από την οποία αξιολογούμε μια επιχείρηση. Η βασική του αντίληψη
αυτού έχει να κάνει με την αναγνώριση των λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού
και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που βεβαιώνονται εντός μιας εταιρικής χρήσης και
εισπράττονται και πληρώνονται εντός αυτής αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο, ο αναλυτής έχει
τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο μέγεθος, το οποίο ξεφεύγει από τα όρια του
ταμειακού και του λογιστικού αποτελέσματος. Η χρησιμοποίηση του αριθμοδείκτη
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης μπορεί να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς ως προς
την χρηματοοικονομική κατάσταση της κύριας δραστηριότητας.
Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας ξεκινά με την θεωρητική παρουσίαση
του κεφαλαίου κίνησης, τους ορισμούς που συναντά κανείς, τα χαρακτηριστικά του
γνωρίσματα. Η ανάλυση του κεφαλαίου κίνησης πραγματοποιείται με τη βοήθεια του
ταμειακού και του λειτουργικού κύκλου, των οποίων οι ορισμοί και οι συσχετίσεις με το
λειτουργικό αποτέλεσμα αποτελούν βασικό αντικείμενο μελέτης. Κατά το τέλος του πρώτου
κεφαλαίου της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται και αναλύονται οι πηγές
χρηματοδότησης, όπως και η χρηματοδοτική πολιτική που δύναται να ακολουθήσει κάθε
επιχείρηση. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται κατά το δεύτερο κεφάλαιο πλήρης και περιεκτική
ανάλυση του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης ως προς τον ορισμό του, τα
θεμελιώδη χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και τις παραδοχές που εν τέλει υιοθετεί για τον
υπολογισμό του. Επίσης, κατά την ίδια ενότητα, αναλύονται το αντικείμενο μελέτης, ο
σκοπός δημιουργίας του, ενώ ακολούθως στο παράρτημα δίδεται σύντομη αλλά πλήρης
μαθηματική απόδειξη του χρησιμοποιούμενου τύπου. Το κεφάλαιο αυτό συνεχίζει
αναλύοντας μέσω παραδειγμάτων τη σχέση ανάμεσα στο σημείο ταμειακής ισορροπίας του
2

αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης και το λογιστικό αποτέλεσμα,
χρησιμοποιώντας ως αφετηρία της ανάλυσης το ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου. Τέλος,
γίνεται μια σύντομη αναφορά στα προτερήματα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος
αριθμοδείκτης.
Ακολούθως, πραγματοποιείται η εκπόνηση της έρευνας με τη συγκέντρωση και την
διαλογή των υπό εξέταση επιχειρήσεων. Αρχικά λοιπόν, δίνεται έμφαση στη διαδικασία που
τηρήθηκε και τα επιμέρους βήματα που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να φτάσουμε στην
τελική διαμόρφωση του δείγματος. Η ανάλυση που πραγματοποιείται βασίζεται σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο του «βορρά», όσο και του «νότου» και αφορά ανάλυση της
ρευστότητας, των δανειακών κεφαλαίων, του κεφαλαίου κίνησης, της κερδοφορίας και του
αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης. Στο σύνολο της πραγματοποιηθείσας
μελέτης παρέχονται, όπου αυτό είναι εφικτό, και οι σχετικοί πίνακες με ιστορική και
στατιστική

πληροφόρηση,

όπως

επίσης

και

γραμμικές

παλινδρομήσεις

μεταξύ

συγκεκριμένων μεγεθών. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων
για κάθε κατηγορία χωριστά με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας κατά συνοπτικό και
κατανοητό τρόπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ,
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΗΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

1.1 Εισαγωγικές Έννοιες του Κεφαλαίου Κίνησης
1.1.1 Ορισμός – Εννοιολογικό Περιεχόμενο του Κεφαλαίου Κίνησης
Ο προσδιορισμός του απαιτούμενου ύψους σε κεφάλαιο κίνησης (working capital) αποτελεί
ίσως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν μια επιχείρηση
στα πλαίσια του βραχυπρόθεσμου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού της. Στη βιβλιογραφία,
το κεφάλαιο κίνησης παρουσιάζεται με ποικίλους τρόπους, ανάλογα πάντα με τη σκοπιά από
την οποία αυτό εξετάζεται. Συνεπώς, κάθε άποψη που διατυπώνεται είναι πιθανό να διαφέρει
σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες, τόσο κατά την εννοιολογική οριοθέτησή του, όσο και
κατά τον παραπέρα υπολογισμό του. Πιο συγκεκριμένα, ο Καφούσης1 αναλύει το κεφάλαιο
κίνησης βασιζόμενος στις έννοιες του μικτού (ή συνολικού), του ιδίου, του ξένου, και τέλος
του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το μικτό κεφάλαιο
κίνησης λαμβάνει υπόψη του αποκλειστικά και μόνο την κινητή περιουσία της επιχείρησης
και ισούται με το σύνολο αυτής (σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού), το ίδιο κεφάλαιο
κίνησης εκφράζει το τμήμα εκείνο του κεφαλαίου κίνησης που χρηματοδοτείται από ίδια
κεφάλαια και υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο πάγιο ενεργητικό και τα ίδια
κεφάλαια, το ξένο κεφάλαιο κίνησης αναφέρεται στο τμήμα εκείνο του κεφαλαίου κίνησης
που χρηματοδοτείται από ξένα (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) κεφάλαια και ορίζεται
ως η διαφορά ανάμεσα στο μικτό και το ίδιο κεφάλαιο κίνησης, ενώ τέλος το καθαρό
κεφάλαιο κίνησης μετρά τη λειτουργική ρευστότητα που διαθέτει η επιχείρηση και ισούται με
τη διαφορά του βραχυπρόθεσμου παθητικού από το κυκλοφορούν ενεργητικό. Επίσης, κατά
τον ίδιο συγγραφέα, παρατίθεται και μια διαφορετική αντίληψη, η οποία υποστηρίζει ότι ως
1

Καφούσης Γιώργος, “Ανάλυση και Κριτική Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Θεωρία –
Πρακτικές Εφαρμογές”, Αθήνα 1991, σσ 36 – 38.
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κεφάλαιο κίνησης θεωρείται κάθε περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να ρευστοποιηθεί άμεσα
και χωρίς σημαντικές απώλειες για την επιχείρηση2. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία είναι οι
λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως τα αποθέματα, οι πελάτες, τα
γραμμάτια εισπρακτέα, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Η εκδοχή αυτή του κεφαλαίου
κίνησης είναι παρόμοια με αυτή του μικτού κεφαλαίου κίνησης και δεν τυγχάνει ευρείας
αποδοχής τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Ακολούθως, οι Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος3, αποδεχόμενοι σε γενικές γραμμές την
παραπάνω κατηγοριοποίηση και ειδικότερα του μικτού και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης,
επισημαίνουν τη βασική διαφορά στο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «κεφάλαιο
κίνησης», η οποία έγκειται από τη μια πλευρά στη χρήση του κεφαλαίου κίνησης που
αποσκοπεί στη δημιουργία ρευστότητας, και από την άλλη, στη χρήση του κεφαλαίου
κίνησης που αποσκοπεί στη δημιουργία εισοδήματος (κέρδος). Αυτή η διαφορά είναι
ουσιώδους σημασίας, καθώς η δεύτερη προσέγγιση (της δημιουργίας εισοδήματος)
επικεντρώνεται καθαρά στο λειτουργικό αποτέλεσμα της επιχείρησης και όχι αποκλειστικά
στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
(προσέγγιση της δημιουργίας ρευστότητας). Με άλλα λόγια, ορισμένοι λογαριασμοί του
κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων που χρησιμοποιούνται
στον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης υπό την προσέγγιση της δημιουργίας ρευστότητας,
δεν χρησιμοποιούνται όταν το κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται με βάση τη προσέγγιση της
δημιουργίας εισοδήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανωτέρω παρατήρησης αποτελεί
το εμπορικό χαρτοφυλάκιο που κατέχει η επιχείρηση, καθώς τυχόν ρευστοποίηση στοιχείων
αυτού μέσα στη χρήση θα αποτελέσει ανόργανο έσοδο για αυτήν, και από τη στιγμή που δεν
εντάσσεται στη κύρια δραστηριότητά της, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί αντίστοιχα στον
υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης (σύμφωνα με την άποψη της δημιουργίας εισοδήματοςκέρδους).
Η προσέγγιση της δημιουργίας ρευστότητας και ειδικότερα της έννοιας του καθαρού
κεφαλαίου κίνησης έχει επικρατήσει στη βιβλιογραφία, καθώς θεωρείται πιο ολοκληρωμένη
και πληρέστερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες απόψεις. Ο Firth4, συμφωνώντας με τις
προηγούμενες αναλύσεις, αναφέρει συνοπτικά τις έννοιες του μικτού (gross working capital)
και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, αναγνωρίζοντας την θεωρητική και πρακτική υπεροχή
2

Καφούσης Γιώργος, “Ανάλυση και Κριτική Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Θεωρία –
Πρακτικές Εφαρμογές”, Αθήνα 1991, σ 37 (τρίτη υποσημείωση).
3
Λαζαρίδης Γιάννης – Δημήτρης Παπαδόπουλος, “Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές Έννοιες
Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, τόμος Α’, έκδοση
Β’, Θεσσαλονίκη 2005, σσ 399 – 401.
4
Firth Michael, “Management of Working Capital”, The MacMillan Press LtD, London 1976, pp 1-5.
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του δεύτερου έναντι του πρώτου προχωρώντας μάλιστα σε ενδελεχή εννοιολογική
οριοθέτηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, τόσο από την πλευρά του κυκλοφορούντος
ενεργητικού, όσο και από την πλευρά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Κατά τους
Berman και Knight5, ο ορισμός του κεφαλαίου κίνησης ταυτίζεται πλήρως με το καθαρό
κεφάλαιο κίνησης, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε άλλες προσεγγίσεις και απόψεις,
καθώς η έννοια του καθαρού κεφαλαίου κίνησης συνδέεται άμεσα με τη λειτουργική
δραστηριότητα (ταμειακός και λειτουργικός κύκλος) της επιχείρησης. Με την ανάλυση αυτή
συμφωνεί και ο Mac Laney6, ο οποίος καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα ξεκινώντας την
ανάλυσή του από την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και τη συνεχή διαχείριση των
λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού και του βραχυπρόθεσμου παθητικού κατά τη
διάρκεια μιας διαχειριστικής χρήσης. Ο ίδιος συγγραφέας θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό να
λαμβάνεται υπόψη μόνο η κινητή περιουσία και οι βραχυπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις
μιας εταιρίας, χωρίς να υπολογίζεται η αντίστοιχη χρηματοδότηση (βραχυπρόθεσμη ή
μακροπρόθεσμη) αυτών, καθώς η πραγματοποίηση του πρώτου όρου προϋποθέτει τη ύπαρξη
του δεύτερου αντίστοιχα. Η σχετική ισορροπία ανάμεσα στα δυο αυτά μεγέθη είναι
σημαντική και πρέπει να παρακολουθείται στενά, προκειμένου η επιχείρηση να τη διατηρήσει
υπό τον έλεγχό της μακροπρόθεσμα σταθερή. Τέλος, ο Mac Laney επισημαίνει ότι η διοίκηση
του κεφαλαίου κίνησης εντάσσεται συνολικά στον βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό
σχεδιασμό της επιχείρησης και έχει ως σκοπό του τη μεγιστοποίηση του πλούτου των
μετόχων της.
Όπως φαίνεται και παραπάνω, η χρήση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη στη βιβλιογραφία και προτιμάται έναντι των υπόλοιπων απόψεων και
ειδικότερα του μικτού κεφαλαίου κίνησης, γιατί αυτές είναι πιθανό να οδηγήσουν σε
παραπλανητικά συμπεράσματα αναφορικά με τον προσδιορισμό του απαιτούμενου ύψους
χρηματοδότησης που ενδέχεται να χρειαστεί μια επιχείρηση σε κεφάλαιο κίνησης. Πιο
συγκεκριμένα, η προσέγγιση του μικτού κεφαλαίου κίνησης υπολογίζει μόνο τους
λογαριασμούς που αντιστοιχούν στο κυκλοφορούν ενεργητικό, αγνοώντας τη χρηματοδότηση
αυτών των λογαριασμών, ή εναλλακτικά, το μικτό κεφάλαιο κίνησης ισούται με το συνολικό
ύψος του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Συνεπώς, σύμφωνα με αυτή την άποψη, από τη
στιγμή που μια επιχείρηση διαθέτει ένα ορισμένο ποσό σε κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία, τότε αυτόματα συνεπάγεται ότι και το ύψος του κεφαλαίου κίνησης θα είναι θετικό
5

Berman Karen – Joe Knight, “Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη: Τι πραγματικά φανερώνουν οι αριθμοί”,
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2008, σσ 258-260, 268-273.
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McLaney E J, “Business Finance: Theory and Practice”, Prentice-Hall Publications, Harlow 2000, Fifth
Edition, pp 313-315.
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και θα ισούται με αυτό το ποσό. Η πρόταση αυτή όμως είναι πέρα για πέρα λαθεμένη, γιατί
είναι πιθανό το κεφάλαιο κίνησης να λαμβάνει και αρνητικές τιμές, δηλαδή να απαιτείται από
την επιχείρηση πρόσθετη χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης, όταν οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις είναι περισσότερες από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της. Για το λόγο αυτό,
χρησιμοποιείται συνηθέστερα η έννοια του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, το οποίο έχει τη
δυνατότητα να εξετάζει ταυτόχρονα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία και τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της επιχείρησης. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ουσιαστικά είναι το τμήμα
εκείνο του συνολικού κεφαλαίου κίνησης, το οποίο δεν αντιστοιχεί σε υποχρεώσεις εντός της
τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις), δηλαδή χρηματοδοτείται
από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ή ίδια κεφάλαια, με αποτέλεσμα αυτό να είναι διαθέσιμο
προς κάλυψη οργανικών (τακτικών) και ανόργανων (έκτακτων) ταμειακών εκροών. Η
παραπάνω πρόταση συμφωνεί επίσης και με τη βασική αρχή της χρηματοοικονομικής
διοίκησης αναφορικά με τις πηγές και χρήσεις του κεφαλαίου, καθώς κάθε περιουσιακό
στοιχείο (ενεργητικό), θα πρέπει να προέρχεται από κάποιας μορφής χρηματοδότηση
(παθητικό και καθαρή θέση). Από αυτή την άποψη, η έννοια του καθαρού κεφαλαίου κίνησης
θεωρείται ανώτερη και συνεπώς από το σημείο αυτό και έπειτα, όταν αναφερόμαστε στο
κεφάλαιο κίνησης, θα εννοούμε το καθαρό κεφάλαιο κίνησης.

1.1.2 Λογαριασμοί που Συνθέτουν το Κεφάλαιο Κίνησης
Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση, το (καθαρό) κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως η
διαφορά μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό και τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Βασιζόμενοι σε αυτή την πρόταση, οι Λαζαρίδης και
Παπαδόπουλος7, θεωρούν ότι τα συστατικά στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης είναι το
κυκλοφορούν ενεργητικό, αποτελούμενο από τους λογαριασμούς των αποθεμάτων, των
χρεογράφων, των ταμειακών διαθεσίμων και των λοιπών απαιτήσεων, το βραχυπρόθεσμο
παθητικό και οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού και του παθητικού. Η προσέγγιση
αυτή είναι σχετικά απλουστευμένη, καθώς δεν ξεκαθαρίζει την μερική ή ολική χρήση των
παραπάνω μεγεθών, ή εναλλακτικά, δεν ορίζει συγκεκριμένα ποιοι λογαριασμοί λαμβάνονται
υπόψη και ποιοι αποκλείονται από τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης.

7

Λαζαρίδης Γιάννης – Δημήτρης Παπαδόπουλος, “Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές Έννοιες
Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, τόμος Α’, έκδοση
Β’, Θεσσαλονίκη 2005, σ 402.
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Ο Firth8 υποστηρίζει ότι το κεφάλαιο κίνησης αποτελείται από το σύνολο του
κυκλοφορούντος ενεργητικού και του βραχυπρόθεσμου παθητικού, εκτός από τους
λογαριασμούς των προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων (proposed dividends) και των
φορολογικών υποχρεώσεων. Ο συγγραφέας αρχικά αναλύει τα συστατικά μέρη των μεγεθών
αυτών, εντάσσοντας στο κυκλοφορούν ενεργητικό τους λογαριασμούς των αποθεμάτων, των
χρεωστών-πελατών, των προπληρωμένων εξόδων, των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων 9 και
των

ταμειακών

περιλαμβάνονται

διαθεσίμων
οι

και

λογαριασμοί

ισοδυνάμων,
των

ενώ

εμπορικών

στο

βραχυχρόνιο

πιστώσεων

παθητικό

(προμηθευτές),

των

δεδουλευμένων εξόδων (accrued expenses), των τραπεζικών υπεραναλήψεων (overdraft), των
τραπεζικών δανείων, των διανεμόμενων μερισμάτων και τέλος των φορολογικών
υποχρεώσεων. Ο λόγος για τον οποίο απορρίπτεται η χρησιμοποίηση των διανεμόμενων
μερισμάτων και των φορολογικών υποχρεώσεων στον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης
έγκειται στο γεγονός ότι οι υποχρεώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν έξοδα τα οποία αφορούν
προηγούμενες χρήσεις και δεν αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της επιχείρησης. Με άλλα
λόγια, οι υποχρεώσεις αυτές δεν εντάσσονται στη λειτουργική δραστηριότητα της
επιχείρησης και συνεπώς την επιβαρύνουν χρηματοοικονομικά.
Σε αντίθεση με τον Firth, ο Καφούσης10 ισχυρίζεται ότι ο καθορισμός του κεφαλαίου
κίνησης αποτελεί άμεση συνάρτηση της κινητής περιουσίας και των τρεχουσών
υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης, εξαιρουμένων συγκεκριμένων λογαριασμών, όπως οι
επισφαλείς πελάτες, τα γραμμάτια διαμαρτυρηθέντα, τα προπληρωμένα έξοδα και τα
προεισπραγμένα έσοδα. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, κάθε στοιχείο που ενσωματώνεται
στην προσπάθεια της επιχείρησης να δημιουργήσει λειτουργικά ταμειακά πλεονάσματα
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης. Η παραπάνω
πρόταση συμβαδίζει με την έννοια του ταμειακού κύκλου της επιχείρησης, καθώς οι
μεταβολές των λειτουργικών ταμειακών ροών εντός μιας διαχειριστικής χρήσης συνδέονται
άρρηκτα με την αγορά των πρώτων υλών, την παραγωγή, την πώληση των ετοίμων
8

Firth Michael, “Management of Working Capital”, The MacMillan Press LtD, London 1976, pp 2-4.
Κατά τον Firth Michael, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (short-term investments), πραγματοποιούνται όταν η
επιχείρηση διαθέτει ταμειακά πλεονάσματα. Σε αυτή την περίπτωση, το ταμειακό αυτό πλεόνασμα, πέρα από
την περίπτωση της διακράττησης του στο ταμείο της επιχείρησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες
ταμειακές εκροές (πληρωμή ενός προμηθευτή, αμοιβές προσωπικού), μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε
μακροπρόθεσμες είτε σε βραχυπρόθεσμες μορφές επενδύσεων, με σκοπό να αποκομίσει η επιχείρηση ένα
ποσοστό απόδοσης, συνδεόμενο πάντα με τη μορφή και τη διαχείριση της επένδυσης. Γενικότερα, πάντως, μια
επένδυση μπορεί να θεωρηθεί ως βραχυπρόθεσμη, όταν αυτή μπορεί να ρευστοποιηθεί εύκολα και γρήγορα, και
κατ’ επέκταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης.
10
Καφούσης Γιώργος, “Ανάλυση και Κριτική Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Θεωρία –
Πρακτικές Εφαρμογές”, Αθήνα 1991, σσ 37 (πρώτη υποσημείωση).
9
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προϊόντων και την είσπραξη αυτών, ή εναλλακτικά, με τα στοιχεία του ταμειακού κύκλου.
Υπό αυτή την έννοια, λογαριασμοί όπως οι επισφαλείς πελάτες και τα γραμμάτια
διαμαρτυρηθέντα δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ταμειακές ροές κατά την κύρια
δραστηριότητα και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του κεφαλαίου
κίνησης. Παρόμοια, λογαριασμοί όπως τα «προπληρωμένα έξοδα» ή τα «προεισπραγμένα
έσοδα» αφορούν απαιτήσεις και υποχρεώσεις της επιχείρησης, οι οποίες όμως δεν
προέρχονται από το βραχυπρόθεσμο παθητικό και το κυκλοφορούν ενεργητικό, αλλά
αποτελούν προκαταβολές από ή προς αυτήν αντίστοιχα και για το λόγο αυτό ο συγγραφέας
δεν τις λαμβάνει υπόψη του για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κίνησης.
Προσωπικά θεωρώ ότι τα στοιχεία που συνθέτουν το κεφάλαιο κίνησης, τόσο από την
πλευρά του κυκλοφορούντος ενεργητικού όσο και από την πλευρά των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων, πρέπει να συνδέονται με τον λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης. Κάθε
στοιχείο που δεν συμβάλλει στη δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών (εισροές, εκροές)
είτε άμεσα είτε έμμεσα, δεν επιδρά στο κεφάλαιο κίνησης και επακόλουθα δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτού. Για το λόγο αυτό, λογαριασμοί όπως οι
φορολογικές υποχρεώσεις, τα διανεμόμενα μερίσματα, οι επισφαλείς πελάτες και τα
γραμμάτια διαμαρτυρηθέντα (γραμμάτια σε καθυστέρηση) δεν χρησιμοποιούνται στην
παρούσα ανάλυση. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν ένα έσοδο ή έξοδο είναι οργανικό, όπως
για παράδειγμα οι αμοιβές προσωπικού, η είσπραξη από πελάτη ή η εξόφληση ενός
προμηθευτή, η προκαταβολή αυτού δεν μεταβάλλει την ιδιότητα του εσόδου-εξόδου, αλλά τη
χρονική διάρκεια της είσπραξης-εξόφλησης. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση
προπληρωμένων εξόδων, παύει να υφίσταται η περίοδος των πληρωτέων λογαριασμών, ενώ
στην περίπτωση των προεισπραγμένων εσόδων παύει να υφίσταται η περίοδος των
εισπρακτέων λογαριασμών. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα έσοδα (ή έξοδα) αυτά αφορούν
την κύρια λειτουργία της επιχείρησης και μάλιστα επιδρούν καθοριστικά στη διάρκεια του
λειτουργικού κύκλου, καθώς τα προπληρωμένα έξοδα αυξάνουν το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την επιστροφή των μετρητών στο ταμείο της επιχείρησης, ενώ τα
προεισπραγμένα έσοδα το μειώνουν αντίστοιχα.
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1.2 Φύση του Κεφαλαίου Κίνησης: Ταμειακός κύκλος – Λειτουργικός Κύκλος

1.2.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Κεφαλαίου Κίνησης
Η ανάλυση που προηγήθηκε έκανε φανερό ότι το κεφάλαιο κίνησης και οι λογαριασμοί που
το αποτελούν διαθέτουν ορισμένα βασικά κοινά χαρακτηριστικά. Κατά τον Dileep Mehta11, η
σύντομη (βραχεία) διάρκεια ζωής (Short Life Span), η εύκολη και γρήγορη μετατροπή σε
άλλες μορφές περιουσιακών στοιχείων (Swift Transformation and Interrelated Asset Forms)
και ο συγχρονισμός των λειτουργιών της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης (Asset
Forms and Synchronization of Activity Levels) αποτελούν τα βασικά γνωρίσματα που
διέπουν το κεφάλαιο κίνησης12. Πιο συγκεκριμένα, η σύντομη διάρκεια ζωής συνίσταται στο
γεγονός ότι οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού και του βραχυπρόθεσμου
παθητικού δεν υπερβαίνουν χρονικά μια διαχειριστική χρήση και κατ’ επέκταση κάθε
απόφαση που συνδέεται με τους λογαριασμούς αυτούς δεν μπορεί να αναφέρεται σε
διάστημα μεγαλύτερο του έτους, η εύκολη και γρήγορη μετατροπή σε άλλες μορφές
περιουσιακών στοιχείων αφορά την βασική δραστηριότητα κάθε επιχείρησης και αναφέρεται
στις αλλαγές των μορφών που λαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία της προκειμένου αυτή να
εισπράττει τα μετρητά από τους πελάτες της, ενώ τέλος ο συγχρονισμός των λειτουργιών της
κύριας δραστηριότητας αποσκοπεί στην ανάδειξη του ετεροχρονισμού μεταξύ των τομέων
της παραγωγής, της διανομής-πωλήσεων και της είσπραξης αυτών.
Η προσέγγιση του Dileep Mehta είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και χρήζει περαιτέρω
ανάλυσης ως προς το δεύτερο και το τρίτο χαρακτηριστικό της, δηλαδή από τη μια πλευρά
την εύκολη και γρήγορη μετατροπή σε άλλες μορφές περιουσιακών στοιχείων, και από την
άλλη τον συγχρονισμό των λειτουργιών της κύριας δραστηριότητας. Οι εναλλαγές που
παρατηρούνται στις μορφές των λογαριασμών που απαρτίζουν την κινητή περιουσία της

11

Dileep Mehta, “Working Capital Management”, Prentice-Hall Foundations of Finance Series, New Jersey
1974, pp 1-5.
12
Κατά τον συγγραφέα, ως κεφάλαιο κίνησης λογίζεται αποκλειστικά και μόνο το σύνολο του κυκλοφορούντος
ενεργητικού και όχι η διαφορά των λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων (Dileep Mehta, “Working Capital Management”, Prentice-Hall Foundations of Finance Series,
New Jersey 1974, p 1). Επίσης, κατά τον ίδιο συγγραφέα, στον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης
χρησιμοποιούνται και τα προπληρωμένα έξοδα, τα οποία για λόγους απλούστευσης ενσωματώνονται στον
λογαριασμό των αποθεμάτων (Dileep Mehta, “Working Capital Management”, Prentice-Hall Foundations of
Finance Series, New Jersey 1974, p 1). Ο Dileep Mehta συνεπώς αναλύει τα χαρακτηριστικά του κεφαλαίου
κίνησης από την οπτική γωνία του μικτού κεφαλαίου κίνησης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα ίδια αυτά
χαρακτηριστικά δεν ισχύουν όταν το κεφάλαιο κίνησης εξετάζεται από την πλευρά του καθαρού κεφαλαίου
κίνησης.

10

επιχείρησης διακρίνονται από το στοιχείο της κυκλικότητας, καθώς η διαδικασία της αγοράς
των πρώτων υλών, της αποθεματοποίησης αυτών, της μετατροπής τους σε έτοιμα προϊόντα,
της πώλησης και τελικά της είσπραξης αυτών διαγράφει μια συνεχή κυκλική πορεία, υπό την
προϋπόθεση βέβαια ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Η
κυκλικότητα αποτελεί επίσης το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του ταμειακού και του
λειτουργικού κύκλου, των οποίων το μέγεθος επιδρά καθοριστικά στη ρευστότητα και την
κερδοφορία κάθε εταιρίας. Συμφωνώντας με την παραπάνω ανάλυση, ο Firth13 υποστηρίζει
ότι η κυκλικότητα των λογαριασμών του κεφαλαίου κίνησης διακρίνεται από μια αρχική
ταμειακή εκροή για την αγορά και την παραπέρα επεξεργασία των πρώτων υλών, η οποία
μετατρέπεται σε απαιτήσεις έναντι τρίτων (πελατών) μέσω των πραγματοποιημένων
πωλήσεων και καταλήγει σε μια αντίστοιχη (μεγαλύτερη) ταμειακή εισροή από την είσπραξη
αυτών των απαιτήσεων. Υπό αυτή την έννοια, ο συγγραφέας χαρακτηρίζει την κυκλική αυτή
πορεία των ταμειακών ροών ως «κυκλικό κεφάλαιο», και συμπεραίνει ότι όσο πιο γρήγορα
ολοκληρώνεται ο κύκλος αυτός τόσο πιο αποτελεσματική θεωρείται η επιχείρηση.
Ακόλουθα, το χαρακτηριστικό του συγχρονισμού των λειτουργιών της κύριας
δραστηριότητας αποτελεί και τον βασικό λόγο για τον οποίο κάθε επιχείρηση οφείλει να
διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κεφάλαιο κίνησής της, διότι ο
ετεροχρονισμός μεταξύ των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ενδέχεται να της
δημιουργήσει

λειτουργικά

ταμειακά

πλεονάσματα

ή

ελλείμματα.

Το

ύψος

της

βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε κεφάλαιο κίνησης που μπορεί να χρειαστεί μια
επιχείρηση για μια διαχειριστική χρήση εξαρτάται τόσο από το ταμειακό όσο και από το
καθαρό αποτέλεσμα, καθώς το ανείσπρακτο και απλήρωτο μέρος των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων του καθαρού αποτελέσματος που αφορούν την προηγούμενη περίοδο
επηρεάζει καθοριστικά το ταμειακό αποτέλεσμα της παρούσας περιόδου. Βεβαίως, η
χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης για την πρώτη διαχειριστική χρήση βασίζεται
αποκλειστικά και μόνο στο ταμειακό αποτέλεσμα, καθώς η επίδραση του καθαρού
αποτελέσματος θα ισχύσει από το επόμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η επιχείρηση
είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί τα μεγέθη αυτά, προκειμένου να εξασφαλίζει την
αναγκαία βραχυπρόθεσμη ρευστότητα και μακροχρόνια κερδοφορία. Οι Berman και
Knight14, συμφωνώντας με την παραπάνω προσέγγιση, αναλύουν τη σχέση ανάμεσα στο
ταμειακό-πραγματικό και το καθαρό-λογιστικό αποτέλεσμα και καταλήγουν στο συμπέρασμα
13

Firth Michael, “Management of Working Capital”, The MacMillan Press LtD, London 1976, p 5.
Berman Karen – Joe Knight, “Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη: Τι πραγματικά φανερώνουν οι αριθμοί”,
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2008, σσ 160-166.
14
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ότι βασικό συστατικό στοιχείο για την μακροχρόνια επιτυχία μιας εταιρίας αποτελεί η
αυξημένη κερδοφορία τόσο λογιστικά όσο και ταμειακά. Κατά τους συγγραφείς, αυξημένη
λογιστική κερδοφορία χωρίς αντίστοιχο ταμειακό πλεόνασμα συνεπάγεται για την επιχείρηση
μειωμένη ρευστότητα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, αυξημένη ρευστότητα χωρίς καθαρά
κέρδη θα την οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε αναστολή της λειτουργίας της, καθώς τελικά οι
αποπληρωμές των υποχρεώσεων θα υπερβούν τα έσοδα από τις πωλήσεις.

1.2.2 Ο Κύκλος Μετρητών
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο κύκλος μετρητών (ή και ταμειακός κύκλος εναλλακτικά)
αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο μέτρησης της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
αναφορικά με την ικανότητα αυτής να εισπράττει τα μετρητά από τους πελάτες της. Στη
βιβλιογραφία, το κεφάλαιο κίνησης συνδέεται στενά με τον ταμειακό και τον λειτουργικό
κύκλο, καθώς το μέγεθος και η χρονική διάρθρωση των λογαριασμών του κυκλοφορούντος
ενεργητικού και του βραχυπρόθεσμου παθητικού επηρεάζουν σημαντικά τη ρευστότητα και
την αποδοτικότητα των κεφαλαίων κάθε οικονομικής μονάδας. Ο Firth15 υποστηρίζει ότι ο
ταμειακός και ο λειτουργικός κύκλος συνιστούν τα πλέον κατάλληλα μέσα για τον
προσδιορισμό του κεφαλαίου κίνησης στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας μιας
επιχείρησης. Πάντως, ο ίδιος συγγραφέας δεν προχωρά σε παραπέρα διάκριση ανάμεσα στον
ταμειακό και τον λειτουργικό κύκλο, θεωρώντας ότι τα μεγέθη αυτά διαθέτουν παρόμοια
χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια η μελέτη αυτών οφείλει να είναι ενιαία, καθώς δεν
παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις.
Οι Berman και Knight16, βασιζόμενοι στο εννοιολογικό περιεχόμενο του καθαρού
κεφαλαίου κίνησης, ισχυρίζονται ότι ο κύκλος μετρητών ερμηνεύει κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κεφαλαίου κίνησης,
καθώς αντικατοπτρίζει την βασική λειτουργία της επιχείρησης και κατ’ επέκταση τις
ταμειακές ροές που προκύπτουν από αυτή. Κατά τους συγγραφείς, ο κύκλος μετρητών
εκφράζει την ταχύτητα με την οποία η επιχείρηση εισπράττει τις απαιτήσεις από τους πελάτες
της, ή εναλλακτικά, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή των μετρητών
στο ταμείο της. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την άποψη, ο ταμειακός κύκλος προσδιορίζει το
ύψος της αναγκαίας βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς η
15

Firth Michael, “Management of Working Capital”, The MacMillan Press LtD, London 1976, pp 5-6.
Berman Karen – Joe Knight, “Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη: Τι πραγματικά φανερώνουν οι αριθμοί”,
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2008, σσ 258-260 και 270-273.
16
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επιχείρηση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαθέτει μειωμένα ταμειακά διαθέσιμα
λόγω της αντίστοιχης ταμειακής εκροής για την αγορά των πρώτων υλών και κατ’ επέκταση
η ικανότητά της να ανταποκρίνεται επαρκώς στις τρέχουσες (τακτικές και έκτακτες)
υποχρεώσεις της είναι αισθητά μειωμένη. Η μείωση της χρονικής διάρκειας του ταμειακού
κύκλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της ρευστότητας και της
κερδοφορίας,

διότι

η

αυξημένη

ταχύτητα

ανακύκλωσης

των

λογαριασμών

του

κυκλοφορούντος ενεργητικού μειώνουν το χρονικό διάστημα της έλλειψης ρευστότητας και
παράλληλα αυξάνουν τον κύκλο εργασιών. Πάντως, σε αντίθεση με τον Firth, οι Berman και
Knight, διαχωρίζουν τον λειτουργικό από τον ταμειακό κύκλο αναφορικά με τη χρήση ή μη
της περιόδου των πληρωτέων λογαριασμών αντίστοιχα.
Με την ανάλυση που προηγήθηκε συμφωνούν οι Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος17,
αναφέροντας ότι ο κύκλος μετρητών ξεκινά με την ταμειακή εκροή για την αγορά των
πρώτων υλών και ολοκληρώνεται με την ταμειακή εισροή που προέρχεται από τις εισπράξεις
επί των πωλήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, οι συγγραφείς τονίζουν ότι τα μετρητά που
διατέθηκαν αρχικά για την αγορά των πρώτων υλών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
την επιχείρηση μέχρι τη χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης του ταμειακού κύκλου, με
αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτό το τμήμα των ταμειακών
διαθεσίμων για την αποπληρωμή τρεχόντων οργανικών ή και ανόργανων εξόδων. Η χρονική
διάρκεια του κύκλου μετρητών επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος του ταμειακού κενού που
δημιουργείται και κατ’ επέκταση το ύψος της χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί για την
κάλυψη αυτού. Για επιχειρήσεις των οποίων ο ταμειακός κύκλος είναι ιδιαίτερα διευρυμένος,
είτε λόγω εκτεταμένης περιόδου αποθεμάτων, είτε λόγω εκτεταμένης περιόδου των
εισπρακτέων λογαριασμών είτε λόγω συνδυασμού και των δυο παραγόντων, απαιτείται
αυξημένη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προκειμένου να μην περιέλθουν σε κατάσταση
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας.
Ο Deloof18 υποστηρίζει ότι ο κύκλος μετρητών ορίζεται ως το χρονικό χάσμα
ανάμεσα στις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις αγορές των πρώτων υλών από τους
προμηθευτές και τις εισπράξεις που αφορούν τις πωλήσεις επί των ετοίμων προϊόντων. Κατά
τον Deloof, η αύξηση της διάρκειας του ταμειακού κύκλου συνεπάγεται αύξηση του κύκλου
17

Λαζαρίδης Γιάννης – Δημήτρης Παπαδόπουλος, “Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές Έννοιες
Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, τόμος Α’, έκδοση
Β’, Θεσσαλονίκη 2005, σσ 402-404 και 513-515.
18

Deloof Marc, “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?”, Journal of
Business Finance & Accounting, Τεύχος 40ο, Αριθμός Τεύχους 3ο – 4ο, Απρίλιος – Μάιος 2003, pp 573-575 &
578-584.
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εργασιών, καθώς διευρύνεται η παρεχόμενη πίστωση της εταιρίας προς τους πελάτες της, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται το καθαρό της αποτέλεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος
χρηματοδότησης σε κεφάλαιο κίνησης είναι χαμηλότερο συγκριτικά με την αύξηση των
πωλήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία επιβαρύνεται με αυξημένα βραχυπρόθεσμα
χρηματοοικονομικά κόστη, τα οποία και μειώνουν σημαντικά την κερδοφορία της. Από τα
αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε, ο Deloof βρίσκει ότι ο κύκλος μετρητών
σχετίζεται αρνητικά με το μικτό αποτέλεσμα μιας επιχείρησης, πράγμα που θεωρείται και
θεωρητικά απόλυτα φυσιολογικό, διότι η μείωση της διάρκειας του κύκλου μετρητών
εξασφαλίζει αυξημένες πωλήσεις και κατ’ επέκταση αυξημένη κερδοφορία. Εδώ είναι
σημαντικό να επισημανθεί ότι για τους σκοπούς της έρευνας, ο λογαριασμός του μικτού
αποτελέσματος χρησιμοποιείται για τον καλύτερο προσδιορισμό της κερδοφορίας στα
πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Από την παραπάνω έρευνα
προκύπτει επίσης ότι το ύψος των εισπρακτέων λογαριασμών, των αποθεμάτων και των
πληρωτέων λογαριασμών συνδέονται αρνητικά με την κερδοφορία της επιχείρησης.
Με τα αποτελέσματα της έρευνας του Deloof, συμφωνούν οι Raheman και Nasr19
αναφορικά με την αρνητική σχέση ανάμεσα στον ταμειακό κύκλο και την κερδοφορία μιας
οικονομικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, η αρνητική συσχέτιση των εισπρακτέων
λογαριασμών και των αποθεμάτων με το λειτουργικό αποτέλεσμα εξηγείται από το γεγονός
ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος των αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων, τόσο
πιο αργά ολοκληρώνεται ο ταμειακός κύκλος και κατ’ επέκταση τόσο χαμηλότερο το ύψος
των πωλήσεων. Παράλληλα, η αύξηση της χρονικής περιόδου των πληρωτέων λογαριασμών
αποτελεί έναν φθηνό τρόπο χρηματοδότησης για την επιχείρηση συγκριτικά με τον
βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό παρέχοντας ρευστότητα από την καθυστέρηση
αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Το κόστος χρηματοδότησης από την καθυστέρηση των
πληρωμών προς τους προμηθευτές έγκειται στην απώλεια έκπτωσης που θα μπορούσε να
λάβει εναλλακτικά η επιχείρηση σε περίπτωση που εξοφλούσε ταχύτερα τις υποχρεώσεις της.
Υπό αυτή την έννοια, το λειτουργικό αποτέλεσμα και η περίοδος των πληρωτέων
λογαριασμών συνδέονται αρνητικά, καθώς οι περισσότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι σε
θέση να εκπληρώνουν ταχύτερα τις βραχυπρόθεσμες εκκρεμότητές τους προς τρίτους,
εξοικονομώντας αντίστοιχα πόρους από τις παρεχόμενες από τους προμηθευτές εκπτώσεις.

19

Raheman Abdul – Nasr Mohamed, “Working Capital Management and Profitability – Case of Pakistani
Firms”, International Review of Business Research Papers, Τεύχος 3ο, Αριθμός Τεύχους 1ο, Μάρτιος 2007, pp
279-280, 286-289 & 294-295.
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Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και ο Padachi20 ο οποίος ερευνά τη σχέση
ανάμεσα στην κερδοφορία και τον ταμειακό κύκλο μικρών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα
της έρευνάς του επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες έρευνες ως προς την περίοδο των
αποθεμάτων, των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών . Ο Padachi βρίσκει ότι όσο
πιο μεγάλο είναι το μέγεθος μιας εταιρίας τόσο μεγαλύτερη και η κερδοφορία που
παρουσιάζει και συνεπώς οι μικρές εταιρίες τείνουν να εμφανίζουν χαμηλά καθαρά
αποτελέσματα ως επακόλουθο του μειωμένου όγκου δραστηριότητάς τους. Τα χαμηλά κέρδη
συνεπάγονται για την επιχείρηση μειωμένα ταμειακά διαθέσιμα και η χρονική επιμήκυνση
αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων αποτελεί μια φθηνή επιλογή χρηματοδότησης
του κεφαλαίου κίνησης. Πάντως σε αντίθεση με τους Deloof, Raheman και Nasr21, ο Padachi
χρησιμοποιεί την απόδοση επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (return on total
assets) για τον προσδιορισμό της (λειτουργικής) κερδοφορίας, συμπεριλαμβάνοντας την
επίδραση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στη διαμόρφωση του
λειτουργικού αποτελέσματος.
Σημαντική έρευνα στα πλαίσια των εισηγμένων εταιριών του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών πραγματοποιούν οι Λαζαρίδης και Τρυφωνίδης22, στην προσπάθειά τους να
θεμελιώσουν μια στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην κερδοφορία, το κεφάλαιο
κίνησης και τα συστατικά στοιχεία αυτού. Για τον υπολογισμό της κερδοφορίας, οι
Λαζαρίδης και Τρυφωνίδης αποδέχονται την προσέγγιση του Deloof και χρησιμοποιούν τον
όρο του μικτού λειτουργικού αποτελέσματος, προκειμένου να προσδιορίσουν αποκλειστικά
και μόνο το λειτουργικό αποτέλεσμα χωρίς να επιδρά σε αυτό η απόδοση από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα
συστατικά στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης, ή εναλλακτικά ο ταμειακός κύκλος, σχετίζονται
20

Padachi Kesseven, “Trends in Working Capital Management and Its Impacts on Firms’ Permformance: An
Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms”, International Review of Business Research Papers, Τεύχος
2ο, Αριθμός Τεύχους 2ο, Οκτώβριος 2006, pp 45-48 & 54-56.
21
Ο Deloof χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό της κερδοφορίας μιας επιχείρησης την έννοια του μικτού
λειτουργικού αποτελέσματος (gross operating income), το οποίο υπολογίζεται ως το πηλίκο του μικτού
αποτελέσματος με τη διαφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (financial assets) από το
σύνολο του ενεργητικού (total assets). Ακόλουθα, οι Raheman και Nasr, θεωρούν το καθαρό λειτουργικό
αποτέλεσμα (net operating income) ως το καταλληλότερο μέσο για τη περιγραφή της λειτουργικής κερδοφορίας
και ορίζεται ως το πηλίκο του καθαρού αποτελέσματος (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων) με την
διαφορά των χρηματοοικονομικών στοιχείων από το σύνολο του ενεργητικού. Πιο συγκεκριμένα, βλέπε Deloof
Marc, “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?”, Journal of Business Finance
& Accounting, Τεύχος 40ο, Αριθμός Τεύχους 3ο – 4ο, Απρίλιος – Μάιος 2003, p 576 και Raheman Abdul – Nasr
Mohamed, “Working Capital Management and Profitability – Case of Pakistani Firms”, International Review of
Business Research Papers, Τεύχος 3ο, Αριθμός Τεύχους 1ο, Μάρτιος 2007, p 283.
22
Lazaridis Ioannis – Dimitrios Tryfonidis, “Relationship between working capital management and profitability
of listed companies in Athens Stock Exchange”, Journal of Financial Management and Analysis, Thessaloniki
2006, pp 27-28 & 30-35.

15

αρνητικά με το μικτό λειτουργικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα προκύπτει
ότι οι περίοδοι των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών αναπτύσσουν μια
στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση με το μικτό λειτουργικό αποτέλεσμα, ενώ αντίστοιχα
για την περίοδο των αποθεμάτων, η αρνητική αυτή σχέση δεν θεωρείται στατιστικά
σημαντική. Η παραπάνω πρόταση καταδεικνύει ότι ορισμένα συστατικά μέρη του κεφαλαίου
κίνησης, όπως οι πληρωτέοι και οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, επηρεάζουν σε μεγαλύτερο
βαθμό το οργανικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε σύγκριση με άλλα μεγέθη, όπως αυτό της
αποθεματοποίησης, συμφωνώντας απόλυτα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Padachi23.
Πάντως οι Deloof24, Raheman και Nasr25, βρίσκουν ότι η αρνητική σχέση ανάμεσα στο ύψος
των αποθεμάτων και την κερδοφορία μιας επιχείρησης είναι και αυτή στατιστικά σημαντική,
υπονοώντας ότι όλα τα συστατικά στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης επιδρούν εξίσου στη
διαμόρφωση του λειτουργικού αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι οι
έρευνες που εκτέθηκαν παραπάνω καταλήγουν σε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα
συστατικά στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης και το λειτουργικό αποτέλεσμα και υποστηρίζουν
ότι η μείωση των αποθεμάτων, των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών οδηγεί σε
βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης.
Προς την ίδια κατεύθυνση με τα αποτελέσματα της έρευνας των Λαζαρίδη και
Τρυφωνίδη, κινούνται επίσης και οι Enqvist, Graham και Nikkinen26. Για την
πραγματοποίηση της έρευνας, οι συγγραφείς υιοθετούν το ίδιο μοντέλο που ανέπτυξαν στις
αντίστοιχες εργασίες τους οι Deloof, Λαζαρίδης και Τρυφωνίδης, χρησιμοποιώντας πέρα από
τον αριθμοδείκτη της απόδοσης επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, το μικτό
λειτουργικό αποτέλεσμα για τον υπολογισμό της κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι το κεφάλαιο κίνησης ή εναλλακτικά ο κύκλος μετρητών, καθώς επίσης και τα συστατικά
μέρη που το αποτελούν, αναπτύσσουν μια στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση με το
λειτουργικό αποτέλεσμα, με εξαίρεση την περίοδο των εισπρακτέων λογαριασμών, της
οποίας η σχέση με το λειτουργικό αποτέλεσμα λαμβάνεται ως στατιστικά μη σημαντική. Οι
Enqvist, Graham και Nikkinen θεωρούν ότι αυτό οφείλεται στην προσπάθεια των
23

Padachi Kesseven, “Trends in Working Capital Management and Its Impacts on Firms’ Permformance: An
Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms”, International Review of Business Research Papers, Τεύχος
2ο, Αριθμός Τεύχους 2ο, Οκτώβριος 2006, p 55.
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293.
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επιχειρήσεων που εμφανίζουν χαμηλά καθαρά κέρδη να αυξήσουν τις πωλήσεις τους
διευρύνοντας την παρεχόμενη πίστωση προς τους πελάτες τους. Με άλλα λόγια, οι λιγότερο
επικερδείς επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βελτίωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων τους
μέσω της αύξησης των πωλήσεων από τη διεύρυνση του παρεχόμενου πιστωτικού ορίου. Οι
Enqvist, Graham και Nikkinen βρίσκουν επίσης ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η
περίοδος των αποθεμάτων επηρεάζει σημαντικά το ύψος του λειτουργικού αποτελέσματος,
χωρίς όμως να ισχύει κάτι παρόμοιο για τις περιόδους οικονομικής ανάπτυξης αντίστοιχα,
υπονοώντας ότι σε τέτοια χρονικά διαστήματα η διαχείριση των αποθεμάτων συμβάλλει
ελάχιστα στη διαμόρφωση του λειτουργικού αποτελέσματος.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των Vahid Taghizadeh
Khanqah, Elham Ghanavati, Mohsen Akbari khosroshahi και Mohammadreza Ebrati27. Πιο
συγκεκριμένα, η έρευνα που πραγματοποιούν, ευθυγραμμιζόμενη γενικότερα με τα
αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, αναδεικνύει την στατιστικά σημαντική αρνητική
σχέση που συνδέει τα επιμέρους συστατικά στοιχεία του ταμειακού κύκλου με την
κερδοφορία, χωρίς όμως να ισχύει αντίστοιχα η στατιστική σημαντικότητα στη σχέση του
ταμειακού κύκλου ως μέγεθος με την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Οι Vahid, Elham,
Mohsen και Mohammadezra θεωρούν ότι η μη στατιστικά σημαντική σχέση του ταμειακού
κύκλου με το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα εξηγείται αφενός από την παρόμοια
(αρνητική) σχέση που αναπτύσσουν το σύνολο των επιμέρους λογαριασμών του ταμειακού
κύκλου με την κερδοφορία κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο, και αφετέρου από το γεγονός
ότι η περίοδος των πληρωτέων λογαριασμών επιδρά αφαιρετικά στον ταμειακό κύκλο σε
αντιδιαστολή με τις περιόδους των αποθεμάτων και των εισπρακτέων λογαριασμών. Σε κάθε
πάντως περίπτωση, υποστηρίζουν ότι η μείωση της χρονικής διάρκειας των περιόδων των
αποθεμάτων, των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών οδηγεί σε βελτίωση του
λειτουργικού αποτελέσματος της επιχείρησης.
Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των αποτελεσμάτων που παρατηρείται σε παρόμοιες
έρευνες στη βιβλιογραφία, ο Ukaegku28 βρίσκει ότι η κερδοφορία μιας επιχείρησης μπορεί να
αυξηθεί με την καθυστέρηση εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Με άλλα
λόγια, η επιμήκυνση της χρονικής περιόδου των πληρωτέων λογαριασμών συνεπάγεται για
27

Vahid Taghizadeh Khanqah – Elham Ghanavati – Mohsen Akbari khosroshahi – Mohammadreza Ebrati,
“Working capital management and corporate performance: evidence from Iranian companies”, Procedia - Social
and Behavioral Sciences, Τεύχος 62ο, Οκτώβριος 2012, pp 1314, 1316-1318.
28
Ukaegbu Ben, “The significance of working capital management in determining firm profitability: Evidence
from developing economies in Africa”, Research in International Business and Finance, Τεύχος 31ο, Μάιος
2014, pp 10-14.
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την επιχείρηση υψηλότερο λειτουργικό αποτέλεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλείται
με διακοπή η ροή εμπορευμάτων από τους προμηθευτές προς αυτήν. Η θετική σχέση των
παραπάνω μεγεθών μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η καθυστέρηση πληρωμών προς
τους προμηθευτές αυξάνει το χρονικό διάστημα που παραμένουν τα μετρητά στην
επιχείρηση, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο του κεφαλαίου κίνησης που διαθέτει και το
λειτουργικό αποτέλεσμα που εμφανίζει στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το αποτέλεσμα
αυτό έρχεται σε ρήξη με τα αντίστοιχα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, όπου η σχέση
μεταξύ κερδοφορίας και περιόδου των πληρωτέων λογαριασμών βρέθηκε αρνητική,
αποδιδόμενη στην παροχή εκπτώσεων από πλευράς προμηθευτών. Πάντως, κατά τον
Ukaegku29, η σχέση ανάμεσα στην περίοδο των πληρωτέων λογαριασμών και την
κερδοφορία ενδέχεται να είναι αρνητική, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει επαρκή λειτουργική
ρευστότητα για την άμεση εξόφληση των τρεχουσών της υποχρεώσεων μέσω συγκεκριμένου
προγράμματος πληρωμών. Υπό αυτή την έννοια, μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρίες τείνουν να
εμφανίζουν υψηλότερα κέρδη από αντίστοιχες μικρότερες, εκμεταλλευόμενες τις
παρεχόμενες εκπτώσεις των προμηθευτών προς αυτές για την έγκαιρη αποπληρωμή των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Σε κάθε περίπτωση, ζητούμενο για κάθε επιχείρηση
αποτελεί η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών μέσω της μείωσης της χρονικής
διάρκειας του ταμειακού κύκλου ή εναλλακτικά της περιόδου των αποθεμάτων και των
εισπρακτέων λογαριασμών, προκειμένου να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την αντίστοιχη
ταμειακή εκροή για την εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της είτε άμεσα είτε σε
μεταγενέστερη χρονική στιγμή.
Με τα ευρήματα της έρευνας του Ukaegbu συμφωνεί ο Mathuva30, ο οποίος βρίσκει
ότι οι περίοδοι των αποθεμάτων και των πληρωτέων λογαριασμών σχετίζονται θετικά με το
καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα, ενώ αντίθετα η περίοδος των εισπρακτέων λογαριασμών
και ο ταμειακός κύκλος σχετίζονται αρνητικά με αυτό. Κατά τον Mathuva, όσο μεγαλύτερο
είναι το ύψος των αποθεμάτων που διαθέτει μια επιχείρηση, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να
διαταραχθεί η κύρια δραστηριότητα από έλλειψη πρώτων και βοηθητικών υλών, και συνεπώς
αυξημένα αποθέματα ενισχύουν το λειτουργικό αποτέλεσμα. Το παραπάνω αποτέλεσμα
αναφορικά με την περίοδο των αποθεμάτων μπορεί επίσης να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι
επιχειρήσεις αποφασίζουν να αγοράσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα εμπορεύματα από τους
29

Ukaegbu Ben, “The significance of working capital management in determining firm profitability: Evidence
from developing economies in Africa”, Research in International Business and Finance, Τεύχος 31ο, Μάιος
2014, p 12.
30
Mathuva David, “The Influence of Working Capital Management Components on Corporate Profitability: A
Survey on Kenyan Listed Firms”, Research Journal of Business Management, Τεύχος 4ο, Αριθμός Τεύχους 1ο,
2010, pp 4-10.
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προμηθευτές τους όταν αναμένουν μια μελλοντική ανατίμηση στην αξία αυτών,
συσσωρεύοντας με αυτό τον τρόπο αποθέματα και αυξάνοντας τον μέσο χρόνο παραμονής
τους στην αποθήκη. Η άποψη αυτή εκφράζει γενικότερα μια συντηρητική πολιτική
διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και δεν συναντάται ευρέως στη βιβλιογραφία.
Ακολούθως, η θετική σχέση ανάμεσα στην περίοδο των πληρωτέων λογαριασμών και την
κερδοφορία μιας επιχείρησης σημαίνει ότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές που παραμένουν
μεγαλύτερο

χρονικό

διάστημα

εντός

της

επιχείρησης

μπορούν

να

επενδυθούν

βραχυπρόθεσμα και να βελτιώσουν το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης, συμφωνώντας
απόλυτα με την προσέγγιση που αναπτύσσει ο Ukaegbu. Πάντως, ο Mathuva πιστεύει ότι,
όπως αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες έρευνες, η μείωση του ταμειακού κύκλου συνεπάγεται
για την επιχείρηση αύξηση του καθαρού λειτουργικού αποτελέσματος. Η διαφοροποίηση
αυτού με τις λοιπές έρευνες έγκειται στο γεγονός ότι η μείωση του ταμειακού κύκλου (και
κατ’ επέκταση η αύξηση της κερδοφορίας) επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με την
ελάττωση της περιόδου των εισπρακτέων λογαριασμών, σε αντίθεση με την πλειοψηφία
αντίστοιχων ερευνών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η μείωση του ταμειακού κύκλου μπορεί να
επιτευχθεί με την ελάττωση τόσο της περιόδου των αποθεμάτων όσο και της περιόδου των
εισπρακτέων λογαριασμών.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη έρευνα πραγματοποιούν και οι Gill Amarjit,
Biger Nahum και Mathur Neil31, των οποίων τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται σημαντικά
από το σύνολο ανάλογων ερευνών που εκτέθηκαν προηγουμένως. Πιο συγκεκριμένα, με
εξαίρεση την περίοδο των εισπρακτέων λογαριασμών της οποίας η σχέση με το καθαρό
λειτουργικό αποτέλεσμα είναι αρνητική, υπολογίζουν ότι ο κύκλος μετρητών συνδέεται
θετικά με την λειτουργική κερδοφορία μιας επιχείρησης, ενώ τόσο για την περίοδο των
αποθεμάτων όσο και για την περίοδο των πληρωτέων λογαριασμών βρίσκουν ότι δεν
αναπτύσσεται μια σαφώς καθορισμένη σχέση των μεγεθών αυτών κατά στατιστικά
σημαντικό τρόπο. Η έρευνα αυτή διαφέρει σημαντικά σε σύγκριση με τις έρευνες που
εξετάσαμε, καθώς υποστηρίζεται ότι η βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος μπορεί να
επιτευχθεί με αύξηση της χρονικής διάρκειας του κύκλου μετρητών. Ωστόσο, το παραπάνω
αποτέλεσμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα αξιόπιστο, καθώς η μη ύπαρξη στατιστικής
σημαντικότητας ορισμένων βασικών συστατικών στοιχείων του κύκλου μετρητών, όπως των
περιόδων των αποθεμάτων και των πληρωτέων λογαριασμών, δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε

31

Gill Amarjit – Biger Nahum – Mathur Neil, “The Relationship Between Working Capital Management And
Profitability: Evidence From The United States”, Business and Economics Journal, Τεύχος 2010, pp 2-8.
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στέρεα συμπεράσματα αναφορικά με τον προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν κατά
μείζονα ή ελάσσονα τρόπο στην κερδοφορία μιας επιχείρησης.

1.2.3 Λειτουργικός Κύκλος – Κύκλος του Κεφαλαίου Κίνησης
Ο λειτουργικός κύκλος (operating cycle), ή εναλλακτικά και κύκλος του κεφαλαίου κίνησης
(working capital cycle) μιας επιχείρησης, θεωρείται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από
την απόκτηση των πρώτων υλών (με μετρητά ή με πίστωση) μέχρι την είσπραξη των
απαιτήσεων που προκύπτουν από τις πραγματοποιημένες πωλήσεις επί των ετοίμων
προϊόντων. Σύμφωνα με τους Berman και Knight32, ο λειτουργικός κύκλος ορίζεται ως «ο
χρόνος που συνδέει όλα τα στάδια της παραγωγής», διαχωριζόμενος εμφανώς από τον
ταμειακό κύκλο ως προς το τμήμα που αφορά την περίοδο των πληρωτέων λογαριασμών.
Ειδικότερα, ο κύκλος του κεφαλαίου κίνησης εξετάζει το σύνολο της κύριας δραστηριότητας
που διαθέτει μια επιχείρηση, προκειμένου να προσδιοριστεί η ταχύτητα με την οποία
ανακυκλώνονται τα συστατικά στοιχεία που το αποτελούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο
λειτουργικός κύκλος ξεκινά την ανάλυσή του από τους πληρωτέους λογαριασμούς,
συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και χρονικά διαστήματα στα οποία τα μετρητά παραμένουν
εντός της επιχείρησης και δεν έχουν δεσμευθεί για την αποπληρωμή των τρεχουσών
υποχρεώσεων. Υπό αυτή την έννοια, ο κύκλος του κεφαλαίου κίνησης θεωρείται ως μέγεθος
ευρύτερο του κύκλου μετρητών, καθώς για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη (κατά
προσθετικό τρόπο) το μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Πάντως οι Berman και
Knight καταλήγουν ότι βασική προϋπόθεση για την αύξηση της κερδοφορίας αποτελεί η
μείωση της χρονικής διάρκειας του λειτουργικού κύκλου μέσω της μείωσης των περιόδων
των αποθεμάτων και των εισπρακτέων λογαριασμών και παράλληλα της αύξησης της
περιόδου (καθυστέρηση αποπληρωμής) των πληρωτέων λογαριασμών.
Παρόμοια είναι η ανάλυση που πραγματοποιεί ο Mc Laney33 αναφορικά με τον κύκλο
του κεφαλαίου κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, ορίζει ως λειτουργικό κύκλο το συνολικό χρονικό
διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση αναζητά χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη συνέχιση
της εμπορικής της δραστηριότητας, ενώ ως ταμειακό κύκλο θεωρεί το τμήμα εκείνο του
λειτουργικού κύκλου για το οποίο η επιχείρηση οφείλει να χρηματοδοτηθεί με ίδια μέσα. Η
32

Berman Karen – Joe Knight, “Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη: Τι πραγματικά φανερώνουν οι αριθμοί”,
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2008, σσ 270-273.
33
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Edition, pp 308-310.
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έννοια της αυτοχρηματοδότησης συνδέεται με τη δημιουργία λειτουργικών ταμειακών
πλεονασμάτων, τα οποία προκύπτουν από την αυξημένη κυκλοφοριακή ταχύτητα των
λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού (αποθεμάτων και πελατών). Η προσέγγιση
που ακολουθεί ο Mc Laney συνδέεται στενά με τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης,
επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελεί
μια φθηνή βραχυπρόθεσμη πηγή χρηματοδότησης σχετικά με την περίοδο των πληρωτέων
λογαριασμών. Κατά την περίοδο όμως του ταμειακού κύκλου, δηλαδή του χρονικού
χάσματος ανάμεσα στην καταβολή των μετρητών για την αγορά των πρώτων υλών και την
είσπραξη αυτών από τους πελάτες μέσω των πραγματοποιημένων πωλήσεων, η επιχείρηση
δεσμεύει τα μετρητά αυτά στον κύκλο, αδυνατώντας να τα χρησιμοποιήσει άμεσα για την
κάλυψη των τρεχουσών της υποχρεώσεων. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος του
κεφαλαίου κίνησης, τόσα περισσότερα κεφαλαία απαιτούνται για την κάλυψη του ταμειακού
κενού. Υπό αυτή την έννοια, ο Mc Laney υποστηρίζει ότι η μείωση της χρονικής διάρκειας
του λειτουργικού κύκλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μείωση της απαιτούμενης
χρηματοδότησης μιας εταιρίας και κατ’ επέκταση την μεγιστοποίηση του πλούτου των
μετόχων της.
Συμφωνώντας με την άποψη των Berman και Knight, οι Λαζαρίδης και
Παπαδόπουλος34, καθώς επίσης και ο Firth35, αναφέρονται στα συστατικά στοιχεία του
κεφαλαίου κίνησης και περιγράφουν τη διαδικασία με την οποία ανακυκλώνεται αρκετές
φορές κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής χρήσης η κύρια δραστηριότητα μιας επιχείρησης
(πληρωτέοι λογαριασμοί, αποθέματα, εισπρακτέοι λογαριασμοί). Η ανάλυση που
πραγματοποιούν είναι συνοπτική αλλά πλήρης, συμπεριλαμβάνοντας όλη την απαραίτητη
πληροφόρηση που υφίσταται στη βιβλιογραφία. Πάντως, όπως αναφέρθηκε και στην
προηγούμενη υποπαράγραφο, ενώ ο Firth μελετά τον λειτουργικό κύκλο, ουσιαστικά δεν
προβαίνει σε διαχωρισμό ανάμεσα στον λειτουργικό και τον ταμειακό κύκλο, καθώς θεωρεί
ότι τα μεγέθη αυτά δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται
ανάλογη σύγχυση. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, όσο και ο
Firth, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μείωση του χρόνου του λειτουργικού κύκλου
συνεπάγεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης και κατ’
επέκταση βελτίωση της ρευστότητας και της κερδοφορίας.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών
34
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Β’, Θεσσαλονίκη 2005, σσ 404-406, 512-515.
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στη βιβλιογραφία που αναφέρονται στον ταμειακό κύκλο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά
παρόμοιο τρόπο για την ερμηνεία και την παρακολούθηση των λογαριασμών που συνθέτουν
τον λειτουργικό κύκλο, καθώς τόσο οι περίοδοι των αποθεμάτων και των εισπρακτέων
λογαριασμών, όσο και η περίοδος των πληρωτέων λογαριασμών επιδρούν αποφασιστικά στη
διαμόρφωση του κεφαλαίου κίνησης. Συνεπώς, από τα αποτελέσματα των ερευνών που
εκτέθηκαν παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών
προτείνει την μείωση της χρονικής διάρκειας τόσο του ταμειακού όσο και του λειτουργικού
κύκλου ως ένα μέτρο για τη βελτίωση όχι μόνο της κερδοφορίας, αλλά και της ρευστότητας 36
μιας επιχείρησης. Βεβαίως, κάθε έρευνα διαθέτει ορισμένα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τα
οποία ενδεχομένως να οφείλονται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η οικονομία του
επιλεγμένου δείγματος, και υπό αυτή την έννοια παρουσιάζονται επιμέρους διαφοροποιήσεις
σχετικά με την ύπαρξη ή μη στατιστικής σημαντικότητας κάποιων λογαριασμών του
κεφαλαίου κίνησης, όπως για παράδειγμα των αποθεμάτων ή των πληρωτέων λογαριασμών.

1.2.4 Υπολογισμός του Ταμειακού και του Λειτουργικού Κύκλου
Από τα παραπάνω, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο λειτουργικός και ο ταμειακός κύκλος
κάθε επιχείρησης συνδέονται άμεσα. Η μοναδική διαφορά ανάμεσα στα δυο αυτά μεγέθη
έγκειται στο τμήμα των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, το οποίο ενσωματώνεται στον
λειτουργικό κύκλο, αλλά εξαιρείται από τον ταμειακό κύκλο. Πράγματι, στο σύνολο της
βιβλιογραφίας, ο ταμειακός κύκλος υπολογίζεται ως το άθροισμα των περιόδων των
αποθεμάτων και των εισπρακτέων λογαριασμών, μειούμενο κατά την περίοδο των
πληρωτέων λογαριασμών, ή εναλλακτικά, ως η διαφορά της περιόδου των πληρωτέων
λογαριασμών από τον λειτουργικό κύκλο. Ακολούθως, ο κύκλος του κεφαλαίου κίνησης
ισούται με το άθροισμα των περιόδων των αποθεμάτων και των εισπρακτέων λογαριασμών, ή
εναλλακτικά, με το άθροισμα της διάρκειας του ταμειακού κύκλου και της περιόδου των
πληρωτέων λογαριασμών. Η μείωση του ταμειακού και του λειτουργικού κύκλου μπορεί να
επιτευχθεί είτε με την μείωση των όλων των λογαριασμών που συνθέτουν το κεφάλαιο
κίνησης (αποθέματα, εισπρακτέοι και πληρωτέοι λογαριασμοί), είτε με την μείωση των
περιόδων των αποθεμάτων και των εισπρακτέων λογαριασμών και την αύξηση των
36
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πληρωτέων λογαριασμών.
Η χρήση της ιστορικής πληροφόρησης (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) για τον
υπολογισμό του ταμειακού και του λειτουργικού κύκλου οδηγεί στην εξαγωγή
συμπερασμάτων που αναφέρονται στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, η σημασία της
πληροφόρησης αυτής είναι αξιοσημείωτη, καθώς μπορεί να προειδοποιήσει την επιχείρηση
για τυχόν λειτουργικές παραλείψεις και λάθη (όπως για παράδειγμα την σταδιακή αύξηση της
αποθεματοποίησης ή της περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων), προκειμένου να λάβει τα
αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Τέτοιες παραλείψεις μπορούν να
συμβούν εύκολα, καθώς τα υπόλοιπα των λογαριασμών σε μια δοσμένη χρονική στιγμή δεν
είναι σε θέση να περιγράψουν την ταχύτητα με την οποία αυτοί ανακυκλώνονται στη
διάρκεια του έτους.
Τέλος, είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι ο λειτουργικός και ο ταμειακός κύκλος
αποτελούν μαζί με την κατάσταση ταμειακών ροών, τα κυριότερα εργαλεία ελέγχου της
λειτουργικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης, καθώς τα εργαλεία αυτά αναφέρονται στις
πραγματικές επιδόσεις της αναφορικά με το κύκλο παραγωγής της. Ακόλουθα, η
πραγματοποίηση υψηλής κερδοφορίας μιας επιχείρησης, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται
από την ανάλογη ύπαρξη ρευστότητας (μεγάλο χρονικό διάστημα ταμειακού κύκλου), μπορεί
να την οδηγήσει σε εκτεταμένα χρηματοοικονομικά προβλήματα, όπως το να περιέλθει σε
κατάσταση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας.

1.3 Διοίκηση

του

Κεφαλαίου

Κίνησης:

Πηγές

Χρηματοδότησης

και

Χρηματοδοτική Πολιτική του Κεφαλαίου Κίνησης
1.3.1 Διοίκηση του Κεφαλαίου Κίνησης και Πηγές Χρηματοδότησης
Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου αυτού, το κεφάλαιο κίνησης θα
πρέπει να εξετάζεται τόσο από την πλευρά της κινητής περιουσίας της επιχείρησης, όσο και
από τις πηγές οι οποίες την χρηματοδοτούν. Συνηθέστερα, μια επιχείρηση χρηματοδοτεί το
κεφάλαιο κίνησής της με βραχυπρόθεσμα μέσα, δηλαδή χρησιμοποιεί είτε την παρεχόμενη
εμπορική πίστωση από τους προμηθευτές, είτε τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Η
προσέγγιση αυτή συμφωνεί με την βασική αρχή της χρονικής τακτοποίησης των απαιτήσεων
με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, και υπό αυτή την έννοια, η χρηματοδότηση του
κυκλοφορούντος ενεργητικού (του κεφαλαίου κίνησης) οφείλει να πραγματοποιηθεί με
23

βραχυπρόθεσμα (ξένα ή ίδια) κεφάλαια. Φυσικά, μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να
χρηματοδοτήσει το κεφάλαιο κίνησής της με μακροπρόθεσμα κεφάλαια ή και με συνδυασμό
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πηγή
χρηματοδότησης διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για τον καθορισμό του ταμειακού προγράμματος και κατ’
επέκταση των ταμειακών ροών που προκύπτουν από αυτό.
Ο Mc Laney37 θεωρεί ότι οι αποφάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση των
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του πάγιου ενεργητικού,
συνδέονται άρρηκτα με τη διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης και συνεπώς με την ρευστότητα
και την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Η εκτεταμένη χρήση του βραχυπρόθεσμου παθητικού
για τη χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού προϋποθέτει την διατήρηση
αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων από την πλευρά της επιχείρησης για την έγκαιρη
αποπληρωμή των τρεχουσών της υποχρεώσεων, από τη στιγμή που αυτές καθίστανται
πληρωτέες. Ενδεχόμενη αδυναμία αυτής να εξοφλήσει τους προμηθευτές εντός των
καθορισμένων χρονικών πλαισίων μπορεί να την οδηγήσει σε ρευστοποίηση μέρους του
πάγιου ενεργητικού της, θέτοντας σε κίνδυνο την κανονική δραστηριότητά της. Με βάση την
πρόταση αυτή, ο Mc Laney επισημαίνει ότι η επιχείρηση οφείλει να εξετάζει τον βαθμό στον
οποίο μπορεί να βασισθεί σε βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, καθώς επίσης και το κόστος που
συνεπάγεται η ανάληψη αυτών για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Η ισορροπία
ανάμεσα στα μεγέθη αυτά επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση του λειτουργικού
αποτελέσματος, καθώς με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση αντλεί κατά το δυνατό περισσότερα
φθηνά (βραχυπρόθεσμα) κεφάλαια, χωρίς όμως να απειλείται η κύρια λειτουργία αυτής.
Κατά τον Mc Laney, ως βραχυπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης ορίζονται ο τραπεζικός
δανεισμός και η καθυστέρηση των πληρωμών προς τους προμηθευτές, υποστηρίζοντας ότι
τέτοιες πηγές χρηματοδότησης είναι φτηνές εξαιτίας του γεγονότος ότι μετά από σύντομο
χρονικό διάστημα γίνονται απαιτητές από τρίτους (προμηθευτές, πιστωτικό ίδρυμα).
Συνεπώς, μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης προτιμώνται στην περίπτωση που η
εταιρία χρειάζεται ρευστότητα, επιβαρυνόμενη αντίστοιχα με αυξημένα χρηματοοικονομικά
κόστη και κατ’ επέκταση μειωμένο καθαρό αποτέλεσμα. Τέλος, ο Mc Laney προτείνει τη
θέσπιση ενός σταθερού προγράμματος εξόφλησης των πηγών χρηματοδότησης (τόσο
βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων), το οποίο με βάση την εμπειρία και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εταιρίας, θα είναι σε θέση να βελτιστοποιεί τη χρηματοοικονομική
37

McLaney E J, “Business Finance: Theory and Practice”, Prentice-Hall Publications, Harlow 2000, Fifth
Edition, pp 308-309, 312-314.
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κατάστασή της.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται οι Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος38, οι οποίοι
αναλύουν ενδελεχώς τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση
του μακροπρόθεσμου παθητικού ως μέσο για τη χρηματοδότηση των λογαριασμών του
κεφαλαίου κίνησης, παρέχει στην επιχείρηση την αναγκαία ρευστότητα για την κάλυψη των
καθημερινών της υποχρεώσεων, χωρίς να είναι αναγκασμένη να αποπληρώσει άμεσα την
υποχρέωση αυτή. Η δημιουργία ρευστότητας, όμως, συνεπάγεται ορισμένα κόστη.
Συνηθέστερα, οι μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης κοστίζουν περισσότερο συγκριτικά
με τις βραχυπρόθεσμες, εξαιτίας ακριβώς της παροχής ρευστότητας που εξασφαλίζουν οι
πρώτες. Από την άλλη πλευρά, οι βραχυπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης, αν και
θεωρούνται πιο αποδοτικές σε σχέση με τις αντίστοιχες μακροπρόθεσμες, επιδρούν άμεσα
στα ταμειακά διαθέσιμα, μειώνοντας την ρευστότητα της επιχείρησης από τη στιγμή που
αυτές εξοφλούνται. Κατά τους Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο, προτείνεται όπως η επιχείρηση
συνδυάζει τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης ώστε να
επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων που προσφέρει καθεμιά κατηγορία χωριστά. Το μίγμα
χρηματοδότησης που θα ακολουθήσει δεν θεωρείται δεδομένο και εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει. Σημαντικό επίσης ρόλο στη
διαμόρφωση της λειτουργικής ρευστότητας παίζει και η διάρθρωση της περιουσίας μιας
επιχείρησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κατανομή κεφαλαίων ανάμεσα σε πάγιο και
κυκλοφορούν ενεργητικό επηρεάζει το ύψος των μετρητών που διαθέτει μια επιχείρηση,
καθώς όσο περισσότερη είναι η κινητή περιουσία της επιχείρησης τόσο ευκολότερα μπορεί
να αποκτήσει μετρητά από τη ρευστοποίηση ενός τμήματος αυτής. Συνεπώς, εταιρίες που
αναγκάζονται να δεσμεύουν μεγάλο τμήμα του συνολικού ενεργητικού τους σε πάγιο
εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις διαθέτουν μειωμένη ρευστότητα και συχνά
καταφεύγουν σε μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν το
συγκεκριμένο πρόβλημα.
Συμφωνώντας με τις αναλύσεις που προηγήθηκαν, ο Deloof39 υποστηρίζει ότι η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων προτιμά γενικότερα ξένες μορφές χρηματοδότησης, καθώς το
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Λαζαρίδης Γιάννης – Δημήτρης Παπαδόπουλος, “Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές Έννοιες
Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, τόμος Α’, έκδοση
Β’, Θεσσαλονίκη 2005, σσ 429-434, 442-444, 458-461.
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Business Finance & Accounting, Τεύχος 40ο, Αριθμός Τεύχους 3ο – 4ο, Απρίλιος – Μάιος 2003, pp 574, 578581.
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εγχώριο νομικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για την προστασία των επενδυτών δεν θεωρείται
ολοκληρωμένο. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις διαλέγουν είτε τον τραπεζικό δανεισμό είτε την
παρεχόμενη εμπορική πίστωση για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Μάλιστα, σε
σύγκριση με άλλες χώρες, ο Deloof αναφέρει ότι η περίοδος των πληρωτέων λογαριασμών
είναι ιδιαίτερα διευρυμένη, και υπό αυτή την έννοια, η εμπορική πίστωση τείνει να
προτιμάται έναντι του τραπεζικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου), καθώς
λογίζεται ως η φθηνότερη πηγή χρηματοδότησης. Βεβαίως, το κόστος που συνεπάγεται η
εμπορική πίστωση έγκειται στην απώλεια των παρεχόμενων εκπτώσεων από την πλευρά των
προμηθευτών και κατ’ επέκταση όσο υψηλότερη είναι η έκπτωση που δίνεται, τόσο
υψηλότερο και το κόστος χρηματοδότησης για την επιχείρηση. Ακολούθως, τα αποτελέσματα
της έρευνας δείχνουν ότι όσο υψηλότερο είναι το χρηματοοικονομικό χρέος που διαθέτει μια
επιχείρηση τόσο μικρότερο είναι το μικτό λειτουργικό αποτέλεσμα που παρουσιάζει. Η
αρνητική σχέση ανάμεσα στα μεγέθη αυτά είναι δικαιολογημένη και συμφωνεί απόλυτα με
το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο, καθώς τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα που
προέρχονται από σωρευμένα δανειακά κεφάλαια επιδρούν αφαιρετικά στη διαμόρφωση του
λειτουργικού αποτελέσματος. Η χρησιμοποίηση των λειτουργικών ταμειακών πλεονασμάτων
(εφόσον υφίστανται) για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί την βέλτιστη
λύση για την επιχείρηση, καθώς δεν επιβαρύνεται με τόκους και χρεολύσια, ενώ παράλληλα
έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις παρεχόμενες εκπτώσεις των προμηθευτών προς
αυτήν σε περίπτωση άμεσης αποπληρωμής των τρεχουσών της υποχρεώσεων.
Σε ανάλογη έρευνα που πραγματοποιούν οι Λαζαρίδης και Τρυφωνίδης40,
υποστηρίζεται αρχικά ότι η χρήση του τραπεζικού δανεισμού ενδέχεται να επηρεάσει θετικά
την κερδοφορία μιας επιχείρησης, διότι η εξόφληση των τρεχουσών της υποχρεώσεων με
μετρητά, εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για τις αγορές των πρώτων υλών ή των εμπορευμάτων
από τους προμηθευτές της. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν κατά
στατιστικά σημαντικό τρόπο ότι η σχέση ανάμεσα στο μικτό λειτουργικό αποτέλεσμα και το
ύψος του τραπεζικού δανεισμού (χρηματοοικονομικό χρέος) είναι αρνητική, συμφωνώντας
ουσιαστικά με τα ευρήματα της έρευνας του Deloof. Η πρόταση αυτή, σε συνδυασμό με την
αρνητική σχέση του μικτού λειτουργικού αποτελέσματος με την περίοδο των πληρωτέων
λογαριασμών, καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που παίζει το ταμειακό αποτέλεσμα στη
διαμόρφωση του λογιστικού αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, δεν είναι εφικτή η διατήρηση
40
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αυξημένης λογιστικής κερδοφορίας χωρίς τα αντίστοιχα λειτουργικά ταμειακά πλεονάσματα,
διότι πέρα από τις επιμέρους λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί μια επιχείρηση, το ταμειακό
αποτέλεσμα αντανακλά την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται.
Κατά τους Enqvist, Graham και Nikkinen41, κάθε επιχειρησιακός πόρος που
δεσμεύεται στον κύκλο του κεφαλαίου κίνησης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις
προσδοκώμενες πωλήσεις, το συνολικό δανειακό κεφάλαιο που έχει αντλήσει από τα
πιστωτικά ιδρύματα, τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει, και την
πιθανότητα (κίνδυνος) πτώχευσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιούν,
προκύπτει ότι το χρηματοοικονομικό χρέος μιας επιχείρησης και η κερδοφορία σχετίζονται
αρνητικά, επιβεβαιώνοντας την πλειοψηφία των ερευνών που συναντώνται στη βιβλιογραφία.
Μάλιστα, με τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν και οι Gill Amarjit, Biger Nahum και
Mathur Neil42, ο Mathuva David43 και οι Raheman και Nasr44. Στο σημείο αυτό αξίζει να
αναφερθεί ότι παρά το γεγονός ότι στο σύνολο των παραπάνω ερευνών παρατηρούνται
ορισμένες διαφοροποιήσεις αναφορικά με τα συστατικά στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης και
τις συσχετίσεις αυτών με το λειτουργικό αποτέλεσμα, εντούτοις όλες συμφωνούν στην
αρνητική σχέση της κερδοφορίας με το ύψος του χρηματοοικονομικού χρέους. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση επιδιώκει τη βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών
ροών ως αναγκαία προϋπόθεση για την βέλτιστη κάλυψη των τρεχουσών της υποχρεώσεων,
και κατ’ επέκταση τη βελτίωση του καθαρού αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, η έκταση στην
οποία

μια

επιχείρηση

μπορεί

να

βασισθεί

στην

αυτοχρηματοδότηση

ως

πηγή

χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης, καταδεικνύει την δυνατότητα αυτής να
ανταποκρίνεται επιτυχώς στις οργανικές της υποχρεώσεις με όσο το δυνατό μειωμένα
δανειακά (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) κεφάλαια.
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1.3.2 Χρηματοδοτική Πολιτική του Κεφαλαίου Κίνησης
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, κάθε επιχείρηση, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που διαθέτει, χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης αναφορικά με τα
περιουσιακά της στοιχεία και τη χρηματοδότηση αυτών (ίδια και ξένα κεφάλαια). Σκοπός για
κάθε οικονομική οντότητα αποτελεί πάντα η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των
κεφαλαίων της χωρίς να θυσιάζεται η αναγκαία για αυτήν ρευστότητα. Για να επιτευχθεί η
παραπάνω πρόταση, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τόση ρευστότητα, όση ακριβώς
απαιτείται για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της επενδύοντας το υπόλοιπο κεφάλαιό
της σε περιουσιακά στοιχεία που οδηγούν μακροπρόθεσμα στην παραπέρα ανάπτυξή της
(μακροχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά
στοιχεία). Με βάση τα παραπάνω, ο Firth45 αναφέρει ότι σε θεωρητικό επίπεδο, μπορεί να
προσδιοριστεί η άριστη χρηματοδοτική πολιτική του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης αν
η κινητή περιουσία αυτής χρηματοδοτείται ακριβώς από βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, ενώ
αντίστοιχα η πάγια περιουσία της από ίδια και μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια. Στη
βιβλιογραφία, το παραπάνω μοντέλο συναντάται ως το «ιδεατό μοντέλο χρηματοδότησης των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων». Η χρονική ταύτιση των απαιτήσεων με τις
υποχρεώσεις, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, της επιτρέπει να λαμβάνει τη
ρευστότητα που χρειάζεται (ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ισούται με τη
μονάδα) και παράλληλα να μεγιστοποιεί τα καθαρά της αποτελέσματα (κερδοφορία). Στην
πράξη, μια επιχείρηση μπορεί να το εφαρμόσει προσεγγιστικά για τις πρώτες διαχειριστικές
χρήσεις, καθώς τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού μπορούν να
παρακολουθηθούν (monitoring) χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, εξαιτίας της μη ύπαρξης
προηγούμενου υπολοίπου. Καθώς όμως οι χρήσεις αυξάνουν, η παρακολούθηση των
παραπάνω λογαριασμών καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής και κατ’ επέκταση δεν είναι δυνατή
η ταύτιση των απαιτήσεων με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Συμπληρώνοντας τη μελέτη του Firth σχετικά με τον χρηματοδοτική πολιτική του
κεφαλαίου κίνησης, οι Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος46 αναλύουν περαιτέρω το ιδεατό
μοντέλο χρηματοδότησης και αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος
ενεργητικού μιας επιχείρησης μπορούν να διαχωριστούν σε δυο επιμέρους τμήματα: ένα
45

Firth Michael, “Management of Working Capital”, The MacMillan Press LtD, London 1976, pp 7-11.

46

Λαζαρίδης Γιάννης – Δημήτρης Παπαδόπουλος, “Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές Έννοιες
Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, τόμος Α’, έκδοση
Β’, Θεσσαλονίκη 2005, σσ 444-445, 451-452.
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σταθερό, που οφείλεται στην ύπαρξη ενός διαχρονικά ελάχιστου ποσού στα υπόλοιπά των,
και ένα μεταβαλλόμενο, που αφορά στις αυξομειώσεις που υφίστανται οι λογαριασμοί αυτοί
εντός

της

κλειόμενης

διαχειριστικής

χρήσης.

Το

πρώτο

τμήμα

αντιμετωπίζεται

χρηματοοικονομικά ως πάγια απαίτηση, ενώ το δεύτερο ως κυκλοφοριακή απαίτηση. Η
παραπάνω ανάλυση αναφορικά με τους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού
είναι απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς κάθε επιχείρηση, για να συνεχίσει απρόσκοπτα τη
κύρια δραστηριότητά της, είναι αναγκασμένη να επενδύσει σε κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία (αποθέματα, έτοιμα προϊόντα, πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα). Υπό αυτή την έννοια, λογαριασμοί όπως αυτός των αποθεμάτων, διατηρούν
ταυτόχρονα ένα διαχρονικά ελάχιστο και ένα τακτικά μεταβαλλόμενο τμήμα, τα οποία αν και
ανήκουν στον ίδιο λογαριασμό, είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από διαφορετικές πηγές.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την στρατηγική
που θα ακολουθήσει αναφορικά με τη χρηματοδότηση της κινητής της περιουσίας. Πιο
συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ιδεατό μοντέλο χρηματοδότησης προσεγγίζει
την ενδιάμεση-κανονική χρηματοδοτική πολιτική (στρατηγική) του κεφαλαίου κίνησης,
καθώς η χρηματοδότηση της κύριας δραστηριότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση τόσο
βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Θεωρώντας λοιπόν την ενδιάμεσηκανονική στρατηγική ως τη βάση αναφοράς για κάθε άλλη στρατηγική, η επιχείρηση έχει τη
δυνατότητα να κινηθεί είτε πιο επιθετικά από τη μια, είτε πιο συντηρητικά από την άλλη
πλευρά. Μια περισσότερο επιθετική στρατηγική, θυσιάζει ρευστότητα με σκοπό τη βελτίωση
της

αποδοτικότητας

των

κεφαλαίων.

Συνεπώς,

το

μεταβαλλόμενο

τμήμα

των

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και ένα μέρος του σταθερού τμήματος αυτών
χρηματοδοτούνται από βραχυπρόθεσμα (ξένα) κεφάλαια, ενώ το υπόλοιπο του σταθερού
τμήματος των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και του συνόλου των παγίων
περιουσιακών στοιχείων χρηματοδοτείται από μακροπρόθεσμα (ίδια και ξένα) κεφάλαια. Η
ακολουθούμενη χρηματοδοτική πολιτική μπορεί να γίνει πολύ πιο επιθετική, περιορίζοντας
το ύψος της μακροχρόνιας χρηματοδότησης που αντιστοιχεί μόνο στο σύνολο των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ή ακόμη και σε ένα μέρος αυτού. Σε αντιδιαστολή με μια επιθετική
στρατηγική, η επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει μια περισσότερο συντηρητική στρατηγική,
προκειμένου να θωρακίσει τη ρευστότητά της, θυσιάζοντας όμως παράλληλα μέρος της
κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα
πάγια περιουσιακά στοιχεία, το σταθερό τμήμα των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων, καθώς επίσης και ένα μέρος του μεταβαλλόμενου τμήματος των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων χρηματοδοτούνται από μακροχρόνιες υποχρεώσεις, ενώ το υπόλοιπο
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του μεταβαλλόμενου τμήματος χρηματοδοτείται από βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Η
συντηρητική αυτή στρατηγική χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης μπορεί να επεκταθεί
παραπέρα, εφόσον οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις καλύπτουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος
του μεταβαλλόμενου τμήματος των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Στην ακραία
περίπτωση της πλέον συντηρητικής χρηματοδοτικής πολιτικής του κεφαλαίου κίνησης, η
επιχείρηση χρησιμοποιεί για την κάλυψη της κύριας δραστηριότητάς της μόνο
μακροπρόθεσμα (ίδια και ξένα) κεφάλαια, αποκλείοντας κάθε ξένη βραχυπρόθεσμη πηγή
χρηματοδότησης.
Παρακολουθώντας προσεκτικά τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάθε
οικονομική μονάδα μπορεί να ακολουθήσει τη δική της μοναδική χρηματοδοτική πολιτική
αναφορικά με το κεφάλαιο κίνησής της. Η επιλογή της ορθότερης στρατηγικής συνδέεται
άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει, και η λήψη αποφάσεων αναφορικά με το
μίγμα χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιήσει, μπορούν να αποβούν καθοριστικά για την
παραπέρα ανάπτυξη ή την αναστολή της λειτουργίας της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: Ο ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

2.1 Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Αριθμοδείκτη Αξιολόγησης
του Κεφαλαίου Κίνησης

2.1.1 Αντικείμενο μελέτης του Αριθμοδείκτη Αξιολόγησης του Κεφαλαίου
Κίνησης
Όπως γνωρίζουμε από το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο, κάθε επιχείρηση προσπαθεί να
μεγιστοποιεί τον πλούτο των κατόχων-ιδιοκτητών της, μέσω της μεγιστοποίησης της
αγοραίας τιμής των κοινών μετοχών της. Η ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί αξία
από τη λειτουργική της δραστηριότητα αποτελεί αναγκαίος όρος για την επαύξηση της
συνολικής της εμπορικής αξίας. Η μεγιστοποίηση λοιπόν του πλούτου που αποκομίζουν οι
ιδιοκτήτες της συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της κανονικής της
δραστηριότητας, καθώς η δυνατότητα αυτής να δημιουργεί σε μακροπρόθεσμη βάση
λειτουργικά ταμειακά πλεονάσματα συνεπάγεται ισχυρή ένδειξη ύπαρξης ανάλογης
λειτουργικής κερδοφορίας.
Οι Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος47 υποστηρίζουν με ιδιαίτερη έμφαση ότι βασικό
συστατικό στοιχείο για την μακρόχρονη επιτυχία μιας εταιρίας είναι η κατά το δυνατόν
μεγαλύτερη αύξηση της αξίας (περιουσίας) της, ή εναλλακτικά, η κατά το δυνατόν
υψηλότερη αύξηση της τιμής των κοινών της μετοχών. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω
σκοπός, θεωρούν ότι πρέπει να εξετασθεί παράλληλα το μέγεθος που διαθέτει η εταιρία, ο
χρονικός προσδιορισμός-συγχρονισμός και ο κίνδυνος που αφορούν τις αναμενόμενες
47
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λειτουργικές ταμειακές ροές της. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ανάληψη και
πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά της επιχείρησης συνεισφέρει
αποφασιστικά στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι η
παρούσα αξία των μελλοντικών αυτών ταμειακών ροών υπερκαλύπτει το κόστος ανάληψης
της επένδυσης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντάσσεται στην ανάλυσή τους η έννοια του
κινδύνου ως προς τη βεβαιότητα πραγματοποίησης αυτών των ταμειακών ροών, καθώς η
ανάληψη ή μη μιας επένδυσης βασίζεται αναγκαστικά σε εκτιμήσεις και παραδοχές του
αφορούν το παρόν. Προσωπικά συμφωνώ με την άποψη που διατυπώνουν οι Λαζαρίδης και
Παπαδόπουλος, δεν θα πρέπει όμως να λησμονάμε το γεγονός ότι η δυνατότητα
πραγματοποίησης επενδύσεων και παραπέρα ανάπτυξης μιας επιχείρησης απαιτεί όπως αυτή
διαθέτει αποτελεσματική λειτουργική δραστηριότητα, της οποίας η ταμειακές ροές να
χρηματοδοτήσουν καινούργια αναπτυξιακά έργα. Για το λόγο αυτό, πιστεύω ότι η αφετηρία
της ανάλυσής μας οφείλει να είναι η κύρια δραστηριότητα και τα συστατικά στοιχεία που την
συνθέτουν, προκειμένου να εξετάζεται σε βάθος η πραγματική χρηματοοικονομική
κατάσταση μιας επιχείρησης.
Οι Berman και Knight48 διατυπώνουν μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση
συγκριτικά με αυτή των Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο. Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι η στόχος
κάθε οικονομικής οντότητας είναι η αύξηση της κερδοφορίας ως αποτέλεσμα της
λειτουργικής της δραστηριότητας. Για την εξασφάλιση του συγκεκριμένου εγχειρήματος,
υποστηρίζουν ότι απαιτείται αυξημένο τόσο λογιστικό όσο και ταμειακό αποτέλεσμα, ενώ
τονίζουν ότι η ύπαρξη του ενός μεγέθους δεν εξασφαλίζει την ύπαρξη του άλλου. Με άλλα
λόγια, η εμφάνιση λογιστικού κέρδους στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δεν
οφείλεται αναγκαστικά σε ανάλογα ταμειακά κέρδη, καθώς μπορεί ενδεχόμενα να απορρέει
από τις λογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται τόσο για τον κύκλο εργασιών όσο και
για την αποτίμηση των αποθεμάτων τέλους χρήσης. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα
σύνηθες σε ελληνικές επιχειρήσεις, των οποίων το ταμειακό αποτέλεσμα καταμαρτυρεί ότι η
πραγματική χρηματοοικονομική τους κατάσταση είναι σαφώς ανεστραμμένη. Παρόμοια, η
εμφάνιση αυξημένου ταμειακού αποτελέσματος δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο για το καθαρό
λογιστικό αποτέλεσμα αν (η περίπτωση αυτή ισχύει κατά κύριο λόγο στις πρώτες
διαχειριστικές χρήσεις μιας επιχείρησης) αυτό δεν συνοδεύεται από σταθεροποίηση και
περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών πλεονασμάτων σε βάθος χρόνου. Αυτό αποτελεί βασική
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συνθήκη για να περάσει μια επιχείρηση από την περιοχή των λογιστικών ζημιών σε αυτή των
λογιστικών κερδών. Υπό αυτό το πρίσμα, η άποψη των Berman και Knight, θεωρείται
πληρέστερη.
Το αντικείμενο μελέτης του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης
σχετίζεται με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, και συνίσταται

στον προσδιορισμό του

πραγματικού ταμειακού αποτελέσματος που αφορά μια δεδομένη διαχειριστική χρήση. Σε μια
προσπάθεια παραπέρα επεξήγησης της παραπάνω πρότασης, πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε
επιχείρηση, με εξαίρεση την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της, διαθέτει υπόλοιπα
λογαριασμών από την προηγούμενη χρήση ως προς τους πελάτες, τους προμηθευτές και την
αποθήκη της. Ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης συνεπώς, μετρά το
τμήμα εκείνο του ταμειακού αποτελέσματος που αναφέρεται σε πληρωμές και εισπράξεις της
χρήσης και όχι του συνόλου των πληρωμών και εισπράξεων εντός αυτής, καθότι ένα τμήμα
του αφορά παρελθοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
επιλέγεται η συγκεκριμένη ονομασία για αυτό τον αριθμοδείκτη.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, ο αριθμοδείκτης
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης διαφέρει από τους λοιπούς αριθμοδείκτες που
γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, καθώς ο υπολογισμός του εμπλέκει ταυτόχρονα το σύνολο των
λογαριασμών που συνθέτουν του κεφάλαιο κίνησης, μετατρέποντάς το σε ένα ιδιαίτερα
χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της κύριας δραστηριότητας. Με
αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί με επιτυχία το ύψος των
κεφαλαίων που δαπανά σε σχέση με αυτά που εισπράττει. Παράλληλα, ο αριθμοδείκτης
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης περιέχει στην ανάλυσή του ένα εξίσου σημαντικό
μέγεθος: το λειτουργικό αποτέλεσμα εκφρασμένο φυσικά με τη μορφή ποσοστού. Το
συγκεκριμένο μέγεθος όπως θα δούμε και στη συνέχεια είναι το ποσοστό κέρδους επί του
κόστους πωληθέντων (markup), του οποίου η χρήση έχει σαφή αιτιολογική βάση. Αξίζει
τέλος να σημειωθεί ότι η πληρότητα που εμφανίζει ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δεν
συναντάται πουθενά στη βιβλιογραφία.

2.1.2 Ορισμός του Αριθμοδείκτη Αξιολόγησης του Κεφαλαίου Κίνησης και
Παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζεται
Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης
αποτελείται από τέσσερα συστατικά στοιχεία, τα οποία είναι το ύψος της αποθεματοποίησης,
το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων, το υπόλοιπο του λογαριασμού των
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πελατών και το υπόλοιπο του λογαριασμού των προμηθευτών. Ο συνδυασμός των στοιχείων
αυτών μας δίνει το καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα που επιτυγχάνει μια εταιρία σε δεδομένη
εταιρική χρήση. Το αποτέλεσμα που δίδει ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης δεν έχει καμία σχέση ούτε με το λειτουργικό ούτε με το λογιστικό αποτέλεσμα,
αντιθέτως, αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικά οριζόμενο μέγεθος του οποίο μετρά τα ίδια
στοιχεία κατά διαφορετικό όμως τρόπο. Ειδικότερα, ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης ορίζεται ως εξής:
𝛴. 𝛵. 𝛪 = [[1 −

(𝛢𝛦 − 𝛢𝛬)
𝛶1
𝛶𝛱1
] ∗ (1 + 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝) ∗ [1 −
]] − [1 −
]
(𝛢 + 𝛦)
(𝛢 + 𝛦)
𝛱𝛬

Όπου,
Σ.Τ.Ι: Σημείο Ταμειακής Ισορροπίας (η τελική τιμή που λαμβάνει ο αριθμοδείκτης
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης),
ΑΕ: Αποθέματα έναρξης,
ΑΛ: Αποθέματα λήξης,
(Α+Ε): Αγορές και έξοδα περιόδου,
Markup: Ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων,
Υ1: Υπόλοιπο πελατών τέλους χρήσης,
ΠΛ: Πωλήσεις περιόδου, και
ΥΠ1: Υπόλοιπο προμηθευτών τέλους χρήσης.
Αναλύοντας τη μαθηματική σχέση που υπολογίζει τον αριθμοδείκτη αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης, οφείλουμε να αναφέρουμε ορισμένα βασικά του χαρακτηριστικά, καθώς
τα δεδομένα που χρησιμοποιεί απαιτούν το καθένα ξεχωριστή επεξεργασία. Η κοινή βάση
αναφοράς του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι οι αγορές και τα έξοδα περιόδου, δηλαδή το
τμήμα εκείνο των ταμειακών εκροών που πραγματοποιεί η επιχείρηση στα πλαίσια μια
δεδομένης χρονιάς. Τούτο είναι απόλυτα λογικό καθώς επιθυμούμε να ταυτίζεται το υπό
εξέταση χρονικό διάστημα όλων των παραγόντων που συνθέτουν τον συγκεκριμένο
αριθμοδείκτη. Δυστυχώς, μετά από σύντομη πειραματική αναζήτηση, βρίσκουμε ότι είναι
αρκετά δύσκολο, ίσως και ανέφικτο, να βρούμε κάποια «έτοιμα» μεγέθη που να εφαρμόζουν
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σε αυτό τον αριθμοδείκτη, όπως το κόστος πωληθέντων, οι πληρωμές των προμηθευτών, οι
εισπράξεις από πελάτες κλπ. Για αυτό ακριβώς τον λόγο υιοθετείται η συγκεκριμένη
μεταβλητή. Ειδικότερα, οι αγορές και τα έξοδα περιόδου υπολογίζονται ως εξής:
(𝛢 + 𝛦) = 𝛫𝛱 + 𝛬𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά Έ𝜉𝜊𝛿𝛼 + (𝛢𝛬 − 𝛢𝛦)
Όπου,
(Α+Ε): Αγορές και έξοδα περιόδου,
Λειτουργικά Έξοδα: Έξοδα κεντρικής διοίκησης (έξοδα διανομής, διάθεσης κλπ),
ΑΛ: Απόθεμα λήξης,
ΑΕ: Απόθεμα έναρξης, και
(ΑΛ – ΑΕ): Διαφορά αποθεματοποίησης εντός κλειόμενης χρήσης.
Το ύψος των αγορών και εξόδων περιόδου μπορεί εναλλακτικά να υπολογιστεί και
από την κατάσταση γενικής εκμετάλλευσης, της οποίας η κατάρτιση και δημοσίευση είναι
προαιρετική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ενώ αντίστοιχα δεν προβλέπεται
και δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επειδή,
λοιπόν δεν είναι διαθέσιμη η πληροφόρηση που μας παρέχει η συγκεκριμένη οικονομική
κατάσταση, το σύνολο των αγορών και εξόδων χρήσης μπορεί να υπολογισθεί με
διαφορετικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένες-βασικές γνώσεις κοστολόγησης.
Ειδικότερα, γνωρίζουμε ότι κάθε μεταποιητική εταιρία49, προκειμένου να παράγει ένα
προϊόν, παρουσιάζει δυο βασικές κατηγορίες εξόδων-αγορών: τα έξοδα ανάλωσης και τα
έξοδα παραγωγής. Από τη μια πλευρά τα έξοδα ανάλωσης αφορούν το τμήμα εκείνο των
αποθεμάτων των πρώτων υλών που αναλώνονται προκειμένου να παραχθούν ημικατεργασμένα και εν τέλει έτοιμα προϊόντα, ενώ από την άλλη, τα έξοδα παραγωγής δεν είναι
τίποτα άλλο από τα έξοδα που επιβαρύνεται η επιχείρηση για την πραγματοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας. Φυσικά, εκτός από τα παραπάνω, υπολογίζονται χωριστά και τα
λειτουργικά έξοδα που αφορούν γενικότερα τη λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης,
όπως τα έξοδα διοίκησης, τα έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διανομής. Λαμβάνοντας λοιπόν
49

Η αναφορά σε μεταποιητικές εταιρίες αποσκοπεί στην καλύτερη επεξήγηση του υπολογισμού των αγορών και
εξόδων περιόδου, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται εκτεταμένη παραγωγική δραστηριότητα. Με
άλλα λόγια, οι εταιρίες που διαθέτουν παραγωγή αποτελούν τις συνθετότερες περιπτώσεις υπολογισμού του
συγκεκριμένου μεγέθους, καθώς τα έξοδα που συνεπάγονται αφορούν τόσο τα έξοδα ανάλωσης, όσο και τα
έξοδα παραγωγής. Κατά παρόμοιο τρόπο, υπολογίζονται οι αγορές και τα έξοδα περιόδου για τις λοιπές
περιπτώσεις επιχειρήσεων.

35

υπόψη όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα, μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στα
αποθέματα αρχής και λήξης μας δείχνει πόσα περισσότερα ή πόσα λιγότερα αποθέματα
έμειναν στην αποθήκη της εταιρίας στο τέλος της χρήσης, ενώ παράλληλα μετρά και τον
αριθμό των αποθεμάτων που αναλώθηκαν στην παραγωγή για δεδομένο χρονικό διάστημα.
Επίσης, το άθροισμα του κόστους ανάλωσης και των εξόδων παραγωγής μας δίνει το κόστος
πωληθέντων. Συνεπώς, αθροίζοντας το κόστος πωληθέντων, τα λειτουργικά έξοδα και τη
διαφορά της αποθεματοποίησης, υπολογίζουμε το συνολικό ύψος των αγορών και εξόδων
που πραγματοποιεί μια επιχείρηση σε μια συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του μαθηματικού τύπου του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης, πέρα από τον προσδιορισμό του μεγέθους των αγορών και εξόδων
περιόδου, είναι η χρήση του ποσοστού κέρδους επί του κόστους πωληθέντων (markup). Ο
λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μέγεθος έγκειται στο γεγονός ότι έχει
κοινή αφετηρία με τις αγορές και τα έξοδα περιόδου, δηλαδή αναφέρεται στο κέρδος ή τη
ζημία που αποκομίζει η επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο από τη παραγωγική της
δραστηριότητα. Το χρησιμοποιούμενο ποσοστό κέρδους, υπό αυτό το πρίσμα, δεν μπορεί να
αναφέρεται ούτε με βάση τις πραγματοποιημένες πωλήσεις (margin) ούτε με βάση το
λειτουργικό-οργανικό αποτέλεσμα (operating income). Ακολούθως, το τρίτο και τελευταίο
στοιχείο αφορά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, των πελατών και των προμηθευτών που
αφορούν μια δεδομένη διαχειριστική χρήση. Με άλλα λόγια, επιχειρείται να υπολογιστεί το
τμήμα εκείνο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν εισπραχθεί και πληρωθεί
αντίστοιχα. Καθένας λοιπόν από τους όρους αυτούς υπολογίζεται αν από το σύνολο (ίσο με
την μονάδα) των απαιτήσεων (αποθήκη, πελάτες) και των υποχρεώσεων (προμηθευτές)
αφαιρέσουμε το λογιστικό υπόλοιπο που εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί στο
τέλος της χρήσης. Η πραγματοποίηση διαιρέσεων ως προς τα μεγέθη αυτά απλώς μας βοηθά
να τα εκφράσουμε με τη μορφή ποσοστού. Το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών μας
δίδει το σημείο ταμειακής ισορροπίας, δηλαδή το καθαρό αποτέλεσμα τα ταμειακών εισροών
και εκροών που εντάσσονται στην κανονική δραστηριότητα της επιχείρησης εντός των
χρονικών πλαισίων μιας εταιρικής χρήσης. Η προηγηθείσα ανάλυση, όπως επίσης και αυτή
που ακολουθεί στη συνέχεια δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στη βιβλιογραφία τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό-ερευνητικό επίπεδο.
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό όπως επισημάνουμε ότι πέρα από τον αλγεβρικό
υπολογισμό του σημείου ταμειακής ισορροπίας του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης, πρέπει να συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή μας τυχόν παραδοχές που
πραγματοποιεί το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, προκειμένου να έχει εφαρμογή ο
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συγκεκριμένος αριθμοδείκτης. Δυο είναι οι βασικοί παράμετροι που θεωρούμε ως
δεδομένους για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης. Η
πρώτη παραδοχή θεμελιώνει ότι κάθε επιχείρηση, εφόσον έχει τη δυνατότητα και της το
επιτρέπει το εξωτερικό της περιβάλλον, επιθυμεί να διατηρεί κατά το δυνατό χαμηλότερα
επίπεδα αποθεματοποίησης, να εισπράττει γρηγορότερα τις εμπορικές της απαιτήσεις και να
καθυστερεί την εξόφληση των τρεχουσών της υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
μεταβάλλεται η τιμή αγοράς των πρώτων υλών και δεν απειλείται με διακοπή η συνεργασία
μεταξύ αυτής και του προμηθευτή (προμηθευτών) της. Τούτο είναι απολύτως λογικό, καθώς
όπως γνωρίζουμε και από το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο, η μείωση της χρονικής διάρκειας
τους ταμειακού κύκλου απαιτεί μία ή το σύνολο των παραπάνω ενεργειών από την πλευρά
της επιχείρησης. Η δεύτερη παραδοχή που λαμβάνεται υπόψη, είναι καθαρά πρακτική και
έχει να κάνει με την απλοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου. Έτσι, στην παρούσα ανάλυση
δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης
κάποιος όρος που να εντάσσει τα έξοδα στον υπολογισμό του. Αυτό συμβαίνει γιατί
επιθυμούμε ο αριθμοδείκτης να είναι απλός στη δομή του και εύκολος στην κατανόησή του.
Θεωρούμε ότι με τους υπάρχοντες όρους που χρησιμοποιούνται στην μέτρηση του
συγκεκριμένου αριθμοδείκτη, η ανάλυση και τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πλήρη.

2.1.3 Σκοπός Δημιουργίας του Αριθμοδείκτη Αξιολόγησης του Κεφαλαίου
Κίνησης
Η ανάλυση που προηγήθηκε έκανε φανερό ότι το σημείο ταμειακής ισορροπίας του
αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης αποκλίνει σημαντικά τόσο από το
ταμειακό όσο και από το λογιστικό αποτέλεσμα που δημοσιεύει μια εταιρία. Πολλοί λογιστές
δυσκολεύονται να απαντήσουν στο ερώτημα σχετικά με την απόκλιση ανάμεσα στο ταμειακό
και το λογιστικό αποτέλεσμα, καθώς στην πραγματική οικονομική ζωή είναι αδύνατον τα
μεγέθη αυτά να ταυτιστούν. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές, όχι μόνο δεν βρίσκονται
κοντά σε απόλυτες τιμές τα μεγέθη αυτά, αλλά παρατηρείται μεγάλη διαφορά, την οποία δεν
δύνανται να την παρακολουθήσουν μέσα από την πολυπλοκότητα των υπολοίπων που
εμφανίζουν κάθε μήνα οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού και του
βραχυπρόθεσμου παθητικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να παρατηρούνται σημαντικές
αυξομειώσεις ως προς το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων σε σύντομα χρονικά διαστήματα,
οι οποίες δεν είναι σε θέση να τις κατανοήσουν οι χρηματοοικονομικοί διευθυντές του
οικονομικού τμήματος-λογιστηρίου.
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Ο σκοπός για τον οποίο δημιουργείται ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης έχει καθαρά πρακτική εφαρμογή και επαφίεται ακριβώς στο πρόβλημα αυτό που
αντιμετωπίζει συχνά το λογιστήριο. Με άλλα λόγια, ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δίνει τη
δυνατότητα της περαιτέρω εμβάθυνσης και κατανόησης των αποκλίσεων που εμφανίζονται
ανάμεσα στο λογιστικό και το ταμειακό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί
ένα ενδιάμεσο μέγεθος αν αναλογιστούμε τους ορισμούς και τον τρόπο με τον οποίο
υπολογίζονται το λογιστικό και το ταμειακό αποτέλεσμα. Η δυνατότητα της επιχείρησης να
διαχειρίζεται ορθά τους διαθέσιμους σε αυτή πόρους συνδέεται άρρηκτα με τον υπολογισμό
του σημείου ταμειακής ισορροπίας, μιας και αυτό είναι που εξασφαλίζει την αποτελεσματική
μέτρηση των λειτουργικών ταμειακών ροών που αφορούν τη διανυόμενη χρήση.

2.2 Σύγκριση του Αριθμοδείκτη Αξιολόγησης του Κεφαλαίου Κίνησης με το
Λογιστικό και το Λειτουργικό Αποτέλεσμα
Όπως εκτέθηκε και προηγούμενα, η ταύτιση του λογιστικού με το ταμειακό αποτέλεσμα δεν
είναι εφικτή στην πράξη, ενώ παράλληλα ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα δυο αυτά μεγέθη. Το ερώτημα που τίθεται
λοιπόν είναι αν ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης και ειδικότερα το σημείο ταμειακής
ισορροπίας μιας επιχείρησης δύναται να εξηγήσει την παραπάνω παρατηρούμενη απόκλιση,
όπως επίσης και να προτείνει ανάλογες ενέργειες για την επιχείρηση, προκειμένου να τα
λογιστικά της μεγέθη να συγκλίνουν. Η δυνατότητα χρήσης του αριθμοδείκτη αξιολόγησης
του κεφαλαίου κίνησης για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τόσο σε λογιστικό όσο και σε
ταμειακό επίπεδο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο προς αξιοποίηση στα χέρια των λογιστών και
του χρηματοοικονομικού διευθυντή. Η ικανότητα επεξήγησης των αποκλίσεων ανάμεσα στο
ταμειακό και το λειτουργικό αποτέλεσμα, βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση πιθανών
χρηματοοικονομικών ελλείψεων-προβλημάτων, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Αν υποθέσουμε ότι η λειτουργική δραστηριότητα μιας εταιρίας δεν παρουσιάζει
καμία απολύτως μεταβολή κατά τη διάρκεια των εταιρικών της χρήσεων, τότε μπορούμε να
υποστηρίξουμε ότι το σημείο ταμειακής ισορροπίας διατηρείται σταθερό και κατ’ επέκταση
το λογιστικό με το ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου50 ταυτίζονται. Πράγματι, αν
50

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου (ή εναλλακτικά και ταμειακό
αποτέλεσμα χρήσης) είναι διαφορετικό από το συνολικό ταμειακό αποτέλεσμα. Η διαφορά των μεγεθών αυτών
έγκειται στο τμήμα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που ανήκουν σε παρελθοντική χρήση, και
εισπράττονται και πληρώνονται εντός του τρέχοντος έτους.
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θεωρήσουμε ότι το χρονικό διάστημα παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη παραμένει
σταθερό, όπως επίσης σταθερό παραμένει και το χρονικό διάστημα είσπραξης και πληρωμής
από τους πελάτες και τους προμηθευτές αντίστοιχα, με σταθερό ποσοστό κέρδους επί του
κόστους πωληθέντων για δυο τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις, τότε τα μεγέθη που
απαρτίζουν τον αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης δεν παρουσιάζουν καμία
αυξομείωση, και συνεπώς η τιμή του αριθμοδείκτη παραμένει σταθερή. Ταυτόχρονα, η
ταύτιση του ταμειακού και του λογιστικού αποτελέσματος είναι γεγονός, καθώς το μεν
λογιστικό αποτέλεσμα είναι σταθερό εξαιτίας της ύπαρξης ίδιου ύψους λογιστικών
υπολοίπων στο τέλος της κάθε χρήσης, το δε ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου παραμένει
εξίσου αμετάβλητο και ίσο με το λογιστικό, αφού το σύνολο των (λειτουργικών) ταμειακών
ροών δεν παρουσιάζει μεταβολές. Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν πρέπει να λησμονούμε
ότι τα μεγέθη αυτά αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, και υπό την έννοια
αυτή, αποκλειστική προϋπόθεση για την ταύτισή τους είναι ουσιαστικά η πλήρης
σταθεροποίηση της κύριας δραστηριότητας.
Το παραπάνω σενάριο δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κάτω από ένα θεωρητικό
καθαρά πλαίσιο. Στην πράξη, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να παγιώσει τα χρονικά
διαστήματα των εισπράξεων, των πληρωμών, της αποθεματοποίησης. Αυτός είναι και ο
λόγος για τον οποίο είναι αδύνατη η ισότητα ανάμεσα στο ταμειακό και το λογιστικό
αποτέλεσμα. Αναγνωρίζοντας λοιπόν αυτή την πρακτική δυσκολία, είναι σημαντικό να
γνωρίζει η επιχείρηση κάθε φόρα αν η απόκλιση που παρατηρείται ανάμεσα στα μεγέθη αυτά
είναι αποδεκτή και χρηματοοικονομικά ωφέλιμη ή όχι. Με άλλα λόγια, αναζητείται μια κοινή
συνισταμένη, ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε εταιρική χρήση. Η παροχή τέτοιας
πληροφόρησης είναι εξαιρετικά πολύτιμη, μιας και επιτρέπει στην επιχείρηση να αναγνωρίζει
πιθανή εκτροπή των χρηματοοικονομικών της στοιχείων αναφορικά με τους λογαριασμούς
του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Τον κρίσιμο αυτό ρόλο παίζει ο αριθμοδείκτης
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης. Για παράδειγμα, η επιχείρηση μπορεί να διακρίνει αν οι
πελάτες της καθυστερούν την εξόφληση των υποχρεώσεών τους προς αυτήν από χρήση σε
χρήση, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα κάθε φορά. Στη συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια να
κατανοήσουμε την εξέλιξη του λογιστικού και του ταμειακού αποτελέσματος περιόδου υπό
διαφορετικά σενάρια μεταβολών της αποθεματοποίησης, του ποσοστού κέρδους επί του
κόστους πωληθέντων, των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών περιόδου.
Ας υποθέσουμε αρχικά ότι μια εταιρία αποφασίζει να διατηρήσει για δεδομένη
εταιρική χρήση τις παραπάνω παραμέτρους σταθερές, δηλαδή κρατά σταθερή την
αποθεματοποίησή της, το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων, τις εισπράξεις και
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τις πληρωμές περιόδου. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας απόφασης, όπως αναφέρθηκε και
πρωτύτερα, είναι η σταθεροποίηση του σημείου ταμειακής ισορροπίας, όπως επίσης και η
ταύτιση του ταμειακού με το λογιστικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης περιόδου. Αν τώρα
θεωρήσουμε ότι την επόμενη χρονιά η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μια εμπορική συμφωνία
και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει υψηλότερες πωλήσεις, χωρίς ωστόσο να
μεταβάλλεται το χρονικό διάστημα εισπράξεων και πληρωμών, τότε το σημείο ταμειακής
ισορροπίας παραμένει αμετάβλητο, διότι όλες οι παράμετροι που τον απαρτίζουν δεν
μεταβάλλονται αντίστοιχα. Βεβαίως σε αυτή την περίπτωση το λογιστικό και το ταμειακό
αποτέλεσμα περιόδου διαφέρουν, καθώς το σύνολο των χρηματορροών που αφορούν την
συγκεκριμένη χρονιά, βαίνει μειούμενο, διότι το ύψος των πληρωμών προς τους προμηθευτές
αυξάνεται κατά μεγαλύτερο βαθμό από την αύξηση των εισπράξεων. Από την άλλη πλευρά
το συνολικό ύψος των ταμειακών διαθεσίμων βαίνει αυξανόμενο, ως αποτέλεσμα του
αυξημένου επιπέδου κύκλου εργασιών. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι
ο υπολογισμός των ταμειακών ροών που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση δεν λαμβάνει
υπόψη απαιτήσεις και υποχρεώσεις της προηγούμενης χρήσης που εισπράχθηκαν και
πληρώθηκαν εντός του έτους αντίστοιχα. Εφόσον η επιχείρηση διατηρεί τα νέα ύψη
πωλήσεων και την επόμενη χρονιά, το σημείο ταμειακής ισορροπίας είναι το ίδιο με το
αρχικό, και το ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου ισούται με το λογιστικό αποτέλεσμα. Η
ίδια ανάλυση ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση μείωσης των πραγματοποιημένων
πωλήσεων, εμφανίζοντας τα αντίθετα για την επιχείρηση αποτελέσματα.
Από την παραπάνω ανάλυση, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι από τη στιγμή που το
σημείο ταμειακής ισορροπίας διατηρείται σταθερό, εξαιτίας της ύπαρξης ανάλογης
αμεταβλητότητας των στοιχείων που συνθέτουν τον αριθμοδείκτη αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης, το ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου παραμένει αναλλοίωτο και ίσο με
το λογιστικό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι η τιμή που λαμβάνει ο
αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης δεν μεταβάλλεται αν αλλάξει το ύψοςυπόλοιπο (όχι η χρονική διάρκεια) κάποιου παράγοντα, όπως για παράδειγμα της
αποθεματοποίησης ή των πελατών, την ίδια στιγμή που το ταμειακό αποτέλεσμα παρουσιάζει
αυξομειώσεις και αποκλίνει από το λογιστικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, το σημείο
ταμειακής ισορροπίας και κατ’ επέκταση ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας
εταιρίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει αλλάξει η χρηματοοικονομική της κατάσταση.
Ο μοναδικός λοιπόν τρόπος για να μεταβληθεί η τιμή του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι
να μεταβληθεί η αποθεματοποίηση, το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων, οι
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πληρωμές ή οι εισπράξεις περιόδου. Επειδή όμως θεωρούμε ότι την επιχείρηση δεσμεύουν
συγκεκριμένοι περιορισμοί, το μοναδικό στοιχείο που δύναται ουσιαστικά να μεταβάλει είναι
το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων, θέτοντας την αντιμέτωπη με τις συνέπειες
που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση.
Έστω λοιπόν ότι επανερχόμαστε στην προηγούμενη ανάλυση και ας υποθέσουμε ότι
τώρα η επιχείρηση επιθυμεί να αυξήσει το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων.
Φυσικά, η εταιρία αντιλαμβάνεται ότι μια τέτοια απόφαση θα οδηγήσει σε αύξηση του
χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την είσπραξη των απαιτήσεών της, ενώ ταυτόχρονα
ενδέχεται να χάσει μέρος της πελατείας της. Ένα τέτοιο σενάριο συνεπάγεται αύξηση του
ποσοστού κέρδους επί του κόστους πωληθέντων και μια παράλληλη μείωση των πελατών
περιόδου, καθώς οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται σε μια χρήση θα είναι μειωμένες.
Υπό αυτό το πρίσμα, το σημείο ταμειακής ισορροπίας αναπροσαρμόζεται στα νέα επίπεδα,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων όσο και τις
εισπράξεις από πελάτες περιόδου. Το νέο συνολικό ταμειακό αποτέλεσμα είναι σαφώς
ενισχυμένο, την ίδια στιγμή που το ταμειακό αποτέλεσμα περιόδου βαίνει μειούμενο,
αποκλίνοντας φυσικά από το νέο λογιστικό αποτέλεσμα. Η διατήρηση αυτής της κατάστασης
την επόμενη διαχειριστική χρήση συνεπάγεται τη σταθεροποίηση του αριθμοδείκτη
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης και την ταύτιση του λογιστικού με το ταμειακό
αποτέλεσμα της περιόδου.
Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η ύπαρξη σταθερού επιπέδου ταμειακών
πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων περιόδου για τουλάχιστον δυο διαχειριστικές χρήσεις σημαίνει
ότι η επιχείρηση διατηρεί σε σταθερό επίπεδο τις λειτουργικές χρηματορροές της, και
συνεπώς δεν υφίσταται κάποιο θέμα χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια, το ταμειακό
αποτέλεσμα περιόδου εκφράζει ταμειακά πλεονάσματα και ελλείμματα μόνο κατά την πρώτη
χρονιά που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά η εταιρία (πρώτη εταιρική χρήση), καθώς
επίσης και κάθε έτος που παρουσιάζει μεταβολή ένας ή περισσότερα συστατικά στοιχεία του
αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης. Βεβαίως, σε ένα ρευστό οικονομικό
περιβάλλον, οι μεταβολές αυτές λαμβάνουν χώρα σε κάθε χρήση και κατ’ επέκταση η
επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο μέγεθος, διότι
αυτό είναι που καθορίζει άμεσα την ανάγκη αυτής να καταφύγει σε πρόσθετη
χρηματοδότηση.
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2.3 Πλεονεκτήματα Χρήσης του Αριθμοδείκτη Αξιολόγησης του Κεφαλαίου
Κίνησης
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, φαίνεται ότι η επεξηγηματική δύναμη του αριθμοδείκτη
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης είναι αξιοσημείωτη. Βασικό προτέρημα του
συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι ότι καταφέρνει να συμπεριλάβει στην ανάλυσή του το
σύνολο των λογαριασμών που συνθέτουν το κεφάλαιο κίνησης, γεγονός που δεν
παρατηρείται σε κανένα παρόμοιο μέγεθος. Παράλληλα, πέραν των παραπάνω παραμέτρων,
ο αριθμοδείκτης λαμβάνει υπόψη του και το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων.
Με αυτό τον τρόπο, περιγράφει το σύνολο της λειτουργικής δραστηριότητας μιας
επιχείρησης από τη σκοπιά των εισπράξεων και των πληρωμών της περιόδου. Η χρήση και
μελέτη κάθε μεγέθους που αφορά μια δεδομένη περίοδο (εταιρική χρήση) διαφέρει από τα
υπόλοιπα που παρατηρούνται που παρουσιάζουν στο τέλος αυτή. Υπό αυτή την έννοια,
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επεξεργασία των συγκεκριμένων λογαριασμών,
προκειμένου τα αποτελέσματα που προκύπτουν να έχουν πρακτική σημασία.
Ακολούθως, ένα ακόμη πλεονέκτημα που διαθέτει ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης είναι ότι επιτυγχάνει να εκφράσει τα παραπάνω μεγέθη με τη μορφή
ποσοστού, γεγονός που επιτρέπει στον αναλυτή να προβεί σε συγκρίσεις με προηγούμενες
χρήσεις ή ακόμη και με αντίστοιχα στοιχεία άλλων εταιριών. Η δυνατότητα
πραγματοποίησης τόσο διαστρωματικής όσο και διαχρονικής ανάλυσης, δίνει τη δυνατότητα
συνδυασμού της πληροφόρησης και από άλλους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες,
εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τον ερευνητή.
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης αποτελεί μια σημαντική καινοτομία σε σχέση με το υπάρχον θεωρητικό και
ερευνητικό πλαίσιο στη βιβλιογραφία. Η εισαγωγή της έννοιας του λογαριασμού περιόδου
αποτελεί ίσως το βασικότερο συστατικό αυτού. Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση μπορεί να
ελέγχει ανά πάσα στιγμή το ύψος των εσόδων και των εξόδων που αφορούν την κανονική της
δραστηριότητα εντός της κλειόμενης χρήσης. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο αριθμοδείκτης
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης μας δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από το
υπολογιζόμενο λογιστικό και ταμειακό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα μας βοηθά να
κατανοήσουμε τη συμπεριφορά τους σε περιπτώσεις μεταβολών των λογαριασμών του
κεφαλαίου κίνησης. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι ο χρηματοοικονομικός διευθυντής και
το λογιστήριο κάθε επιχείρησης έχουν κάθε όφελος να χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο
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αριθμοδείκτη, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενος χρηματοοικονομικός εκτροχιασμός
της κύριας δραστηριότητας.
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
3.1Αντικείμενο της Έρευνας και Σκοπός πραγματοποίησής της
3.1.1 Αντικείμενο της Έρευνας
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας
επιχείρησης συνδέεται στενά με την ικανότητα αυτής να δημιουργεί αξία στους κατόχουςιδιοκτήτες της μέσω της κύριας δραστηριότητάς της. Η διατήρηση και η παραπέρα
μεγέθυνση σε μακροπρόθεσμη βάση των λειτουργικών ταμειακών πλεονασμάτων μιας
επιχείρησης αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ύπαρξη μακροχρόνιας κερδοφορίας,
τόσο ταμειακής όσο και λογιστικής, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της μετέπειτα
οικονομικής ανάπτυξης αυτής. Τα αποτελέσματα ανάλογων ερευνών στη βιβλιογραφία
δείχνουν ξεκάθαρα ότι όσο μικρότερο είναι το ύψος των δανειακών κεφαλαίων τόσο
μεγαλύτερο είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μείωση των
χρηματοοικονομικών εξόδων ως αποτέλεσμα ύπαρξης αυξημένων λειτουργικών ταμειακών
ροών συνεπάγεται για την επιχείρηση βελτίωση του οργανικού της αποτελέσματος.
Παράλληλα, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία,
υποστηρίζεται ότι η μείωση της χρονικής διάρκειας του ταμειακού και του λειτουργικού
κύκλου μιας επιχείρησης επιδρά θετικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα, καθώς η επιτάχυνση
πραγματοποίησης των πωλήσεων προσφέρουν σε αυτήν αυξημένη ρευστότητα και
κερδοφορία. Συνεπώς, αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με την μέτρηση της κερδοφορίας μιας
επιχείρησης μέσω της χρησιμοποίησης αντίστοιχων αριθμοδεικτών αποδοτικότητας,
απαιτείται η ταυτόχρονη εξέταση της διαθέσιμης ρευστότητας, της κυκλοφοριακής ταχύτητας
των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όπως επίσης και του ύψους των
δανειακών κεφαλαίων με το οποίο επιβαρύνεται. Η χρηματοοικονομική ανάλυση που
πραγματοποιείται στην εργασία αυτή διαθέτει το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών.
Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης της την χρονική εξέλιξη
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θεμελιωδών χρηματοοικονομικών μεγεθών από συγκεκριμένο δείγμα επιχειρήσεων που
ανήκουν στο βιομηχανικό κλάδο και εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώνεται σε οχτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατηγοριοποιώντας τα σε δυο βασικές κατηγορίες: από τη μια πλευρά τα κράτη του «βορρά»,
ή εναλλακτικά οι οικονομίες του Ευρωπαϊκού βορρά, και από την άλλη τα κράτη του
«νότου», ή εναλλακτικά οι οικονομίες του Ευρωπαϊκού νότου. Τα επιλεγμένα κράτη-μέλη για
την πρώτη κατηγορία είναι η Σουηδία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία, ενώ αντίστοιχα
για τη δεύτερη κατηγορία είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Το χρονικό
διάστημα που καλύπτει η έρευνα ξεκινά από το έτος 2005 και ολοκληρώνεται το 2013.
Οι παραδοχές που πραγματοποιούνται για τον καθορισμό των παραπάνω
αναφερθέντων παραμέτρων της έρευνας έχουν σαφή αιτιολογική βάση. Ειδικότερα, η
επιλογή εταιριών που εντάσσονται στο βιομηχανικό κλάδο έγκειται στο γεγονός ότι οι
εταιρίες αυτές διαθέτουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, όπως αυξημένη συνολική
περιουσία (ενεργητικό), υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών και εκτεταμένη παραγωγική
δραστηριότητα.

Τα

στοιχεία

αυτά

αναδεικνύουν

τη

σημασία

της

λειτουργικής

δραστηριότητας της επιχείρησης στη διαμόρφωση του καθαρού της αποτελέσματος, και υπό
αυτή την έννοια, διευκολύνεται σημαντικά η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά
με το κεφάλαιο κίνησης, την ρευστότητα και την κερδοφορία. Επίσης, η επιλογή των
συγκεκριμένων κρατών-μελών αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος
σε σχέση με το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δείγμα αυτό
αντανακλά το σύνολο των οικονομιών που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αναδεικνύοντας όμως ταυτόχρονα και επιμέρους διαφορές που υφίστανται μεταξύ τους. Αυτό
σημαίνει ότι διαφοροποιήσεις προκύπτουν όχι μόνο ανά κατηγορία οικονομιών «βορρά» και
«νότου», αλλά και μεμονωμένων χωρών που ανήκουν ακόμη και στην ίδια κατηγορία.
Βέβαια, η κατηγοριοποίηση ανάμεσα στις χώρες αυτές βασίζεται σε ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν την παραπάνω ομαδοποίηση. Ειδικότερα, τα κράτημέλη του «βορρά» διαθέτουν κατά μέσο όρο βιομηχανικές επιχειρήσεις πολύ μεγαλύτερες σε
μέγεθος και επιτυγχάνουν υψηλότερο κύκλο εργασιών από τις αντίστοιχες των κρατών-μελών
του «νότου». Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται ευκολότερη η παρακολούθηση μεταβολών σε
βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες τόσο για περισσότερο όσο και για λιγότερο
ισχυρές οικονομίες. Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να σημειωθεί ότι η περίοδος για την οποία
εξετάζονται οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου δείγματος ξεκινά από το 2005 και
ολοκληρώνεται το 2013. Η χρονική περίοδος που καλύπτει η ερευνητική εργασία ουσιαστικά
δύναται να διαχωριστεί σε δυο επιμέρους κατηγορίες: από τη μια πλευρά, είναι το χρονικό
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διάστημα που οριοθετείται μέχρι την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης (2005-2008),
και από την άλλη, θεωρείται το χρονικό διάστημα που αναφέρεται κατά της διάρκεια
εκδήλωσης αυτής (2009-2013). Με αυτό τον τρόπο, είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων
για κάθε χρονική περίοδο χωριστά, αναλύοντας παράλληλα την επίδραση της
χρηματοπιστωτικής κρίσης όχι μόνο σε κάθε κράτος-μέλος μεμονωμένα, αλλά και στο
σύνολο οικονομιών «βορρά» και «νότου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.1.2 Σκοπός Πραγματοποίησης της Έρευνας
Στην έρευνα πρακτικά λαμβάνονται υπόψη θεμελιώδεις αριθμοδείκτες για το σύνολο της
εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, όπως αυτοί της κυκλοφοριακής ρευστότητας, της
κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών, του
κεφαλαίου κίνησης (ταμειακός και λειτουργικός κύκλος), του βαθμού δανειακής
επιβάρυνσης, της αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού
(Return on Assets – ROA) και επί των ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – ROE). Επίσης,
υπολογίζεται ξεχωριστά και ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης μαζί με τα
συστατικά μέρη που τον αποτελούν (αποθεματοποίηση, εισπρακτέοι – πληρωτέοι
λογαριασμοί, ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων), προκειμένου να διαπιστωθεί η
αιτία για την οποία προκύπτουν τα αποτελέσματα αυτά. Ακολούθως, πραγματοποιούνται οι
ανάλογες γραμμικές παλινδρομήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η σχέση και η στατιστική
σημαντικότητα ανάμεσα σε ορισμένα μεγέθη και να συγκριθεί με ανάλογα αποτελέσματα
άλλων ερευνών που συναντώνται στη βιβλιογραφία. Τα συμπεράσματα που ανακύπτουν,
εκφράζονται

τόσο

ανά

κράτος-μέλος

και

ανά

ομαδοποίηση

των

κρατών-μελών

(διαστρωματική ανάλυση), όσο και ανά χρονική περίοδο (διαχρονική ανάλυση).
Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να συνδέσει το κεφάλαιο κίνησης με
βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες αναφορικά τη ρευστότητα, τη δανειακή
επιβάρυνση και την κερδοφορία των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, γίνεται
προσπάθεια όχι μόνο απλού υπολογισμού των μεγεθών αυτών, αλλά ταυτόχρονα και
ερμηνείας των αποτελεσμάτων που εμφανίζουν, χρησιμοποιώντας ως βάση αναφοράς την
οικονομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βιβλιογραφία,
παρουσιάζονται παρόμοιες έρευνες, οι οποίες εξετάζουν με τη χρήση πολυμεταβλητών
γραμμικών μοντέλων, τη σχέση του κεφαλαίου κίνησης και των συστατικών στοιχείων που
το αποτελούν με το λειτουργικό αποτέλεσμα, καταλήγοντας σε ανάλογα συμπεράσματα
αναφορικά με την ύπαρξη ή μη θετικής ή αρνητικής συσχέτισης των λογαριασμών αυτών.
Παρ’ όλα αυτά, τα συμπεράσματα αυτά δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν την αιτία από το
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αιτιατό, ή εναλλακτικά, δεν δύνανται να δώσουν μια πειστική απάντηση στα αίτια που
δημιουργούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών. Η εργασία αυτή, δίνει τη δυνατότητα
παραπέρα εμβάθυνσης και ερμηνείας του λειτουργικού αποτελέσματος ως συνάρτηση του
κεφαλαίου κίνησης και ειδικότερα του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης,
προτείνοντας παράλληλα συγκεκριμένα μέτρα για την ουσιαστική χρηματοοικονομική
βελτίωση της επιχείρησης.

3.2

Επιλογή Δεδομένων και Περιγραφή Διαδικασίας για τη Διαμόρφωση του
Δείγματος

3.2.1 Επιλογή Δεδομένων
Όπως γίνεται αντιληπτό, το δείγμα που χρησιμοποιείται για την εκπόνηση της συγκεκριμένης
έρευνας βασίζεται γενικότερα σε μη χρηματοοικονομικές (non financial) επιχειρήσεις. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι από το σύνολο των προς εξέταση επιχειρήσεων δεν λαμβάνονται
υπόψη εκείνες που παρέχουν οποιοδήποτε είδος υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσης και
συνεπώς από την ανάλυσή μας εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρίες,
όπως επίσης και οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας απαιτήσεων
(factoring). Ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται ο διαχωρισμός αυτός αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός δείγματος επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια ως προς
μερικά βασικά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη κατά προσέγγιση ορισμένου ύψους κύκλου
εργασιών, συνολικού ενεργητικού, κεφαλαιακής διάρθρωσης των λογαριασμών που
συνθέτουν την πάγια και κινητή περιουσία, ύψους των δανειακών κεφαλαίων και της
χρηματοοικονομικής μόχλευσης αντίστοιχα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρίες που
ανήκουν στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων δεν βασίζονται σε τόσο
μεγάλο βαθμό στις λειτουργικές τους ταμειακές ροές για την εξυπηρέτηση των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις των
υπόλοιπων παραγωγικών κλάδων. Υπό αυτή την έννοια, η αποκλειστική μελέτη του
κεφαλαίου κίνησης στις εταιρίες αυτές συνεπάγεται την εξαγωγή μη αξιόπιστων
συμπερασμάτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους, διότι η χρηματοδότηση της
κύριας δραστηριότητας των εταιριών αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά είτε
μέσω επενδυτικών είτε μέσω χρηματοδοτικών ταμειακών ροών.
Η διαμόρφωση του δείγματος που θα χρησιμοποιηθεί για την έρευνα προϋποθέτει
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όπως στο σύνολο των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων γίνονται οι ανάλογες
προσαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, για να είναι θεωρηθεί το επιλεγμένο δείγμα ομοιογενές,
προτείνεται η επιλογή εκείνων των επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο παραγωγικό κλάδο
και ειδικότερα αυτόν του βιομηχανικού κλάδου. Η προτίμηση του βιομηχανικού κλάδου,
όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, αναφέρεται στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που
παρουσιάζουν οι εταιρίες αυτές και συνίστανται στο εκτεταμένο ύψος του συνολικού
ενεργητικού και κύκλου εργασιών, στη δέσμευση σημαντικού ποσού κεφαλαίων σε πάγιο
ενεργητικό, καθώς επίσης και στην ιδιαίτερα διευρυμένη παραγωγική δραστηριότητα,
στοιχεία που συνιστούν κατάλληλη τη μελέτη του κεφαλαίου κίνησης στις εταιρίες αυτές. Η
μοναδική ουσιαστική διαφοροποίηση που εμφανίζεται και αξίζει να επισημανθεί αφορά το
μέγεθος καθεμιάς επιχείρησης ανά κράτος-μέλος. Ο προσδιορισμός του μεγέθους μιας
επιχείρησης, όπως αντίστοιχα ο προσδιορισμός του μεγέθους της οικονομίας ενός κράτους,
αναδεικνύει το επίπεδο ανταγωνισμού που αναπτύσσεται ανάμεσα στις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις σε κάθε χώρα. Με άλλα λόγια, το μέγεθος των επιχειρήσεων ανά χώρα
μεμονωμένα εκφράζει το βαθμό συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης των επενδυμένων
κεφαλαίων σε αυτή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το δείγμα που δημιουργείται από αυτές
εμφανίζει αλλοιωμένα στοιχεία. Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να τονισθεί ότι ορισμένες
επιχειρήσεις που εντάσσονται στο βιομηχανικό κλάδο δεν λαμβάνονται υπόψη διότι σε
ορισμένους λογαριασμούς αξιών (κυρίως λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού,
όπως τα αποθέματα και τα ταμειακά διαθέσιμα) παρατηρούνται είτε ασυνήθιστα υψηλές
μεταβολές, είτε αμετάβλητα μηδενικά υπόλοιπα. Φυσικά, οι επιχειρήσεις αυτές είναι
ελάχιστες σε αριθμό συγκριτικά με το σύνολο των επιχειρήσεων του βιομηχανικού κλάδου,
και εξαιτίας των χρηματοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν θεωρείται ορθό
να συμπεριληφθούν στο δείγμα.
Οι προς ανάλυση επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο βιομηχανικό κλάδο
δύνανται να ομαδοποιηθούν σε επιμέρους υποκατηγορίες, με βάση την περιγραφή του κάθε
βιομηχανικού τομέα. Ορισμένα παραδείγματα των κατηγοριών αυτών είναι οι κατασκευές
και η μηχανική, η παραγωγή ηλεκτρικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού, η παραγωγή
βιομηχανικών μηχανημάτων κ.ά. Παρόμοια, η παραπάνω κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο βάθος με κριτήριο το αντικείμενο δραστηριότητάς
τους. Όσο λοιπόν υψηλότερος είναι ο βαθμός ομαδοποίησης, τόσο πιο συναφές είναι το
αντικείμενο της λειτουργικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ανά κατηγορία και κατ’
επέκταση τόσο πιο χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Παρ’ όλα αυτά, είναι
σημαντικό να κατανοηθεί ότι από το σύνολο των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, γίνεται
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προσπάθεια να πραγματοποιηθούν οι κατά το δυνατό λιγότερες εξαιρέσεις και αποκλεισμοί
ορισμένων εξ’ αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα της σύνθεσης του δείγματος.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πέραν των αναφερθέντων εξαιρέσεων, αναλύεται το σύνολο των
βιομηχανικών επιχειρήσεων ασχέτως του βιομηχανικού τομέα ή του αντικειμένου
δραστηριότητάς τους. Τούτο συμβαίνει για δυο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι κατά
βάση θεωρητικός και σχετίζεται με την ύπαρξη ή μη μεροληψίας επί της επιλογής των προς
εξέταση επιχειρήσεων, ή εναλλακτικά, οι προτιμήσεις του ερευνητή οφείλει να μην
σχετίζονται με τον ρύθμιση των παραμέτρων του δείγματος. Ο δεύτερος λόγος είναι
πρακτικός και έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη, κυρίως του
Ευρωπαϊκού «νότου», δεν υφίσταται το σύνολο των επιμέρους κατηγοριοποιήσεων και
συνεπώς η χρησιμοποίηση αυτών των κριτηρίων δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολο των
κρατών-μελών του δείγματος.

3.2.2 Περιγραφή Διαδικασίας για τη Συλλογή των Δεδομένων και τη
Διαμόρφωση του Δείγματος
Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώνεται στη
μελέτη θεμελιωδών χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών και ειδικότερα του κεφαλαίου
κίνησης επιχειρήσεων που ανήκουν στο βιομηχανικό κλάδο. Για τη διαμόρφωση του
δείγματος, απαιτείται σε πρώτο στάδιο η συλλογή δεδομένων επί του συνόλου των μη
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων για κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά
λοιπόν

γίνεται

προσπάθεια

να

συγκεντρωθεί

η

απαιτούμενη

χρηματοοικονομική

πληροφόρηση εστιάζοντας σε κάθε μεμονωμένη επιχείρηση κάθε κράτους-μέλους. Κάτι
τέτοιο όμως δεν είναι πρακτικά δυνατό να πραγματοποιηθεί εντός των δοσμένων χρονικών
πλαισίων για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ορθότερο
να συλλεχθούν οι πληροφορίες αυτές στο σύνολο των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
και όχι μεμονωμένα, συγκεντρώνοντας την αντίστοιχη πληροφόρηση για συγκεκριμένους
λογαριασμούς αξιών και αποτελεσμάτων. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η λήψη της
διαθέσιμης πληροφόρησης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να μειώνεται η
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει υπόψη
όλα τα αναγκαία χρηματοοικονομικά μεγέθη που εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που συγκεντρώνονται, αφορούν
ετήσια πληροφόρηση (ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και αναφορές) και υπολογίζονται με
βάση τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
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Οι λογαριασμοί αξιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία και λαμβάνονται
με τη βοήθεια συγκεκριμένης βάσης δεδομένων για το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 2005
και το 2013 είναι αυτοί των αποθεμάτων, του συνόλου των εισπρακτέων και των πληρωτέων
λογαριασμών, του συνόλου του κυκλοφορούντος ενεργητικού, του βραχυπρόθεσμου και του
μακροπρόθεσμου παθητικού, των ταμειακών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων,
του συνολικού ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής εταιρίας και του συνόλου
των κοινών μετοχών (μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών) της. Από την άλλη πλευρά, οι
λογαριασμοί αποτελεσμάτων που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτοί του κόστους πωληθέντων,
του κύκλου εργασιών, των γενικών και διοικητικών εξόδων (έξοδα διοίκησης, διανομής κλπ),
του καθαρού αποτελέσματος προ και μετά φόρων και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Από
τους παραπάνω λογαριασμούς είναι εφικτός ο προσδιορισμός επιμέρους λογιστικών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στον
ερευνητή. Ορισμένα παραδείγματα με βάση την πρόταση αυτή, αποτελεί ο υπολογισμός των
προνομιούχων μετοχών μιας επιχείρησης (εφόσον υφίστανται) ο οποίος ορίζεται ως η
διαφορά του συνόλου των κοινών μετοχών που διαθέτει μια επιχείρηση από τα συνολικά ίδια
κεφάλαια αυτής ή αντίστοιχα ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας,
ο οποίος ισούται με το πηλίκο του συνολικού κυκλοφορούντος ενεργητικού με το συνολικό
βραχυπρόθεσμο παθητικό.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε ορισμένους εκ των
αντληθέντων από τη βάση δεδομένων λογαριασμούς, και συγκεκριμένα αυτούς του συνόλου
των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών, ενσωματώνονται επιμέρους λογαριασμοί
αξιών, οι οποίοι με τη σειρά τους δεν είναι δυνατό να εξετασθούν μεμονωμένα. Πιο
συγκεκριμένα, στο σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών (total accounts receivable)
ενσωματώνονται πάσης φύσης απαιτήσεις που εγείρει η επιχείρηση έναντι τρίτων, δηλαδή
στο σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών συμπεριλαμβάνονται οι λογαριασμοί των
πελατών, των γραμματίων εισπρακτέων, των χρεωστών, ενώ αντίστοιχα στο σύνολο των
πληρωτέων λογαριασμών (total accounts payable) ενσωματώνονται πάσης φύσης
υποχρεώσεις που εγείρουν τρίτοι έναντι της επιχείρησης και συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι
λογαριασμοί των προμηθευτών, των γραμματίων πληρωτέων, των πιστωτών. Επίσης ο
λογαριασμός των ταμειακών διαθεσίμων περιλαμβάνει πέρα από το ταμείο και τις καταθέσεις
όψης, το εμπορικό χαρτοφυλάκιο (securities held for sale) που διαθέτει μια επιχείρηση,
καθώς θεωρείται ως στοιχείο άμεσα ρευστοποιήσιμο για την επιχείρηση χωρίς να
συνεπάγεται για αυτήν κεφαλαιακές απώλειες, ή εναλλακτικά, λογίζεται ως ταμειακό
ισοδύναμο. Πάντως, τα υπόλοιπα του λογαριασμού του εμπορικού χαρτοφυλακίου
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θεωρούνται στην πλειοψηφία των εξεταζόμενων επιχειρήσεων αμελητέα ή και σε αρκετές
περιπτώσεις μηδενικά, και κατ’ επέκταση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξομειώσεις
συγκριτικά με τα

αντίστοιχα

δημοσιευμένα αποτελέσματα. Ο

υπολογισμός

των

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, που βασίζεται σε μεγέθη τα οποία αποτελούν
υποσύνολα άλλων λογαριασμών, οφείλει να προσαρμόζεται ανάλογα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης,
ο οποίος αντί της χρήσης των λογαριασμών των πελατών και των προμηθευτών,
χρησιμοποιείται το σύνολο των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών αντίστοιχα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων υποβαθμίζεται, διότι τα
αποτελέσματα αυτά ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην πραγματική χρηματοοικονομική
κατάσταση των επιχειρήσεων και υπολογίζονται για καθαρά πρακτικούς λόγους κατά
προσέγγιση (approximation).
Στη συνέχεια, από το σύνολο των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ανά την
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται εκείνες οι επιχειρήσεις των οποίων η έδρα
βρίσκεται σε χώρα εκτός του εξεταζόμενου δείγματος των κρατών-μελών. Έτσι, από το
σύνολο των 2535 παρατηρήσεων που αφορούν το σύνολο των μη χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων, οι 2110 αφορούν επιχειρήσεις που εδρεύουν σε κράτη-μέλη που μελετά η
παρούσα εργασία. Με την επιλογή των συγκεκριμένων κρατών-μελών επιβεβαιώνεται η
σχετική παράμετρος που αναφέρθηκε προηγούμενα αναφορικά με το γεγονός ότι το
συγκεκριμένο

δείγμα

αποτυπώνει

ανάγλυφα

την

κατανομή

της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας κατά το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (83,23%). Βεβαίως,
στην ανάλυση που γίνεται δεν λαμβάνονται υπόψη και άλλες χώρες με ισχυρά οικονομικά
χαρακτηριστικά, όπως η Φινλανδία και η Αυστρία και υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να
θεωρηθεί εν μέρει ως παράλειψη. Το σκεπτικό πίσω από μια τέτοια απόφαση είναι να
διατηρηθεί σε ισορροπία ο αριθμός των χωρών που απαρτίζουν καθεμιά από τις κατηγορίες
του Ευρωπαϊκού «βορρά» και «νότου». Πάντως, τουλάχιστον στην περίπτωση της
Φινλανδίας, μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζει ομοιότητες με την
οικονομική δραστηριότητα της Σουηδίας, και συνεπώς, τα συμπεράσματα που προκύπτουν
για τις σουηδικές επιχειρήσεις και την Σουηδική οικονομία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στις φινλανδικές επιχειρήσεις και τη Φινλανδική οικονομία αντίστοιχα.
Στο επόμενο στάδιο, ο αριθμός των εξεταζόμενων επιχειρήσεων μειώνεται περαιτέρω,
καθώς από το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές
χώρες, εξαιρούνται εκείνες των οποίων ο παραγωγικός κλάδος στον οποίο εντάσσονται δεν
λογίζεται ως βιομηχανικός. Το σύνολο των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε αυτά τα κράτη51

μέλη ανέρχεται σε 512 παρατηρήσεις και αποτελεί περίπου το 25% (24,26%) της συνολικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας ασχέτως παραγωγικού κλάδου για τις χώρες αυτές. Επίσης,
είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η βιομηχανική επιχειρηματικότητα ανά την επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ανέρχεται σε 622 εταιρίες, εκ των οποίων οι 512 αποτελούν

αντικείμενο μελέτης της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Από τα στοιχεία που παρατίθενται,
επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων όσον
αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για τις χώρες του Ευρωπαϊκού «βορρά» και
«νότου». Πάντως, με εξαίρεση την Ιταλία, η Ελλάδα διαθέτει τις περισσότερες βιομηχανικές
επιχειρήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού «νότου», χωρίς βέβαια αυτό
να σημαίνει υποχρεωτικά ότι οι οικονομίες κλίμακας που διαθέτουν οι ελληνικές
βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των πορτογαλικών ή των
ισπανικών βιομηχανιών. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των επιχειρήσεων ανά κράτος-μέλος
εμφανίζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (3.1).
Ακολούθως, για τη διαμόρφωση του εξεταζόμενου δείγματος απαιτείται όπως οι
επιχειρήσεις που έχουν απομείνει από την παραπάνω πραγματοποιημένη επεξεργασία,
ικανοποιούν ορισμένα βασικά κριτήρια. Ο ορισμός συγκεκριμένων περιορισμών παίζει
καταλυτικό ρόλο στην τελική επιλογή των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο προς ανάλυση
δείγμα, καθώς διαφορετικά είδη και επίπεδα αυτών συνεπάγονται και διαφορετική σύνθεση
του δείγματος. Συνηθέστερα, οι προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται, μπορούν να
εφαρμοστούν είτε με βάση πληθυσμιακά κριτήρια ανά γεωγραφική περιοχή (ανά νομό, ανά
χώρα κλπ), είτε με βάση ποσοτικούς περιορισμούς αναφορικά με συγκεκριμένα οικονομικά
στοιχεία. Η χρήση πληθυσμιακών κριτηρίων για τη διαλογή επιχειρήσεων, έγκειται στη
επιλογή τόσων εταιριών σε αριθμό, όσων αντιστοιχεί ο πληθυσμός στην ίδια γεωγραφική
περιοχή. Το ποσοστό ανάμεσα στα δυο αυτά μεγέθη είναι σταθερό και αφορά κάθε
γεωγραφική περιοχή που λαμβάνει μέρος στην έρευνα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
υπαρχόντων επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερος από το ποσοστό αυτό ανά περιοχή, τότε στην
ανάλυση συμπεριλαμβάνονται εκείνες με το μεγαλύτερο μέγεθος (σύνολο ενεργητικού ή
ύψος κύκλου εργασιών). Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται ποσοτική ομοιομορφία του
διαμορφωμένου δείγματος, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων αποτελεί σταθερή συνάρτηση
του εκάστοτε πληθυσμού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εξασφαλίζεται και το αντίστοιχο
ποιοτικό κριτήριο, αφού οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές
αποκλίσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, η
χρήση ποσοτικών κριτηρίων δεν συνδέεται με τον πληθυσμό που παρουσιάζει μια
γεωγραφική περιοχή, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στον προσδιορισμό ενός
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ορισμένου ύψους (πλαφόν) συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων. Οι λογαριασμοί που
χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε αυτή την περίπτωση είναι το ύψος του συνολικού
ενεργητικού ή του κύκλου εργασιών. Η χρήση του ποσοτικού περιορισμού εξασφαλίζει όπως
οι επιτυχούσες επιχειρήσεις διαθέτουν παρόμοια χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά
(ποιοτικό κριτήριο), χωρίς όμως να εγγυάται κανείς ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων δεν θα
παρουσιάζει αξιοσημείωτες μεταβολές ανά γεωγραφική περιοχή (ποσοτικό κριτήριο).
Η παρούσα ερευνητική εργασία, χρησιμοποιεί τόσο γεωγραφικές όσο και ποσοτικές
προϋποθέσεις για τη διαλογή των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να
βρεθεί μια κοινή τομή ανάμεσα σε αυτά τα κριτήρια, προκειμένου το δείγμα που θα αναλυθεί
στη συνέχεια να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν πιστότερα στην πραγματικότητα.
Ξεκινώντας

από

τον

ορισμό

ενός

σταθερού

ποσοστού

και

πραγματοποιώντας

επαναλαμβανόμενες υπολογιστικές δοκιμές ανάμεσα στον πληθυσμό μιας περιοχής και τον
αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή, βρίσκουμε προσεγγιστικά ότι το
38% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ανά κράτος-μέλος συμπεριλαμβάνεται τελικά στο
δείγμα. Η χρήση του συγκεκριμένου ποσοστού δεν θεωρείται τυχαία. Ο ορισμός του
ποσοστού στο 38% αφορά ταυτόχρονα εκείνες τις εταιρίες των οποίων ο μέσος κύκλος
εργασιών για το χρονικό διάστημα 2005-2013 είναι άνω των 200.000 ευρώ (ποσοτικό
κριτήριο). Με άλλα λόγια, οι επιλεγμένες αυτές εταιρίες τυγχάνουν αποδοχής με τη χρήση
τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου κριτηρίου. Αν το ποσοστό που αφορά το γεωγραφικό
κριτήριο αυξηθεί, τότε οι πλεονάζουσες επιλεγμένες επιχειρήσεις δεν θα ικανοποιούν το
ποσοτικό κριτήριο των 200.000 ευρώ, ενώ αν το ποσοστό αυτό μειωθεί, τότε ο νέος
μειωμένος αριθμός επιχειρήσεων θα ανταποκρίνεται σε υψηλότερο ποσοτικό περιορισμό, με
αποτέλεσμα ο αριθμός των εξεταζόμενων επιχειρήσεων-παρατηρήσεων (ν) να μειωθεί.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συγκεραστούν οι παραπάνω αναφερθείσες προϋποθέσεις,
προκειμένου να προκύπτει όσο το δυνατό μεγαλύτερο πλήθος παρατηρήσεων, και υπό αυτή
την έννοια, η χρήση του 38% των επιχειρήσεων ανά κράτος-μέλος και των 200.000 ευρώ ως
μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αποτελούν τον βέλτιστο συνδυασμό ποιοτικών και
ποσοτικών χαρακτηριστικών. Βεβαίως, για να καταλήξουμε στον συγκεκριμένο συνδυασμό,
πρέπει να αναφερθεί ότι πρώτιστα χρησιμοποιείται το πληθυσμιακό κριτήριο ενώ αντίστοιχα
έπεται το (ποιοτικό) κριτήριο του κύκλου εργασιών. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, ο
καθορισμός του σταθερού ποσοστού για τον υπολογισμό του αριθμού των επιχειρήσεων ανά
κράτος-μέλος, βασίζεται στη χώρα εκείνη με το χαμηλότερο πληθυσμό, αφού αυτή αποτελεί
και τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται και οι υπόλοιπες χώρες.
Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η εφαρμογή των κριτηρίων και ο αριθμός των
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επιχειρήσεων που σε τελικό στάδιο συνθέτουν το προς ανάλυση δείγμα. Ο πίνακας 3.2
εκφράζει το τελικά διαμορφωμένο δείγμα με βάση ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά,
καταδεικνύοντας ουσιαστικά με τον πλέον εμφατικό τρόπο την απόκλιση που παρατηρείται
αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο σύνολο των κρατών-μελών του
Ευρωπαϊκού «βορρά» και «νότου». Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, στο σύνολο των
«βόρειων» οικονομιών, και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά
χαρακτηριστικά, δραστηριοποιούνται 66 επιχειρήσεις, εκ των οποίων περίπου οι μισές από
αυτές (31) αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία. Παρόμοια, ο αριθμός
των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους σε κάποια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού
«νότου» και πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ανέρχεται συνολικά σε 49, εκ των οποίων οι 23
εδρεύουν στην Ιταλία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο αριθμός των εταιριών που αναλογούν
με βάση τον πληθυσμό που διαθέτει, είναι οι 4 μεγαλύτερες εταιρίες σε σύνολο 9 εταιριών,
των οποίων ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπολογίζεται άνω των 200.000 ευρώ.
Στο επόμενο κεφάλαιο, επιχειρείται να γίνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με
τη ρευστότητα, τη δανειακή επιβάρυνση, την κερδοφορία και το κεφάλαιο κίνησης για το
σύνολο των επιχειρήσεων κάθε κράτους μέλους για το χρονικό διάστημα 2005-2013. Η
ανάλυση των δεδομένων (data analysis) πραγματοποιείται σε διαχρονικό και σε
διαστρωματικό επίπεδο, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο, πλούσια συμπεράσματα για τη
χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων πριν και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, βασίζονται σε ένα δείγμα το
οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί από ομοιογένεια, καθώς οι παράμετροι που λαμβάνονται για
τη δημιουργία του διαθέτουν πληρότητα τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών στοιχείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων αναφορικά με το Ενεργητικό και τον
Κύκλο Εργασιών
Η διαμόρφωση του δείγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις παραμέτρους που έχουν
ληφθεί υπόψη στο προηγούμενο κεφάλαιο, περιλαμβάνει επιχειρήσεις με παρόμοια
χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος του συνολικού ενεργητικού και του κύκλου εργασιών για
καθεμιά από αυτές τις επιχειρήσεις ποικίλλει, όπως ακριβώς ποικίλλει και το μέγεθος της
οικονομίας κάθε κράτους-μέλους. Ο αριθμός, όμως, των επιχειρήσεων που λαμβάνονται από
κάθε χώρα δεν είναι σε θέση να περιγράψει το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού, διότι
η διαλογή τους αποτελεί άμεση συνάρτηση του πληθυσμού που διαβιεί σε κάθε γεωγραφική
περιοχή. Φυσικά, από τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιούν,
είναι εφικτή η συγκέντρωση της απαιτούμενης πληροφόρησης όσον αφορά τη συνολική τους
περιουσία (ενεργητικό) και το ύψος των πραγματοποιημένων πωλήσεών τους. Ο λόγος για
τον οποίο στρέφεται το ενδιαφέρον προς αυτά τα δυο μεγέθη μπορεί να δικαιολογηθεί από το
γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί περιγράφουν με συντομία τα βασικά γνωρίσματα
μιας εταιρίας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία ως κριτήρια για τη
δημιουργία δειγμάτων και τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών, όπως παρόμοια
χρησιμοποιείται το μέσο ετήσιο ύψος του κύκλου εργασιών για την παρούσα εργασία.
Παρακάτω ακολουθούν σχετικοί πίνακες51 (πίνακες 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4) που παρουσιάζουν
το μέσο ετήσιο ύψος του συνολικού ενεργητικού και του κύκλου εργασιών ανά κράτοςμέλος. Μαζί με τους πίνακες, υπολογίζονται χωριστά και τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία,
όπως ο αριθμητικός τους μέσος όρος, η ελάχιστη και η μέγιστη παρατήρηση, καθώς επίσης
και η τυπική απόκλιση και η διάμεσος των συγκεκριμένων παρατηρήσεων.
Τα στοιχεία που παρατίθενται προσφέρουν ιδιαίτερα χρήσιμη πληροφόρηση.
Ξεκινώντας από τα δεδομένα που αφορούν την μέση ετήσια συνολική περιουσία (πίνακας
4.2), μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι κατά μέσο όρο οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις χώρες του Ευρωπαϊκού «βορρά» (και ειδικότερα σε αυτές της
Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας) είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος από
τις αντίστοιχες του Ευρωπαϊκού «νότου» (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία). Με
άλλα λόγια, ο βαθμός βιομηχανοποίησης των οικονομιών του «βορρά» μπορεί να θεωρηθεί
51

Τα ποσά των πινάκων 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 αναφέρονται σε χιλιάδες ευρώ.
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υψηλότερος συγκριτικά με τις οικονομίες του «νότου». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το
επίπεδο του ανταγωνισμού που έχει αναπτυχθεί στις χώρες της πρώτης κατηγορίας θεωρείται
ανώτερο και βασίζεται στο γεγονός ότι επιτυγχάνονται εκτεταμένες οικονομίες κλίμακας
λόγω της αυξημένης παραγωγικής δραστηριότητας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία διαθέτει τις μεγαλύτερες σε
μέγεθος επιχειρήσεις σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων επιχειρήσεων κάθε κράτουςμέλους. Η παραπάνω πρόταση μπορεί να δικαιολογηθεί μερικώς από τον αριθμό των
επιχειρήσεων που σε τελικό στάδιο επιλέχθηκαν, καθώς σύμφωνα με τον πληθυσμό που
εμφανίζει, της αντιστοιχούν 4 μόνο επιχειρήσεις. Οι συγκεκριμένες εταιρίες παρουσιάζουν
υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης κεφαλαίων, καθώς αποτελούν τις
ογκωδέστερες της Σουηδίας, με αποτέλεσμα το μέσο συνολικό ενεργητικό τους να είναι
ιδιαίτερα υψηλό. Κάτι παρόμοιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις των υπολοίπων χωρών που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τη Σουηδία, διότι ο πληθυσμός που διαθέτουν επιβάλλει
όπως εντάσσονται και βιομηχανίες μικρότερες σε μέγεθος. Πάντως, πρέπει να επισημανθεί
ότι στη Σουηδία δραστηριοποιούνται κατά κανόνα μεγάλες επιχειρήσεις, και συνεπώς, η
αύξηση του αριθμού των επιλεγμένων επιχειρήσεων δεν συνεπάγεται σημαντική μείωση του
μέσου συνολικού ενεργητικού.
Στον αντίποδα, η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά
σε σχέση με τη Σουηδία. Πράγματι, οι ελληνικές βιομηχανίες, αν και πολλές σε αριθμό 52, δεν
παρουσιάζουν στοιχεία υψηλής βιομηχανοποίησης και κατ’ επέκταση το μέγεθός τους δεν
θεωρείται μεγάλο. Υπό αυτή την έννοια, ακόμα και οι 4 μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανικές
επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας δεν μπορούν να
συγκριθούν με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων κρατών-μελών του «νότου», πόσο μάλλον με
αυτές του «βορρά». Ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός ότι σε χώρες όπως η Πορτογαλία και η
Ισπανία

που
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βιομηχανοποίησης θεωρείται υψηλότερος, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η ελληνική
οικονομία βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα την ανάλυση του μέσου ετήσιου συνολικού
ενεργητικού και τις μεταβολές που αυτό παρουσιάζει σε κάθε χρήση (πίνακας 4.1), μπορούμε
να σημειώσουμε ότι το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008-2009) οδήγησε στη
μείωση του συνολικού ενεργητικού ορισμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ορισμένες
χώρες. Ειδικότερα, στις οικονομίες του Ευρωπαϊκού «βορρά» και μάλιστα στις χώρες της
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Ο αριθμός των βιομηχανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανέρχεται συνολικά σε 39,
την ίδια στιγμή που μόνο η Ιταλία διαθέτει περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις αντίστοιχα.
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Γερμανίας και της Σουηδίας, υπολογίζεται για τη συγκεκριμένη χρήση σημαντική μείωση του
ενεργητικού των επιχειρήσεών τους. Η μείωση της συνολικής περιουσίας μιας επιχείρησης
μέσω της ρευστοποίησης τμήματος του παγίου ή του κυκλοφορούντος ενεργητικού της,
συνίσταται στην κάλυψη τακτικών και έκτακτων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, στις οποίες
η επιχείρηση δεν δύναται να ανταποκριθεί επιτυχώς, καθώς ένα τμήμα των πελατών της
καθίσταται επισφαλές (επισφαλείς απαιτήσεις). Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, λοιπόν,
αρκετές βιομηχανικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν τη λειτουργική τους
δραστηριότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις καινούργιες οικονομικές συνθήκες.
Πάντως πρέπει να αναφέρουμε ότι, με εξαίρεση την Γερμανία, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του
δείγματος εμφανίζουν τις επόμενες χρονιές σταθεροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του
μέσου συνολικού ενεργητικού των επιχειρήσεών τους. Αντιθέτως, στην περίπτωση της
Γερμανίας παρατηρείται ανάλογη σταθεροποίηση του μεγέθους των βιομηχανικών
επιχειρήσεων, χωρίς όμως να παρατηρείται παρόμοια αύξηση αυτού τα επόμενα χρόνια.
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσουμε ότι οι οικονομίες του «νότου» δεν
παρουσίασαν ούτε κατά την εκδήλωση ούτε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης
ουσιαστική μείωση στο μέγεθος των επιχειρήσεών τους. Πιο συγκεκριμένα, όχι μόνο δεν
μειώθηκε το μέσο ετήσιο συνολικό ενεργητικό των εταιριών των χωρών αυτών, αλλά
αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό, ξεπερνώντας τα αρχικά επίπεδα βιομηχανοποίησης του 20052006. Με άλλα λόγια, η χρηματοπιστωτική κρίση δεν φάνηκε να επηρέασε με μια πρώτη
προσέγγιση σημαντικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, μιας και οι
ρυθμοί ανάπτυξης δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες αυξομειώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για
την περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι βιομηχανικές επιχειρήσεις κατάφεραν αρχικά να
διατηρήσουν και στη συνέχεια να επεκτείνουν την κανονική τους δραστηριότητα,
υποβοηθούμενες από την υλοποίηση αντίστοιχων αναπτυξιακών και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων. Βεβαίως, οι οικονομίες του Ευρωπαϊκού «νότου» εξακολουθούν να
υστερούν σε μέγεθος από τις αντίστοιχες του Ευρωπαϊκού «βορρά».
Η ανάλυση των μεταβολών που παρουσιάζει το μέσο ετήσιο συνολικό ενεργητικό
μπορεί να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα. Σε πολλές έρευνες που παρατίθενται στη
βιβλιογραφία, εξετάζεται η σχέση του συνολικού μεγέθους μιας επιχείρησης (ενεργητικό) με
το λειτουργικό αποτέλεσμα που εμφανίζει. Σύμφωνα με τους Raheman και Nasr53,
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Mathuva54, Ukaegbu55, Λαζαρίδη και Τρυφωνίδη56, Deloof57 και Padachi58, η σχέση που
αναπτύσσεται ανάμεσα στο μέγεθος μιας επιχείρησης και του λειτουργικού της
αποτελέσματος (εκφρασμένο είτε ως μικτό είτε ως καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα) είναι
θετική κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι όσο μεγαλύτερη
είναι μια επιχείρηση τόσο υψηλότερη αναμένεται η λειτουργική κερδοφορία για αυτήν και
αποδίδεται στο γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο, πραγματοποιούνται υψηλότερα επίπεδα
οικονομιών κλίμακας. Από την άλλη μεριά, στη βιβλιογραφία παρατηρούνται και
αποτελέσματα ανάλογων ερευνών που αποκλίνουν από την πλειοψηφία. Ειδικότερα, οι Gill
Amarjit, Biger Nahum και Mathur Neil59 υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους σχέση
ανάμεσα στα στοιχεία αυτά, ενώ οι Enqvist, Graham και Nikkinen60 θεωρούν ότι η σχέση
ανάμεσα στο μέγεθος και το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι αρνητική, ή εναλλακτικά, όσο
μεγαλύτερο είναι το μέγεθος μιας εταιρίας, τόσο μικρότερο το λειτουργικό αποτέλεσμα που
εμφανίζει.
Μετατοπίζοντας το επίκεντρο της παραπάνω ανάλυσης από τα οικονομικά στοιχεία
που αφορούν το μέσο ετήσιο συνολικό ενεργητικό (πίνακες 4.1, 4.2) σε εκείνα που έχουν να
κάνουν με το μέσο ετήσιο ύψος του κύκλου εργασιών (πωλήσεις) (πίνακες 4.3 και 4.4),
μπορούμε να διαπιστώσουμε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Πράγματι, παρακολουθώντας
τον πίνακα 4.4 και την πληροφόρηση που δίδει σχετικά με την περιγραφική στατιστική
(descriptive statistics) του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κάθε κράτους-μέλους, μπορεί
να λεχθεί ότι το ύψος των πραγματοποιημένων πωλήσεων που αφορούν βιομηχανικές
επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού «βορρά» είναι υψηλότερο συγκριτικά με το αντίστοιχο επίπεδο
πωλήσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού «νότου». Η παρατήρηση αυτή
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συνδέεται με όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα, καθώς το μέγεθος μιας επιχείρησης
καταδεικνύει το σύνολο της παραγωγικής της δραστηριότητας και κατ’ επέκταση τα
υπόλοιπα των λογαριασμών των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών. Το
υψηλότερο μέσο επίπεδο κύκλου εργασιών παρατηρείται στη Σουηδία, ενώ υψηλό θεωρείται
το ύψος των πωλήσεων και στην Ολλανδία. Στον αντίποδα, η Ελλάδα διαθέτει το χαμηλότερο
μέσο ετήσιο ύψος πωλήσεων στο σύνολο των εξεταζόμενων χωρών, ενώ επίσης χαμηλές
είναι και οι πωλήσεις των βιομηχανικών εταιριών στην Πορτογαλία. Σε κάθε περίπτωση, οι
οικονομίες του «βορρά» εμφανίζουν ενισχυμένα οικονομικά χαρακτηριστικά (συνολικό
ενεργητικό, κύκλος εργασιών) σε σχέση με τα αντίστοιχα των οικονομιών του «νότου».
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η διαχρονική μεταβολή των πωλήσεων σε κάθε
χώρα του δείγματος. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία του μέσου ετήσιου κύκλου
εργασιών αποκλίνουν ελαφρώς από εκείνα του μέσου ετήσιου συνολικού ενεργητικού. Πιο
συγκεκριμένα, στο σύνολο των χωρών που απαρτίζουν την κατηγορία των «βόρειων»
οικονομιών μπορούμε να πούμε ότι εμφανίζουν για τις χρήσεις 2008-2009 μείωση του μέσου
ύψους πωλήσεων ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Τα δεδομένα αυτά συμφωνούν με
όσα αναφέρθηκαν για το μέσο συνολικό ενεργητικό αντίστοιχα, αποδεικνύοντας ότι στα
κράτη-μέλη του «βορρά» το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης επηρέασε αρνητικά τη
χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεών τους. Παρ’ όλα αυτά, τα επόμενα χρόνια,
οι βιομηχανικές επιχειρήσεις των συγκεκριμένων χωρών εμφανίζουν αισθητή βελτίωση των
πραγματοποιημένων πωλήσεών τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την οικονομική ανάκαμψη
των οικονομιών αυτών πέρα ακόμη και από τα επίπεδα του 2005-2006. Σε αντίθεση με τα
κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού «βορρά», η πλειοψηφία των κρατών-μελών του «νότου» δεν
παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξομειώσεις στο συνολικά εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (20052013), ή εναλλακτικά, η χρηματοπιστωτική κρίση δεν επέδρασε κατά μείζονα τρόπο την
κύρια δραστηριότητα των επιχειρήσεων των χωρών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι, ο μέσος
ετήσιος κύκλος εργασιών, όπως και το μέσο συνολικό ενεργητικό βαίνουν αυξανόμενα τόσο
πριν όσο και μετά την εκδήλωση της κρίσης.
Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση της Ελλάδας. Το επίπεδο του
μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών μειώνεται σε κάθε χρήση για το χρονικό διάστημα 20092012, ενώ μόλις το 2013 παρατηρείται μια ισχνή αύξηση αυτού. Τα στοιχεία αυτά μπορούν
να αιτιολογηθούν από το γεγονός ότι οι ελληνικές βιομηχανικές εταιρίες απορρόφησαν στο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μια σειρά από επισφάλειες ορισμένων πελατών τους, ενώ
ταυτόχρονα βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη δυσκολία εύρεσης εξωτερικής (τραπεζικής κατά
κύριο λόγο) χρηματοδότησης. Το καινούργιο περιβάλλον που διαμορφώνεται για την
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ελληνική οικονομία απαιτεί όπως οι επιχειρήσεις αναπροσαρμόζουν τη λειτουργική τους
δραστηριότητα και ειδικότερα την πιστωτική τους πολιτική έναντι των πελατών τους,
προκειμένου οι (λιγότερες) πραγματοποιημένες πωλήσεις να εισπράττονται σε τελικό στάδιο.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν και
εξακολουθούν σε μικρότερο βαθμό να αντιμετωπίζουν οι ελληνικές βιομηχανικές
επιχειρήσεις, καταφέρνουν να διατηρήσουν σε σταθερά επίπεδα το συνολικό ενεργητικό
τους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έφτασαν στη δυσάρεστη κατάληξη της ρευστοποίησης
μέρους των περιουσιακών τους στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ελληνική βιομηχανία
παρουσιάζει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υστερεί συγκριτικά με τις βιομηχανίες των
υπόλοιπων κρατών-μελών του δείγματος.

4.2 Ανάλυση Ρευστότητας (Liquidity Analysis)
Κάθε επιχείρηση οφείλει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στην αποπληρωμή των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της, ως απόρροια της κανονικής της δραστηριότητας. Η
εξόφληση των τρεχουσών της υποχρεώσεων προϋποθέτει την ύπαρξη ταμειακών διαθεσίμων
και ισοδυνάμων, σε εκείνο τουλάχιστον το ύψος που να εγγυάται την απρόσκοπτη συνέχιση
της λειτουργικής της δραστηριότητας. Συνεπώς, η ρευστότητα που διαθέτει κάθε επιχείρηση
αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη μέτρησης της βιωσιμότητάς της, και κατ’ επέκταση η
ανάλυση ρευστότητας μπορεί να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα στην παρούσα έρευνα.
Η μέτρηση της ρευστότητας σε αυτή την εργασία πραγματοποιείται με τη χρήση του
αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, ο οποίος ισούται με το πηλίκο του συνολικού
κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το συνολικό βραχυπρόθεσμο παθητικό. Η αντίληψη που
αναπτύσσεται πίσω από τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη έχει να κάνει με την κάλυψη των
τρεχουσών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης με τη χρήση απαιτήσεων αντίστοιχης ληκτότηταςωρίμανσης (κυκλοφορούν ενεργητικό) και υπό αυτή το πρίσμα, η κατώτατη θεωρητικά τιμή
που γίνεται αποδεκτή είναι ίση με τη μονάδα, ή εναλλακτικά, οι βραχυπρόθεσμες εμπορικές
απαιτήσεις καλύπτουν ακριβώς την αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Στο
σημείο αυτό, είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι ο κλάδος στον οποίο ανήκει μια εταιρία
παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της λειτουργικής ρευστότητας. Εταιρίες με
μειωμένες περιόδους αποθεμάτων και εισπρακτέων λογαριασμών συνεπάγονται μειωμένη
χρονική διάρκεια του ταμειακού τους κύκλου και συνεπώς δεν χρειάζονται πρόσθετη
ρευστότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οργανικές και ανόργανες υποχρεώσεις τους.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανωτέρω πρότασης αποτελούν οι επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου. Από την άλλη πλευρά, εταιρίες με διευρυμένη παραγωγική δραστηριότητα, όπως
οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εμφανίζουν μεγάλες περιόδους αποθεμάτων και εισπρακτέων
λογαριασμών, με αποτέλεσμα η συνέχιση της κανονικής τους δραστηριότητας απαιτεί
αυξημένη ρευστότητα ως απόρροια του εκτεταμένου ταμειακού τους κύκλου. Για το λόγο
αυτό, είναι επιθυμητό ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας να προσεγγίζει κατά το
δυνατό υψηλότερα επίπεδα, ώστε οι επιχειρήσεις να διαθέτουν ποικιλία επιλογών ως προς
την αντιμετώπιση των τρεχουσών τους αναγκών. Εξαίρεση από την παραπάνω πρόταση
βεβαίως αποτελεί η σταθεροποίηση των ταμειακών ροών της επιχείρησης, μέσω της
διαμόρφωσης συγκεκριμένου προγράμματος πληρωμών και εισπράξεων.
Το θεωρητικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη ρευστότητα και την
κερδοφορία μιας επιχείρησης υποστηρίζει ότι τα μεγέθη αυτά συσχετίζονται κατά αρνητικό
τρόπο, καθώς η μειωμένη κερδοφορία οφείλεται στη δέσμευση υψηλών ποσών κεφαλαίων
στον ταμειακό κύκλο και αντίστροφα. Οι Raheman και Nasr61, βρίσκουν στα αποτελέσματα
της έρευνας που πραγματοποιούν ότι η ρευστότητα μιας επιχείρησης και η κερδοφορία που
εμφανίζει συσχετίζονται αρνητικά. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερα κεφάλαια δεσμεύονται
στον ταμειακό κύκλο μιας επιχείρησης για τη θωράκιση της ρευστότητάς της, τόσο
χαμηλότερα είναι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη. Στη συνέχεια, παρατίθενται σχετικοί
πίνακες (πίνακες 4.5 και 4.6) με τα στατιστικά δεδομένα και τη διαχρονική εξέλιξη του
αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας για κάθε κράτος-μέλος, δηλαδή:
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδονται από τους παραπάνω πίνακες, μπορεί να λεχθεί
ότι κατά μέσο όρο, ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας βρίσκεται σε ικανοποιητικά
επίπεδα για το σύνολο των εξεταζόμενων κρατών-μελών, καθώς η τιμή που λαμβάνει είναι
άνω της μονάδας. Βεβαίως, η ρευστότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε κάθε χώρα
παρουσιάζει διαφορές, τόσο μεμονωμένα, όσο και ανά κατηγορία χωρών. Ειδικότερα, η μέση
ετήσια τιμή του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας για τα κράτη-μέλη του
Ευρωπαϊκού «βορρά» είναι υψηλότερη από τη ρευστότητα που διαθέτουν τα κράτη-μέλη του
«νότου» αντίστοιχα. Εξαίρεση από την πρόταση αυτή, αποτελούν οι χώρες της Γαλλίας και
της Ελλάδας. Στην περίπτωση της Γαλλίας, η μέση ρευστότητα των βιομηχανικών
επιχειρήσεων είναι αισθητά χαμηλότερη συγκριτικά με το σύνολο των υπολοίπων οικονομιών
του «βορρά». Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν
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ενισχυμένη ρευστότητα, καθώς με εξαίρεση τη Σουηδία, εμφανίζουν την δεύτερη υψηλότερη
τιμή κατά τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι
οι επιχειρήσεις αυτές διασφαλίζουν τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα τη βιωσιμότητα της
κανονικής τους δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να βρεθούν οι πηγές από
τις οποίες χρηματοδοτείται αυτή η ρευστότητα, καθώς κάθε είδος χρηματοδότησης επιδρά
κατά διαφορετικό τρόπο στη χρηματοοικονομική δομή μιας επιχείρησης.
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής
ρευστότητας θεωρεί ότι το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού μιας επιχείρησης
δύναται να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, κάτι που στην πράξη δεν
επαληθεύεται εξαιτίας του ετεροχρονισμού που υφίσταται ανάμεσα στα μεγέθη αυτά. Υπό
αυτό το πρίσμα, ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας εμφανίζει εξ ορισμού
ορισμένες ελλείψεις, ως προς τον ορθό προσδιορισμό της διαθέσιμης ρευστότητας μιας
επιχείρησης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η αξία του συγκεκριμένου
αριθμοδείκτη υποβαθμίζεται, απλά οφείλουμε να γνωρίζουμε τις παραμέτρους πάνω στις
οποίες βασίζεται. Εξάλλου, σε πολλές ερευνητικές εργασίες συναντάται η χρήση του
αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, παρέχοντας μάλιστα αξιόλογα αποτελέσματα και
συμπεράσματα.

4.3 Ανάλυση του Κεφαλαίου Κίνησης (Ταμειακός – Λειτουργικός Κύκλος)
Το κεφάλαιο κίνησης κάθε επιχείρησης αποτελεί βασικό μέτρο αξιολόγησης της λειτουργικής
δραστηριότητάς της, είτε όταν αυτό εξετάζεται με τη μορφή του ταμειακού είτε του
λειτουργικού κύκλου. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει πληθώρα ερευνών που εξετάζει τη σχέση
ανάμεσα στο κεφάλαιο κίνησης και το λειτουργικό αποτέλεσμα, καθώς η χρονική διάρκεια
του ταμειακού (λειτουργικού) κύκλου επηρεάζει καθοριστικά την κερδοφορία. Σύμφωνα με
τους Λαζαρίδη και Τρυφωνίδη62, Deloof63, Padachi64, Raheman και Nasr65, Enqvist, Graham
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Lazaridis Ioannis – Dimitrios Tryfonidis, “Relationship between working capital management and profitability
of listed companies in Athens Stock Exchange”, Journal of Financial Management and Analysis, Thessaloniki
2006, pp 27-28 & 30-35.
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Deloof Marc, “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?”, Journal of
Business Finance & Accounting, Τεύχος 40ο, Αριθμός Τεύχους 3ο – 4ο, Απρίλιος – Μάιος 2003, pp 573-575 &
578-584.
64
Padachi Kesseven, “Trends in Working Capital Management and Its Impacts on Firms’ Permformance: An
Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms”, International Review of Business Research Papers, Τεύχος
2ο, Αριθμός Τεύχους 2ο, Οκτώβριος 2006, pp 45-48 & 54-56.
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και Nikkinen66, Vahid Taghizadeh Khanqah, Elham Ghanavati, Mohsen Akbari khosroshahi
και Mohammadreza Ebrati67, η σχέση ανάμεσα στα μεγέθη αυτά είναι αρνητική κατά
στατιστικά σημαντικό τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι όσο μικρότερη είναι η χρονική
διάρκεια του ταμειακού κύκλου, τόσο υψηλότερο είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα. Βεβαίως,
σε κάθε έρευνα παρατηρούνται και επιμέρους διαφορές ως προς τα συστατικά στοιχεία του
κεφαλαίου κίνησης (αποθήκη, εισπρακτέοι και πληρωτέοι λογαριασμοί), καθώς η σχέση των
λογαριασμών αυτών με τη λειτουργική κερδοφορία διαφέρει ως προς το επίπεδο της
στατιστικής σημαντικότητας, χωρίς βέβαια αυτό να υποβαθμίζει τα αποτελέσματα που
παράγουν οι συγκεκριμένες έρευνες. Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες68 (πίνακες
4.7 και 4.8) με τη διαχρονική εξέλιξη του λειτουργικού κύκλου, όπως επίσης και τα
θεμελιώδη στατιστικά χαρακτηριστικά του ανά κράτος-μέλος.
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να μην αναφερθεί κατά τον ίδιο τρόπο τα
αντίστοιχα στοιχεία του ταμειακού κύκλου, διότι σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος αυτού
εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα των εταιριών που επιλέχθηκε,
παρουσιάζει ανομοιογένεια ως προς το συγκεκριμένο στοιχείο, μιας και οι συγκεκριμένες
εταιρίες εντάσσονται σε διαφορετικούς επιμέρους βιομηχανικούς τομείς, ή ακόμη, διαθέτουν
και διαφορετική κύρια δραστηριότητα. Αυτό αποτελεί μια βασική και συνάμα αναγκαστική
παράμετρος για τη πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, καθώς όπως
αναφέρθηκε και προηγούμενα, σε ορισμένα κράτη-μέλη, κυρίως των οικονομιών του
Ευρωπαϊκού «νότου», δεν συναντάται το σύνολο των επιμέρους κατηγοριών των
βιομηχανικών τομέων. Για το λόγο αυτό, οι επιλεγμένες εταιρίες ανήκουν γενικότερα στο
βιομηχανικό κλάδο, ασχέτως περαιτέρω κατηγοριοποιήσεων, χωρίς πάντως αυτό να μειώνει
την αξιοπιστία των παρεχόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο συμβαίνει γιατί, ο αριθμητικός
μέσος όρος του ταμειακού κύκλου για το σύνολο των επιχειρήσεων σε κάθε χώρα βαίνει
σταθερός, και υπό αυτή την έννοια δύνανται να γίνουν υπολογισμοί επ’ αυτού. Πάντως, σε
κάθε περίπτωση, η μέτρηση του λειτουργικού κύκλου για την αξιολόγηση της κανονικής
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δραστηριότητας μπορεί να προσφέρει εξίσου χρήσιμη πληροφόρηση.
Κοιτώντας τον πίνακα 4.8 και συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αφορούν τον μέσο όρο
του κύκλου του κεφαλαίου κίνησης για κάθε κράτος-μέλος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι στα
κράτη του «βορρά» το μέγεθος του λειτουργικού κύκλου είναι αισθητά μειωμένο συγκριτικά
με το αντίστοιχο των κρατών του «νότου». Η παραπάνω πρόταση αφορά το σύνολο των
χωρών αυτών χωρίς καμία εξαίρεση, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις του
«βορρά» ολοκληρώνουν γρηγορότερα την κύρια δραστηριότητά τους. Το στοιχείο αυτό είναι
εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας λέγει ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εισπράττουν
ταχύτερα τις απαιτήσεις από τους πελάτες τους, όπως επίσης ανακυκλώνουν ταχύτερα τον
κύκλο εργασιών τους, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιήσουν υψηλότερα κέρδη.
Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες του Ευρωπαϊκού «νότου»,
εμφανίζουν κατά μέσο όρο αυξημένο λειτουργικό κύκλο, καταδεικνύοντας με αυτό τον
τρόπο, την έλλειψη αποτελεσματικότητας στις επιχειρήσεις αυτές αναφορικά με την κανονική
τους δραστηριότητα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως είδαμε και παραπάνω, ο βαθμός
βιομηχανοποίησης για τις εταιρίες των χωρών του «βορρά» είναι υψηλότερος συγκριτικά με
τον αντίστοιχο των χωρών του «νότου». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ οι βιομηχανικές
επιχειρήσεις των οικονομιών του Ευρωπαϊκού «βορρά» διαθέτουν διευρυμένη παραγωγική
δραστηριότητα, εντούτοις καταφέρνουν να την ολοκληρώνουν σε μικρότερο χρονικό
διάστημα από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις των οικονομιών του «νότου».
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα την ανάλυσή μας, παρατηρούμε ότι η Γερμανία
παρουσιάζει τον χαμηλότερο μέσο όρο αναφορικά με τη χρονική διάρκεια του λειτουργικού
κύκλου τόσο στο ανά ομαδοποίηση των κρατών-μελών όσο και στο σύνολό τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ενώ από τη συγκεκριμένη χώρα επιλέγονται 31 εταιρίες, εκ των οποίων
πολλές δεν διαθέτουν στοιχεία έντονης βιομηχανοποίησης, παρ’ όλα αυτά, το επίπεδο του
κύκλου του κεφαλαίου κίνησης είναι ιδιαίτερα μειωμένο, γεγονός που υπονοεί ότι οι
συγκεκριμένες εταιρίες εκμεταλλεύονται κατά τον άριστο τρόπο την αποθεματοποίηση, τους
πληρωτέους και εισπρακτέους λογαριασμούς τους. Επιπρόσθετα, εμφανίζουν τη μικρότερη
τυπική απόκλιση από το μέσο ύψος του λειτουργικού κύκλου, αποδεικνύοντας με τον πλέον
εμφατικό τρόπο το συμπέρασμα της παραπάνω πρότασης. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα
και οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις αντίστοιχα, παρουσιάζουν τη μικρότερη μέση
χρονική διάρκεια αναφορικά με τον λειτουργικό κύκλο στο σύνολο των οικονομιών του
Ευρωπαϊκού «νότου». Φυσικά, η προηγούμενη πρόταση δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι
ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να διαθέτουν αυξημένα επίπεδα του
λειτουργικού τους κύκλου, επηρεάζοντας αντίστοιχα το ύψος των πραγματοποιημένων
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πωλήσεων και του λειτουργικού τους αποτελέσματος.
Σε παρόμοιες ερευνητικές εργασίες στη βιβλιογραφία γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί
το κεφάλαιο κίνησης με το (καθαρό ή μικτό) λειτουργικό αποτέλεσμα. Όπως εκτέθηκε και
προηγούμενα, οι έρευνες αυτές χρησιμοποιούν τον ταμειακό κύκλο για τον ποσοτικό
προσδιορισμό του κεφαλαίου κίνησης, ενώ αντίστοιχα για την κερδοφορία, χρησιμοποιούν
είτε το μικτό είτε το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα. Η παρούσα εργασία έρχεται να
προστεθεί στο υπάρχον ερευνητικό έργο, εξετάζοντας με τη σειρά της τη σχέση ανάμεσα στο
κεφάλαιο κίνησης και τη λειτουργική κερδοφορία. Το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως ο
ετήσιος μέσος όρος του ταμειακού κύκλου για το σύνολο των εξεταζόμενων επιχειρήσεων,
όπου ο ταμειακός κύκλος κάθε επιχείρησης ορίζεται ως το άθροισμα της περιόδου των
αποθεμάτων και των εισπρακτέων λογαριασμών, μειούμενο κατά την περίοδο των
πληρωτέων λογαριασμών. Ακολούθως, η κερδοφορία εξετάζεται με τη βοήθεια του
αριθμοδείκτη απόδοσης επί του συνολικού ενεργητικού (return on assets – ROA). Εδώ,
παρατηρείται μια απόκλιση ως προς τον προσδιορισμό του λειτουργικού αποτελέσματος,
καθώς σε πολλές μελέτες που εκτίθενται στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται είτε το μικτό είτε
το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με την παρούσα εργασία, όπου
χρησιμοποιείται ο αριθμοδείκτης απόδοσης επί του συνολικού ενεργητικού. Πάντως,
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η διαφορά που παρατηρείται δεν επηρεάζει αισθητά το
αποτέλεσμα, διότι η μόνη διαφορά τους έγκειται στο τμήμα εκείνο των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων (financial assets), το οποίο δεν ήταν δυνατό να αντληθεί επακριβώς
από τη βάση δεδομένων.
Για την εύρεση τυχόν σχέσης ανάμεσα στα συγκεκριμένα μεγέθη, πραγματοποιούνται
ανάλογες γραμμικές παλινδρομήσεις, τόσο του ταμειακού κύκλου όσο και των συστατικών
του στοιχείων με το λειτουργικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, εξετάζεται η σχέση των
λογαριασμών που συνθέτουν το κεφάλαιο κίνησης με τον ταμειακό κύκλο. Η
αποθεματοποίηση, το ύψος των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών,
υπολογίζονται με βάση τους αριθμοδείκτες περιόδου των αποθεμάτων, των εισπρακτέων και
των

πληρωτέων

λογαριασμών

αντίστοιχα.

Παρακάτω

παρατίθενται

οι

σχετικές

παλινδρομήσεις (4.9, 4.10 και 4.11).
Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προσφέρουν πολύτιμη πληροφόρηση.
Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα του πίνακα 4.9 και την πολυμεταβλητή παλινδρόμηση
ανάμεσα στον ταμειακό κύκλο και τα συστατικά του στοιχεία, υπολογίζεται ότι η περίοδος
των εισπρακτέων λογαριασμών (ACCREC) όπως και η περίοδος των αποθεμάτων (ΙNV)
αναπτύσσουν μια θετική σχέση με τον ταμειακό κύκλο, ενώ αντίθετα η περίοδος των
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πληρωτέων λογαριασμών (ACCPAY) επιδρά αρνητικά στη διαμόρφωση αυτού. Τα
αποτελέσματα αυτά είναι στατιστικά σημαντικά (<0,05) και καλύπτουν το σύνολο των
παρατηρήσεων (𝑅 2 = 99,68% και προσαρμοσμένο 𝑅 2 = 99,44%). Τα στοιχεία που
προκύπτουν, κάνουν φανερό ότι όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα της αποθεματοποίησης και
των εισπρακτέων λογαριασμών, τόσο μεγαλύτερος σε έκταση είναι ο ταμειακός κύκλος.
Παρόμοια, όσο χαμηλότερη είναι η χρονική διάρκεια των πληρωτέων λογαριασμών, τόσο
μεγαλύτερος σε έκταση είναι ο ταμειακός κύκλος. Τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν στο ακέραιο
το θεωρητικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον κύκλο μετρητών (ειδικότερα βλέπε
Berman και Knight69, Mac Laney70) καθώς τα αποθέματα και οι εισπρακτέοι λογαριασμοί
αποτελούν προσθετικά στοιχεία αυτού, ενώ αντίθετα οι πληρωτέοι λογαριασμοί επιδρούν
αφαιρετικά στον υπολογισμό του. Συνεπώς, η μείωση της χρονικής διάρκειας του ταμειακού
κύκλου επιτυγχάνεται με τη μείωση της περιόδου των αποθεμάτων και των εισπρακτέων
λογαριασμών και ταυτόχρονη αύξηση της χρονικής περιόδου των πληρωτέων λογαριασμών
(καθυστέρηση πληρωμών προς τους προμηθευτές).
Ακολούθως, ο πίνακας 4.10 εξετάζει τη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στον ταμειακό
κύκλο και την κερδοφορία για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος. Η εξαρτημένη
μεταβλητή στη συγκεκριμένη γραμμική παλινδρόμηση είναι ο αριθμοδείκτης απόδοσης επί
του συνολικού ενεργητικού (ROA), ενώ η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το κεφάλαιο κίνησης
(CCC), το οποίο εκφράζεται με τη χρήση του ταμειακού κύκλου. Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι μεταξύ των δυο στοιχείων αναπτύσσεται αρνητική σχέση κατά στατιστικά σημαντικό
τρόπο. Η πρόταση αυτή κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με την πλειοψηφία αντίστοιχων
αποτελεσμάτων άλλων ερευνητικών εργασιών, όπου καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η
αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας μιας εταιρίας επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης της
χρονικής διάρκειας του κύκλου μετρητών. Βεβαίως, υπάρχουν και έρευνες που υιοθετούν
διαφορετικές απόψεις, όπως αυτή των Gill Amarjit, Biger Nahum και Mathur Neil71, όπου
υποστηρίζεται ότι η σχέση ανάμεσα στον ταμειακό κύκλο και το λειτουργικό αποτέλεσμα
είναι θετική.
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται ορθό να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους
δύναται η διάρκεια του κεφαλαίου κίνησης, και ειδικότερα του ταμειακού κύκλου να
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περιοριστεί. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες (πιο συγκεκριμένα βλέπε Λαζαρίδη και
Τρυφωνίδη, Deloof, Padachi, Raheman και Nasr, Enqvist, Graham και Nikkinen, Vahid
Taghizadeh Khanqah, Elham Ghanavati, Mohsen Akbari Khosroshahi και Mohammadreza
Ebrati), η μείωση της χρονικής διάρκειας του ταμειακού κύκλου και κατ’ επέκταση η αύξηση
της κερδοφορίας, πραγματοποιείται με τη μείωση της χρονικής διάρκειας των αποθεμάτων,
των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών. Στον αντίποδα, άλλες εργασίες όπως
αυτές των Ukaegku72 και Mathuva73, υποστηρίζουν ότι η μείωση της χρονικής διάρκειας του
κύκλου μετρητών και συνεπώς η αύξηση του καθαρού αποτελέσματος, μπορεί να επιτευχθεί
με την μείωση των περιόδων των αποθεμάτων και των εισπρακτέων λογαριασμών και την
παράλληλη αύξηση της περιόδου των πληρωτέων λογαριασμών (καθυστέρηση αποπληρωμής
τρεχουσών υποχρεώσεων).
Τα ευρήματα της πολυμεταβλητής παλινδρόμησης στον πίνακα 4.11 δείχνουν
ξεκάθαρα ότι η αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω
της μείωσης της χρονικής διάρκειας των αποθεμάτων (INV) και των εισπρακτέων
λογαριασμών (ACCREC), και την παράλληλη αύξηση της χρονικής διάρκειας των
πληρωτέων λογαριασμών (ACCPAY). Με άλλα λόγια, η καθυστέρηση των πληρωμών προς
τους προμηθευτές, η ταχύτερη είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων από τους πελάτες και η
μείωση του χρονικού διαστήματος παραμονής των ετοίμων εμπορευμάτων στην αποθήκη,
συνεπάγονται για μια επιχείρηση μείωση της έκτασης του κύκλου μετρητών της, ή
εναλλακτικά, αύξηση της λειτουργικής της κερδοφορίας. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και
για το σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δείγμα. Τέλος, σημειώνεται ότι τα
αποτελέσματα που παράγει η συγκεκριμένη παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντικά
(prob<0,05) και επιβεβαιώνουν σημαντικό τμήμα των εξεταζόμενων επιχειρήσεων (𝑅 2 =
88,54% και προσαρμοσμένο 𝑅 2 = 79,55%), γεγονός που εγγυάται την αξιοπιστία ανάλογων
συμπερασμάτων.

4.4 Ανάλυση Δανειακής Επιβάρυνσης και Πηγές Εξωτερικής Χρηματοδότησης
Οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης αποτελούν για κάθε επιχείρηση ένα σημαντικό
εργαλείο άντλησης κεφαλαίων, τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση. Η
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χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων από την πλευρά της επιχείρησης έγκειται τόσο στην
παροχή

βραχυπρόθεσμης

ρευστότητας

προς

αυτή,

όσο

και

στη

χρηματοδότηση

μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων (business plan), ενώ το κόστος που συνεπάγεται η
συγκεκριμένη μορφή χρηματοδότησης αφορά το ύψος των χρηματοοικονομικών εξόδων που
απορρέουν από την αποπληρωμή των τόκων και των χρεολυσίων του (βραχυπρόθεσμου ή
μακροπρόθεσμου) τραπεζικού δανεισμού. Συνηθέστερα, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό
διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δύναται να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της έναντι των
πιστωτών της, τόσο υψηλότερο είναι το χρηματοοικονομικό κόστος με το οποίο
επιβαρύνεται. Η παρούσα ερευνητική εργασία μελετά το ύψος των δανειακών κεφαλαίων για
το σύνολο των επιχειρήσεων σε κάθε κράτος-μέλος.
Ο προσδιορισμός του συνολικής δανειακής επιβάρυνσης και των συνολικών
δανειακών κεφαλαίων αντίστοιχα, πραγματοποιείται με τη χρήση του αριθμοδείκτη βαθμού
δανειακής επιβάρυνσης, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος των
βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, προς το γενικό σύνολο του
ενεργητικού κάθε εταιρίας. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εξετάζει πρακτικά το ποσοστό
που καταλαμβάνει το σύνολο των ξένων κεφαλαίων σε σχέση με τη συνολική περιουσία, και
υπό αυτή την έννοια, όσο μικρότερη είναι η τιμή που λαμβάνει ο συγκεκριμένος δείκτης,
τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Με άλλα λόγια,
χαμηλές τιμές του αριθμοδείκτη βαθμού δανειακής επιβάρυνσης σημαίνει για την επιχείρηση
ότι είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών της ρευστοποιώντας (εφόσον
χρειαστεί) ένα τμήμα του συνολικού της ενεργητικού. Ζητούμενο αποτελεί σε κάθε
περίπτωση η επαύξηση του περιθωρίου ασφαλείας, προκειμένου η επιχείρηση να έχει τη
δυνατότητα να απορροφά εμπορικές επισφάλειες χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κύρια
δραστηριότητά της. Στους πίνακες που δίνονται παρακάτω (πίνακες 4.12 και 4.13),
υπολογίζεται η διαχρονική εξέλιξη και τα βασικά στατιστικά στοιχεία του αριθμοδείκτη
βαθμού δανειακής επιβάρυνσης.
Με βάση τα στοιχεία που δίνει ο πίνακας 4.13, μπορεί να ειπωθεί ότι σε γενικές
γραμμές δεν παρατηρούνται μείζονες διαφοροποιήσεις. Πράγματι, τόσο στο σύνολο των
χωρών που απαρτίζουν τις οικονομίες του Ευρωπαϊκού «βορρά», όσο και σε ορισμένες χώρες
του Ευρωπαϊκού «νότου», ο ετήσιος αριθμητικός μέσος του αριθμοδείκτη βαθμού δανειακής
επιβάρυνσης διατηρείται σε σταθερά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα, η τυπική τους απόκλιση δεν
εμφανίζει ιδιαίτερες αποκλίσεις. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
επιχειρήσεων παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς τη διάρθρωση των ξένων και των ίδιων
κεφαλαίων ως ποσοστό του συνολικού τους ενεργητικού. Αυτό αποδεικνύεται και από τη
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διαχρονική εξέλιξη του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη για το σύνολο του χρονικού
διαστήματος 2005-2013 (πίνακας 4.12). Η ύπαρξη σταθερού ύψους δανειακών κεφαλαίων
αναλογικά με το μέγεθος κάθε επιχείρησης συνεπάγεται το σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγκεκριμένου προγραμματισμού αναφορικά με τις ταμειακές ροές που αφορούν την
εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων.
Εξαίρεση από τις παραπάνω προτάσεις αποτελούν οι περιπτώσεις των χωρών της
Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
αυτά τα κράτη-μέλη, παρατηρείται αυξημένη χρήση ξένων κεφαλαίων στο σύνολο της
εξεταζόμενης χρονικής διάρκειας (2005-2013). Το γεγονός αυτό μπορεί να επεξηγηθεί
μερικώς αν σκεφτούμε ότι ένα μέρος του συνολικού ύψους των δανειακών κεφαλαίων
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής δραστηριότητας (χρηματοδότηση
του κεφαλαίου κίνησης). Πάντως, και σε αυτές τις χώρες η τυπική απόκλιση γύρω από το
μέσο όρο θεωρείται ιδιαίτερα περιορισμένη, υπονοώντας ότι οι ανειλημμένες δανειακές
υποχρεώσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, βασίζονται σε δομημένο ταμειακό
προγραμματισμό, ώστε τα χρηματοοικονομικά έξοδα που προκύπτουν να μην παρουσιάζουν
αυξομειώσεις.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στη βιβλιογραφία συναντά κανείς
ερευνητικές εργασίες που εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στο ύψος των δανειακών κεφαλαίων
και το λειτουργικό αποτέλεσμα. Έτσι, οι Deloof74, Λαζαρίδης και Τρυφωνίδης75, Enqvist,
Graham και Nikkinen76, Gill Amarjit, Biger Nahum και Mathur Neil77, Mathuva David78 και
Raheman και Nasr79, βρίσκουν ότι η σχέση ανάμεσα στο ύψος του χρηματοοικονομικού
χρέους και την κερδοφορία (εκφρασμένη είτε ως μικτό είτε ως καθαρό λειτουργικό
αποτέλεσμα) μιας επιχείρησης είναι αρνητική κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο. Στο σύνολο
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των παραπάνω ερευνών, χρησιμοποιείται ο αριθμοδείκτης βαθμού δανειακής επιβάρυνσης
για τον προσδιορισμό του συνολικά αντληθέντος ξένου κεφαλαίου, όπως ακριβώς ορίζεται
και στην παρούσα εργασία. Υπό αυτή την έννοια, όσο υψηλότερο είναι το συνολικό
χρηματοοικονομικό χρέος μιας επιχείρησης (και ακολούθως μιας χώρας στο σύνολο των
επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτήν), τόσο χαμηλότερο υπολογίζεται να είναι το
δημοσιευμένο

καθαρό

αποτέλεσμα,

ως

άμεσο

επακόλουθο

των

αυξημένων

χρηματοοικονομικών εξόδων. Στην παρούσα ερευνητική εργασία, αν και έγινε ανάλογη
προσπάθεια, δεν βρίσκεται συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα στο χρηματοοικονομικό χρέος και
τη λειτουργική κερδοφορία, καθώς από τα στοιχεία της γραμμικής παλινδρόμησης
υπολογίζεται ότι δεν υφίσταται στατιστική σημαντικότητα της ανεξάρτητης μεταβλητής, ενώ
παράλληλα εκπροσωπεί έλασσον τμήμα των παρατηρήσεων.

4.5 Ανάλυση Κερδοφορίας
Η κερδοφορία που παρουσιάζει μια εταιρία στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης αποτελεί
ίσως ένα από τα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία που ενδιαφέρει περισσότερο το επενδυτικό
κοινό και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (εργαζόμενοι, κράτος, πιστωτές, πελάτες). Το
αποτέλεσμα που προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης εκφράζει τη διαφορά
ανάμεσα στα έσοδα που λογίζονται από τις πραγματοποιημένες πωλήσεις και τα έξοδα που
απορρέουν από τη κανονική δραστηριότητα80. Για το λόγο αυτό, η μελέτη της κερδοφορίας
θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση σημαντικών χρηματοοικονομικών μεγεθών
(πωλήσεις, κόστος πωληθέντων, λειτουργικά έξοδα κλπ) κάθε επιχείρησης. Η ύπαρξη
αυξημένης κερδοφορίας αποτελεί βασική προϋπόθεση (όχι τη μοναδική) για την περαιτέρω
μεγέθυνση και ανάπτυξη κάθε εταιρίας.
Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το καθαρό αποτέλεσμα μετά
φόρων (net income) είναι ένα μέγεθος κατά βάση λογιστικό, δηλαδή ο υπολογισμός του
βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένες λογιστικές παραδοχές και εκτιμήσεις. Συνεπώς, αν
αλλάξουν οι παραδοχές αυτές, τότε και το καθαρό (λογιστικό) αποτέλεσμα θα μεταβληθεί
ανάλογα. Μάλιστα, πολλές φορές το λογιστικό αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματική χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρίας και παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις
από το ταμειακό αποτέλεσμα, γεγονός που αποδίδεται στις εκτιμήσεις των λογιστών
αναφορικά με τα αποθέματα τέλους χρήσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η ανάλυση κερδοφορίας
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για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματός μας απαιτεί όπως λαμβάνονται υπόψη οι
συγκεκριμένες εκτιμήσεις, προκειμένου τα συμπεράσματα που προκύπτουν να εδράζονται σε
στέρεο έδαφος.
Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώνει την προσοχή της στην ανάλυση του
καθαρού αποτελέσματος για το σύνολο των εξεταζόμενων εταιριών κάθε κράτους-μέλους.
Για τον υπολογισμό της κερδοφορίας με τη μορφή ποσοστού και όχι απόλυτης τιμής,
χρησιμοποιούνται αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και πιο συγκεκριμένα, οι αριθμοδείκτες
απόδοσης επί του συνολικού ενεργητικού (return on assets – ROA) και επί της καθαρής
θέσης (return on equity – ROE). Ο αριθμοδείκτης απόδοσης επί του συνολικού ενεργητικού
ισούται με το πηλίκο του καθαρού αποτελέσματος μετά φόρων διαιρούμενο με το μέσο ύψος
του συνολικού ενεργητικού κατά την αρχή και το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
Ακολούθως, ο αριθμοδείκτης απόδοσης επί της καθαρής θέσης ορίζεται ως το πηλίκο της
διαφοράς των μερισμάτων που λαμβάνουν οι προνομιούχες μετοχές από το καθαρό
αποτέλεσμα μετά φόρων προς το μέσο ύψος της καθαρής θέσης κατά την αρχή και το τέλος
της διαχειριστικής χρήσης. Στη συνέχεια παρατίθενται σχετικοί πίνακες αναφορικά με τη
διαχρονική εξέλιξη και τα στατιστικά δεδομένα του αριθμοδείκτη απόδοσης επί του
συνολικού ενεργητικού (πίνακες 4.14 και 4.15) και του αριθμοδείκτη απόδοσης επί της
καθαρής θέσης (πίνακες 4.16 και 4.17)81.
Η πληροφόρηση που παρέχεται από τους πίνακες παρουσιάζει ομοιότητες ως προς
τους εξεταζόμενους αριθμοδείκτες. Πράγματι, παρατηρούμε ότι οι τιμές που λαμβάνουν οι
δυο αριθμοδείκτες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (θετική συσχέτιση) σε βάθος χρόνου.
Τούτο δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τόσο ο αριθμοδείκτης απόδοσης επί του συνολικού
ενεργητικού, όσο και ο αριθμοδείκτης απόδοσης επί της καθαρής θέσης εντάσσουν στον
υπολογισμό τους το καθαρό αποτέλεσμα, και κατ’ επέκταση, οι μεταβολές που
παρουσιάζονται αποτελούν αποκλειστική συνάρτηση αυτού. Υπό αυτή την έννοια, η ανάλυση
του καθαρού αποτελέσματος πραγματοποιείται κατά ενιαίο τρόπο για τους δυο
αριθμοδείκτες, μιας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν δεν εμφανίζουν σημαντικές
αποκλίσεις.
Κοιτώντας τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών,
μπορούμε να πούμε ότι η εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009 επηρέασε
καθοριστικά κατά πτωτικό τρόπο την κερδοφορία πολλών επιχειρήσεων στην πλειοψηφία
των χωρών του δείγματος. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ορθά αν αναλογιστούμε
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71

ότι οι εμπορικές επισφάλειες πελατών το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οδήγησαν πολλές
επιχειρήσεις στη μείωση του κύκλου εργασιών τους και κατ’ επέκταση τη μείωση του
καθαρού τους αποτελέσματος. Η εμφάνιση καθαρών ζημιών οφείλεται επίσης και στην
ύπαρξη σταθερού επιπέδου χρηματοοικονομικών εξόδων (χρηματοοικονομικής μόχλευσης),
τα οποία με τη σειρά τους επιβαρύνουν το τελικό αποτέλεσμα ως επακόλουθο των μειωμένων
πωλήσεων. Το γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά και στη διαθέσιμη ρευστότητα, διότι η μείωση
του κύκλου εργασιών συνεπάγεται για την εταιρία μειωμένες εισπράξεις μετρητών, την ίδια
στιγμή που το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της δεν μεταβάλλεται,
αναγκάζοντας την να καταφύγει εκ νέου σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (τραπεζικός
δανεισμός). Με τον τρόπο αυτό, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, δυσχεραίνοντας ακόμη
περισσότερο τη χρηματοοικονομική της κατάσταση. Η παραπάνω ανάλυση μπορεί να
υιοθετηθεί για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος. Ενδεχόμενη λύση στο
πρόβλημα αυτό αποτελεί η χρηματοδότηση της επιχείρησης με ίδια κεφάλαια από τους
κατόχους της, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση αυτή είναι προτιμότερη από την αναστολή
της λειτουργίας της.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της Σουηδίας, όπου παρατηρείται ανάκαμψη της
κερδοφορίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων τις τελευταίες χρονιές. Η ικανότητα αυτών
των εταιριών να πραγματοποιούν εκτεταμένες οικονομίες κλίμακας και να εξοικονομούν
περισσότερους πόρους εξαιτίας του υψηλού βαθμού βιομηχανοποίησης και της μαζικής τους
παραγωγής αποτελεί μια πιθανή εξήγηση. Παράλληλα, η χρονική διάρκεια του ταμειακού και
του λειτουργικού τους κύκλου είναι αρκετά περιορισμένη, γεγονός που συνεπάγεται την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων κεφαλαίων από την πλευρά των εταιριών
αυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι σουηδικές βιομηχανίες επιτυγχάνουν καλύτερα καθαρά
αποτελέσματα,

τα

οποία

αποκρυσταλλώνονται

ακολούθως

στη

λειτουργική

τους

δραστηριότητα.
Στον αντίποδα, η Ελλάδα και οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, παρουσιάζουν
από τα χαμηλότερα επίπεδα κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του δείγματος. Η
κατάσταση για τις ελληνικές βιομηχανίες είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτή των σουηδικών
βιομηχανιών που μόλις πρωτύτερα αναφέραμε. Μια ενδεχόμενη λύση στο συγκεκριμένο
πρόβλημα, είναι η αναδιάρθρωση της λειτουργικής δραστηριότητας των ελληνικών
βιομηχανιών, ώστε αυτή να ολοκληρώνεται κατά το δυνατό ταχύτερα, ενώ ταυτόχρονα
απαιτείται αλλαγή και στην πιστωτική πολιτική των εταιριών αυτών προς τους πελάτες τους,
προκειμένου οι πραγματοποιημένες πωλήσεις να εισπράττονται εγκαίρως (στο βαθμό που
κάτι τέτοιο είναι δυνατό).
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4.6 Ανάλυση των Αποτελεσμάτων του Αριθμοδείκτη Αξιολόγησης του
Κεφαλαίου Κίνησης
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ο αριθμοδείκτης
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί μια καινούργια προσέγγιση για τη μέτρηση της
αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης. Η βασική αντίληψη πίσω από την οποία
αναπτύσσεται ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης έχει να κάνει με τον προσδιορισμό του
καθαρού-πραγματικού ταμειακού αποτελέσματος που πραγματοποιείται μέσα στην κλειόμενη
διαχειριστική χρήση. Τα συστατικά στοιχεία του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης είναι το ύψος της αποθεματοποίησης, το ποσοστό κέρδους επί του κόστους
πωληθέντων, καθώς επίσης τα επίπεδα των πληρωτέων και των εισπρακτέων λογαριασμών.
Η χρήση αυτού αριθμοδείκτη αποσκοπεί στον υπολογισμό των εισπράξεων και των
πληρωμών που πραγματοποιούνται εντός μιας χρονιάς από την σκοπιά της επιχείρησης,
αγνοώντας τόσο το λογιστικό όσο και το ταμειακό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, γίνεται
προσπάθεια να απεικονιστεί η ορθή χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης
αποκλειστικά και μόνο ως προς τη κανονική της δραστηριότητα.
Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης απαιτεί όπως
αρχικά υπολογίζονται τα επιμέρους συστατικά του στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, το ύψος της
αποθεματοποίησης για δεδομένη διαχειριστική χρήση, ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς
ανάμεσα στο απόθεμα αρχής και το απόθεμα λήξης προς το σύνολο των αγορών και εξόδων
περιόδου, αφαιρούμενο από το σύνολο των αποθεμάτων. Το ποσοστό κέρδους επί του
κόστους πωληθέντων μπορεί να υπολογιστεί με πολλούς τρόπους. Στην παρούσα έρευνα,
ορίζεται ως το πηλίκο του μικτού αποτελέσματος προς το κόστος πωληθέντων (mark-up).
Φυσικά, με όποιον τρόπο και να υπολογιστεί το ποσοστό κέρδους επί του κόστους
πωληθέντων, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Ακολούθως, το ύψος των εισπρακτέων
λογαριασμών περιόδου λογίζεται ως το πηλίκο του υπολοίπου των εισπρακτέων
λογαριασμών στο τέλος του έτους προς το σύνολο των αγορών και εξόδων περιόδου
αφαιρούμενο από το σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών. Παρόμοια, το ύψος των
πληρωτέων λογαριασμών ορίζεται ως το πηλίκο του υπολοίπου των πληρωτέων λογαριασμών
στο τέλος της χρήσης προς το σύνολο των αγορών και εξόδων αφαιρούμενο από το σύνολο
των πληρωτέων λογαριασμών. Τέλος, ο μέσος ετήσιος αριθμοδείκτης αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης για κάθε κράτος-μέλος υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στους
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πληρωτέους λογαριασμούς και το γινόμενο της αποθεματοποίησης με το ποσοστό κέρδους
επί τους κόστους πωληθέντων και τους εισπρακτέους λογαριασμούς.
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι για τον υπολογισμό αυτού
του αριθμοδείκτη πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές. Η χρήση του συνόλου των
εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών αντί των πελατών και των προμηθευτών
αντίστοιχα, αποτελεί τη βασική διαφορά ανάμεσα στο θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου και
τον πρακτικό υπολογισμό του. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται κάτι τέτοιο αφορά καθαρά
πρακτικούς λόγους, οι οποίοι έγκεινται κυριότερα στην έλλειψη παροχής ανάλογης
πληροφόρησης προς επεξεργασία από τη βάση δεδομένων. Το σύνολο των εισπρακτέων και
των πληρωτέων λογαριασμών περιλαμβάνει πάσης φύσης απαιτήσεις και υποχρεώσεις της
επιχείρησης έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων των λογαριασμών των
πελατών και των προμηθευτών αντίστοιχα. Συνεπώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η χρήση
των εισπρακτέων και των πληρωτέων λογαριασμών για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης είναι απολύτως δικαιολογημένη, διότι το μεγαλύτερο
τμήμα των συγκεκριμένων λογαριασμών αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
της επιχείρησης, ή εναλλακτικά, τα υπόλοιπα των λογαριασμών των πελατών και των
προμηθευτών. Στη συνέχεια παρατίθενται σχετικοί πίνακες (πίνακες 4.18 έως 4.23) με τη
διαχρονική εξέλιξη του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης και των
συστατικών του στοιχείων, όπως επίσης και τα θεμελιώδη στατιστικά στοιχεία αυτού82.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις του
αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης για κάθε χώρα μεμονωμένα. Ειδικότερα, η
Ισπανία καταγράφει την υψηλότερη μέση τιμή για τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη, ενώ
αντίθετα, η Ελλάδα διαθέτει τις πλέον χαμηλές τιμές, με τη διαχρονική πορεία της
εξεταζόμενης μεταβλητής να βαίνει μειούμενη για το σύνολο του εξεταζόμενου χρονικού
διαστήματος 2005-2013, καταγράφοντας αρνητικές τιμές αυτού. Στις λοιπές χώρες του
δείγματος ο ετήσιος μέσος όρος του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης των
επιχειρήσεων δεν εμφανίζει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. Σημασία, πάντως, δεν έχει τόσο η
τιμή που λαμβάνει ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης όσο οι μεταβολές που παρουσιάζει από
χρήση σε χρήση. Η μεταβολή του σημείου ταμειακής ισορροπίας (Σ.Τ.Ι) είναι αυτή που
καθορίζει αν η επιχείρηση διαθέτει πραγματικό λειτουργικό ταμειακό πλεόνασμα ή έλλειμμα,
και συνεπώς, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και την τυπική απόκλιση γύρω από τη μέση τιμή
του αριθμοδείκτη. Με βάση λοιπόν την παραπάνω πρόταση, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι
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Σε όσους πίνακες αναφέρεται η ένδειξη του αστερίσκου «*», σημαίνει ότι τα δεδομένα για τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο δεν ήταν διαθέσιμα ή δεν ήταν επαρκή.
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επιχειρήσεις των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού «βορρά» παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα
τυπικής απόκλισης ως προς τη μέση ετήσια τιμή του σημείου ταμειακής ισορροπίας, την ίδια
στιγμή που οι βιομηχανίες του Ευρωπαϊκού «νότου», και ειδικά αυτές της Ισπανίας,
εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τη μέση ετήσια τιμή του συγκεκριμένου
αριθμοδείκτη.
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα την ανάλυσή μας, το ποσοστό κέρδους επί του
κόστους πωληθέντων (markup) φαίνεται με μια πρώτη ματιά να επηρεάζει το σημείο
ταμειακής ισορροπίας κατά θετικό τρόπο, καθώς η διαχρονική πορεία των δυο μεγεθών
κινείται τις περισσότερες φορές προς την ίδια κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερο
είναι το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων, τόσο υψηλότερη αναμένεται και η
τιμή του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης. Κατά παρόμοιο τρόπο, επιδρούν
και τα λοιπά συστατικά στοιχεία του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη (αποθεματοποίηση,
εισπρακτέοι και πληρωτέοι λογαριασμοί). Φυσικά, θεωρούμε ότι κάθε επιχείρηση επιθυμεί να
εισπράττει γρηγορότερα τις εμπορικές τις απαιτήσεις, να πουλάει ακριβότερα, να διατηρεί
αποθέματα το κατά το μικρότερο χρονικό διάστημα στην αποθήκη της και να καθυστερεί τις
πληρωμές των προμηθευτών της (χωρίς βέβαια αυτό να έχει επιπτώσεις στην τιμή των
αγορών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απειλείται με διακοπή η συνεργασία της επιχείρησης
με τους προμηθευτές). Ο προσδιορισμός των παραπάνω παραγόντων, με εξαίρεση το
ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων θεωρούνται δεδομένα για δεδομένη χρονική
περίοδο, καθώς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης θέτει τους περιορισμούς μέσα
στους οποίους κινείται. Το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων αποτελεί το
μοναδικό παράγοντα που ελέγχει η εταιρία απόλυτα, και για το λόγο αυτό, εξετάζεται
αποκλειστικά η σχέση αυτού με το σημείο ταμειακής ισορροπίας, καθώς οι υπόλοιποι
παράγοντες λογίζονται ως αμετάβλητοι. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα των
εισπρακτέων λογαριασμών εμφανίζουν σε κάποιο βαθμό διαφοροποιήσεις, οι οποίες
αποδίδονται στην αδυναμία μερίδας πελατών να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις
που εγείρει η επιχείρηση εναντίον τους. Η κύρια αιτία εμφάνισης τέτοιων περιστατικών έχει
να κάνει με την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία επηρέασε καθοριστικά τη
χρηματοοικονομική δομή των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για την περίπτωση της Ελλάδας και
των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, παρατηρείται ότι στις τελευταίες χρήσεις (20122013) τα υπόλοιπα των πελατών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι εισπράξεις που
πραγματοποιούνται από την κανονική τους δραστηριότητα βαίνουν μειούμενες. Αυτό με τη
σειρά του επηρεάζει την ικανότητα κάθε επιχείρησης να ανταποκριθεί σε επόμενο στάδιο
στην αποπληρωμή των τρεχουσών της αναγκών.
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Η παραπάνω παράγραφος επιβεβαιώνει αρχικά όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα στη
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Παρ’ όλα αυτά για είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη μια τέτοια
εκτίμηση, οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε γραμμική παλινδρόμηση (πίνακας 4.24)
ανάμεσα στα συγκεκριμένα μεγέθη, θεωρώντας τον αριθμοδείκτη αξιολόγησης του
κεφαλαίου κίνησης ως την εξαρτημένη μεταβλητή και το ύψος του ποσοστού κέρδους επί του
κόστους πωληθέντων ως την ανεξάρτητη μεταβλητή. Ακολούθως, εξετάζεται η σχέση του
σημείου ταμειακής ισορροπίας με το καθαρό (λογιστικό) αποτέλεσμα κατά μέσο όρο του
συνόλου των επιχειρήσεων (πίνακας 4.25), προκειμένου να διαπιστωθεί (εφόσον υπάρχει) η
επεξηγηματική δύναμη του πρώτου πάνω στο δεύτερο μέγεθος.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω γραμμικών παλινδρομήσεων προσφέρουν πολύτιμη
πληροφόρηση. Ξεκινώντας από την πρώτη γραμμική παλινδρόμηση (πίνακας 4.24) και τη
σχέση ανάμεσα στο σημείο ταμειακής ισορροπίας (INDEX_WC – εξαρτημένη μεταβλητή)
και το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων (MARKUP – ανεξάρτητη μεταβλητή),
προκύπτει ότι τα μεγέθη αυτά σχετίζονται θετικά κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο, καθώς
ισχύει ότι prob(F-statistic) < 0,05 και ταυτόχρονα 𝑅 2 = 83,92% και προσαρμοσμένο 𝑅 2 =
81,24%. Η παραπάνω πρόταση επιβεβαιώνει στο ακέραιο την αρχική εκτίμηση περί θετικής
συσχέτισης των μεγεθών αυτών, κάνοντας αντιληπτό το γεγονός ότι καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση του σημείου ταμειακής ισορροπίας παίζει το ποσοστό κέρδους και όχι τόσο τα
λοιπά συστατικά του στοιχεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επιχείρηση οφείλει να επιβλέπει
το ύψος του ποσοστού κέρδους επί του κόστους πωληθέντων, όπως και τις μεταβολές αυτού
από χρήση σε χρήση, προκειμένου να προσδιορίσει προσεγγιστικά το σημείο ταμειακής
ισορροπίας. Φυσικά, εφόσον οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν, δύναται η επιχείρηση να
βελτιώσει την τιμή του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης ως αποτέλεσμα
μειωμένης αποθεματοποίησης, ταχύτερης είσπραξης των απαιτήσεων ή περαιτέρω
καθυστέρησης αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Στην πραγματική
οικονομική ζωή, οι παράγοντες αυτοί δύσκολα μεταβάλλονται. Επιβεβαίωση αυτού αποτελεί
η διαχρονική εξέλιξη του ύψους της αποθεματοποίησης, των πληρωτέων λογαριασμών και σε
μικρότερο βαθμό των εισπρακτέων λογαριασμών για το σύνολο της εξεταζόμενης χρονικά
περιόδου.
Η

δεύτερη

γραμμική

παλινδρόμηση

που

πραγματοποιείται

ανάμεσα

στον

αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης (ανεξάρτητη μεταβλητή) και του
αριθμοδείκτη απόδοσης επί του συνολικού ενεργητικού (εξαρτημένη μεταβλητή)
(κερδοφορία) έρχεται να συμπληρώσει τα αποτελέσματα της προηγούμενης παλινδρόμησης
και να εξετάσει το κατά πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή και η επεξηγηματική δύναμη του
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πρώτου πάνω στο δεύτερο μέγεθος. Τα αποτελέσματα που παράγει η συγκεκριμένη γραμμική
παλινδρόμηση (πίνακας 4.25) θεωρούνται αξιόπιστα [prob(F-statistic) < 0,05 με 𝑅 2 = 63,36%
και προσαρμοσμένο 𝑅 2 = 57,25%] και δείχνουν ξεκάθαρα ότι η σχέση που αναπτύσσεται
είναι θετική. Με άλλα λόγια κάθε επιχείρηση που επιδιώκει την βελτίωση των λογιστικών της
αποτελεσμάτων, απαιτείται όπως πρώτα επαυξάνει την τιμή του αριθμοδείκτη αξιολόγησης
του κεφαλαίου κίνησης. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι μας λέγει ότι η επιχείρηση
οφείλει κάθε φορά όπως βελτιστοποιεί τη λειτουργική της δραστηριότητα με τη μείωση του
ταμειακού της κύκλου, επιβεβαιώνοντας το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο που συναντάται
στη βιβλιογραφία.
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–
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ΓΙΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας, όπως αυτά εκτέθηκαν πιο πάνω,
προσφέρουν πολύτιμη πληροφόρηση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην εξαγωγή των
ανάλογων συμπερασμάτων. Προτού ξεκινήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η παράθεση
στοιχείων και εκτιμήσεων, είναι ωφέλιμο να αναφέρουμε ότι η έρευνα που πραγματοποιείται,
εμφανίζει πολλά κοινά στοιχεία συγκριτικά με προϋπάρχουσες αντίστοιχες έρευνες που
συναντώνται στη βιβλιογραφία. Σκοπός αυτού είναι να προκύψουν συγκεκριμένα
συμπεράσματα από την έρευνα και ακολούθως να συγκριθούν αυτά με όσα αντίστοιχα έχουν
προηγηθεί, ώστε να διαπιστωθεί αν συμφωνούν ή διαφωνούν με το υπάρχον ερευνητικό
πλαίσιο. Έτσι, η ερευνητική εργασία εξετάζει το σύνολο βασικών χρηματοοικονομικών
στοιχείων, και ειδικότερα τη ρευστότητα, το κεφάλαιο κίνησης, τη δανειακή επιβάρυνση και
την κερδοφορία κατά μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Παρ’ όλα, η
ερευνητική εργασία διαθέτει σημαντικά στοιχεία καινοτομίας, καθώς παρουσιάζει τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο τον αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης. Πρωτοτυπία επίσης παρουσιάζει ως προς την επιλογή και διαλογή του πλήθους των
επιχειρήσεων, όπως και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται.
Ξεκινώντας από τη ρευστότητα και μάλιστα από τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής
ρευστότητας που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του δείγματος, μπορεί να ειπωθεί ότι η
συντριπτική πλειοψηφία τους δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα, καθώς εμφανίζουν τιμές
του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη άνω της μονάδας. Βεβαίως, σε ορισμένες περιπτώσεις
εταιριών, βρέθηκε ότι η τιμή του αριθμοδείκτη βρίσκεται υπό της μονάδας, γεγονός που
υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα
ρευστότητας. Οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ικανοποιητικά επίπεδα
ρευστότητας ως προς τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας για το σύνολο της
εξεταζόμενης χρονικής περιόδου. Εδώ είναι καλό να σημειωθεί ότι η τιμή που λαμβάνει ο
αριθμοδείκτης οφείλει να βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, διότι ο παραγωγικός κλάδος
που έχει επιλεγεί παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα και κατ’
επέκταση διευρυμένο ταμειακό και λειτουργικό κύκλο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται
στην πράξη. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί σχέση ανάμεσα στη ρευστότητα και
την κερδοφορία των επιχειρήσεων, όπως ακριβώς πραγματοποιείται σε ανάλογες έρευνες στη
βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα δεν βρίσκουν κάποια γραμμική σχέση ανάμεσα στα δυο
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αυτά μεγέθη, σε αντίθεση με παρόμοια αποτελέσματα άλλων ερευνών που υποστηρίζουν ότι
υφίσταται κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο αρνητική σχέση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η
διαθέσιμη ρευστότητα μιας επιχείρησης δεν επιδρά αναγκαστικά κατά μειωτικό τρόπο στο
καθαρό της αποτέλεσμα, και υπό αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο
απτό συμπέρασμα.
Προχωρώντας την ανάλυσή μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του
κεφαλαίου κίνησης και των συστατικών του στοιχείων. Πράγματι, σε αυτό το τμήμα της
έρευνας προκύπτουν ίσως τα σημαντικότερα συμπεράσματα, καθώς με βάση τη διαχρονική
πορεία και τα στατιστικά στοιχεία του λειτουργικού κύκλου, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση
ως προς τη μέση ετήσια χρονική διάρκεια αυτού ανάμεσα στις οικονομίες του «βορρά» και
του «νότου», την ίδια στιγμή που οι «βόρειες» βιομηχανίες εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς
βιομηχανοποίησης και ταυτόχρονα χαμηλό λειτουργικό κύκλο. Η αποτελεσματικότητα της
κανονικής δραστηριότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιβίωση και την
παραπέρα ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που
αναφέρθηκαν μόλις προηγούμενα.
Ακολούθως, αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες που τυγχάνουν ευρείας αποδοχής στη
βιβλιογραφία εξετάζουν τη σχέση του ταμειακού κύκλου με την λειτουργική κερδοφορία των
υπό εξέταση επιχειρήσεων. Η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να παραλείψει την
πραγματοποίηση ανάλογης διαδικασίας. Θεωρώντας λοιπόν ως εξαρτημένη μεταβλητή τον
αριθμοδείκτη απόδοσης επί του συνολικού ενεργητικού και ως ανεξάρτητες μεταβλητές το
ύψος του μέσου ταμειακού κύκλου, την μέση περίοδο των αποθεμάτων, των εισπρακτέων και
των πληρωτέων λογαριασμών, υπολογίζεται αρχικά ότι η σχέση ανάμεσα στον ταμειακό
κύκλο και το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι αρνητική κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο.
Παράλληλα, η σχέση του λειτουργικού αποτελέσματος με τα συστατικά στοιχεία του
κεφαλαίου κίνησης δείχνει ότι είναι αρνητική αναφορικά με την περίοδο των αποθεμάτων και
των εισπρακτέων λογαριασμών και θετική σχετικά με την περίοδο των πληρωτέων
λογαριασμών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αξιόπιστα, καθώς υπολογίζονται ως στατιστικά
σημαντικά. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά παρόμοιων
αποτελεσμάτων ως προς τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων παλινδρομήσεων, πράγμα που
σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση οφείλει να παρακολουθεί τον ταμειακό της κύκλο και να
προσαρμόζει τη χρονική διάρκεια αυτού κάθε φορά σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα. Για
να γίνει κάτι τέτοιο, η επιχείρηση μπορεί να μειώσει το μέσο χρόνο παραμονής των
αποθεμάτων στην αποθήκη της, να εισπράττει ταχύτερα τις εμπορικές της απαιτήσεις από
τους πελάτες της, ή να καθυστερεί την εξόφληση των τρεχουσών της υποχρεώσεων. Όλα τα
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παραπάνω συνιστούν ενέργειες που βελτιστοποιούν την κερδοφορία της επιχείρησης. Τέλος,
η μελέτη του κεφαλαίου κίνησης ολοκληρώνεται με τη εύρεση σχέσης ανάμεσα στον
ταμειακό κύκλο (εξαρτημένη μεταβλητή) και των συστατικών του στοιχείων (ανεξάρτητες
μεταβλητές). Από την παραπάνω πολυμεταβλητή παλινδρόμηση προκύπτει ότι ο ταμειακός
κύκλος σχετίζεται θετικά με την μέση περίοδο των αποθεμάτων και των εισπρακτέων
λογαριασμών, ενώ αντίθετα σχετίζεται αρνητικά με την περίοδο των πληρωτέων
λογαριασμών, επιβεβαιώνοντας στο ακέραιο όσα αναφέρθηκαν πρωτύτερα.
Περνώντας την ανάλυσή μας στο επόμενο στάδιο και την μελέτη της συνολικής
δανειακής επιβάρυνσης αντίστοιχα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι δεν παρατηρούνται
σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο αριθμοδείκτης που χρησιμοποιείται στην παρούσα ανάλυση
είναι ο αριθμοδείκτης βαθμού δανειακής επιβάρυνσης, του οποίου η τιμή δεν εμφανίζει
επιμέρους διαφοροποιήσεις για το σύνολο των εξεταζόμενων επιχειρήσεων κάθε κράτουςμέλους. Φυσικά, από χώρα σε χώρα τα επίπεδα των συνολικών δανειακών κεφαλαίων
εμφανίζουν αποκλίσεις, οι οποίες όμως αποτελούν άμεση συνάρτηση του συνολικού
μεγέθους και του κύκλου εργασιών τους. Ειδικότερα για την Ελλάδα και τις ελληνικές
βιομηχανικές επιχειρήσεις, το μέσο συνολικό ύψος δανειακών κεφαλαίων είναι από τα
χαμηλότερα που παρατηρείται σε σχέση με τις υπόλοιπες βιομηχανικές επιχειρήσεις άλλων
χωρών και ιδιαίτερα αυτών του Ευρωπαϊκού «νότου». Τέλος, επιχειρείται να βρεθεί –εφόσον
υφίσταται – μια γραμμική σχέση ανάμεσα στο συνολικό ύψος των δανειακών κεφαλαίων
(συνολικό χρηματοοικονομικό χρέος) και την κερδοφορία. Σε ανάλογες ερευνητικές εργασίες
υποστηρίζεται ότι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μεγέθη αυτά είναι αρνητική,
υπονοώντας ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των δανειακών κεφαλαίων, τόσο χαμηλότερο
είναι το καθαρό αποτέλεσμα, λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων. Στην
παρούσα ερευνητική εργασία δεν βρίσκεται κάποια σχέση που να συνδέει το
χρηματοοικονομικό χρέος με την κερδοφορία.
Αναφορικά με την κερδοφορία των επιχειρήσεων κάθε κράτους-μέλους και την
ποσοτική μέτρηση αυτού, χρησιμοποιείται ο αριθμοδείκτης απόδοσης επί του συνολικού
ενεργητικού. Προτού αναφερθούμε με λεπτομέρεια σε περισσότερα στοιχεία, αξίζει να
σημειωθεί ότι σε άλλες εργασίες της βιβλιογραφίας χρησιμοποιείται το μικτό ή το καθαρό
λειτουργικό αποτέλεσμα. Η χρήση του συγκεκριμένου μεγέθους από την πλευρά τους
θεωρείται πληρέστερο ως προς την περιγραφή του αποτελέσματος που παράγεται από την
κανονική δραστηριότητα, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του τα πάγια χρηματοοικονομικά
στοιχεία, σε αντίθεση με τον αριθμοδείκτη απόδοσης του συνολικού ενεργητικού, ο οποίος
δεν πραγματοποιεί καμία διάκριση και συμπεριλαμβάνει το μέσο σύνολο του ενεργητικού.
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Υπό αυτή την έννοια, τα αποτελέσματα που παράγονται με βάση το μικτό/καθαρό
λειτουργικό αποτέλεσμα είναι περισσότερο προσηλωμένα στην λειτουργική δραστηριότητα
σε σχέση με τον αριθμοδείκτη απόδοσης επί του συνολικού ενεργητικού. Στην παρούσα
εργασία, η χρήση του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη καθίστατο επιτακτική από το γεγονός ότι
η απαιτούμενη πληροφόρηση για τον υπολογισμό του λειτουργικού αποτελέσματος δεν ήταν
διαθέσιμη, και κατά συνέπεια, έπρεπε να αναζητηθεί ένα εναλλακτικό μέγεθος για την
μέτρηση της κερδοφορίας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζεται η αξία
του αριθμοδείκτη απόδοσης του συνολικού ενεργητικού ούτε ότι τα αποτελέσματα τα οποία
παράγει στερούνται αξιοπιστίας.
Ειδικότερα ως προς τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, μπορεί να υποστηριχθεί
ότι οι κατά μέσο όρο οι βιομηχανίες του «βορρά» πραγματοποιούν υψηλότερα καθαρά κέρδη
από τις αντίστοιχες του «νότου». Η άποψη αυτή είναι απόλυτα δικαιολογημένη αν
συνδέσουμε τα στοιχεία αυτά με το μέγεθος του ταμειακού και του λειτουργικού κύκλου.
Υπό αυτή την έννοια, εταιρίες με χαμηλά επίπεδα του ταμειακού τους κύκλου επιτυγχάνουν
μεγαλύτερο καθαρό αποτέλεσμα, λόγω της ικανότητας αυτών να ανακυκλώνουν ταχύτερα
τον κύκλο εργασιών τους, παρέχοντάς τους παράλληλα με την αναγκαία ρευστότητα. Η
πληροφόρηση αυτή είναι αξιόπιστη στο μεγαλύτερο τμήμα των παρατηρήσεων. Ζητούμενο
λοιπόν αποτελεί για κάθε επιχείρηση η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της λειτουργικής της
δραστηριότητας μέσω της μείωσης του ταμειακού της κύκλου, ή εναλλακτικά, της μείωσης
της αποθεματοποίησης, της ταχύτερης είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων, ή την
καθυστέρηση των πληρωμών προς τους προμηθευτές της.
Τέλος, η παρούσα ανάλυση υπολογίζει τον αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης, ένα καινούργιο μέγεθος του οποίου δεν υπάρχει ανάλογη αναφορά στη
βιβλιογραφία. Όπως γίνεται κατανοητό, αυτή είναι μια πρώτη απόπειρα μελέτης της
συμπεριφοράς του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη, ενώ επιχειρείται να εξετασθεί το κατά πόσο
η χρήση του ανταποκρίνεται στα πραγματικά οικονομικά στοιχεία του δείγματος. Ειδικότερα,
πραγματοποιείται γραμμική παλινδρόμηση ανάμεσα στο σημείο ταμειακής ισορροπίας του
αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης και τον αριθμοδείκτη απόδοσης του
συνολικού ενεργητικού, προκειμένου να εξακριβωθεί τυχόν σχέση ανάμεσα στα μεγέθη.
Πράγματι, η σχέση που προκύπτει είναι θετική κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο, γεγονός
που υποδεικνύει ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή του σημείου ταμειακής ισορροπίας, τόσο
υψηλότερο λογίζεται να είναι το καθαρό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση μπορεί
να παρακολουθεί την διαχρονική εξέλιξη του αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου
κίνησης και να πραγματοποιεί τις ανάλογες προσαρμογές ως προς τη βελτιστοποίηση του
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καθαρού της αποτελέσματος. Παράλληλα, πραγματοποιείται μια ακόμα γραμμική
παλινδρόμηση ανάμεσα στον αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης και το
ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται κάτι τέτοιο
έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων αποτελεί
ίσως τον μοναδικό παράγοντα που μπορεί πλήρως να ελέγξει μια εταιρία. Είναι συνεπώς
πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως αλληλεπιδρούν τα μεγέθη αυτά μεταξύ τους, ώστε η
επιχείρηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η σχέση που
αναπτύσσεται μεταξύ των συγκεκριμένων μεγεθών είναι θετική, υπονοώντας ότι η
δυνατότητας αύξησης του ποσοστού κέρδους επιδρά θετικά στη διαμόρφωση του καθαρού
αποτελέσματος, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχόμενα αντιμετωπίζει η επιχείρηση
(μείωση του κύκλου εργασιών, αύξηση της περιόδου είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων
κλπ). Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς επιβεβαιώνουν στο
ακέραιο το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο στη
βιβλιογραφική

ανασκόπηση.

Με

άλλα

λόγια,

τα

αποτελέσματα

των

γραμμικών

παλινδρομήσεων αποδεικνύουν ότι ο αριθμοδείκτης αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης
διαθέτει ορθή αιτιολογική βάση, καθώς δίνει τη δυνατότητα της ανάλυσης της λειτουργικής
δραστηριότητας για δεδομένη διαχειριστική χρήση. Η πρακτική λοιπόν χρήση του
αριθμοδείκτη αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης είναι συνεπώς εφικτή από την πλευρά των
επιχειρήσεων για την αποφυγή ενδεχόμενου χρηματοοικονομικού εκτροχιασμού. Τέλος,
ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η πραγματοποίηση αντίστοιχων ερευνών στο μέλλον για την
αξιολόγηση της ορθότητας του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη.

82

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Ξενόγλωσση
Dileep Mehta, “Working Capital Management”, Prentice-Hall Foundations of Finance Series,
New Jersey 1974.
Firth Michael, “Management of Working Capital”, The MacMillan Press LtD, London 1976.
McLaney E J, “Business Finance: Theory and Practice”, Prentice-Hall Publications, Harlow
2000, Fifth Edition.
Ελληνική
Λαζαρίδης Γιάννης – Δημήτρης Παπαδόπουλος, “Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές
Έννοιες Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου
Κίνησης”, τόμος Α’, έκδοση Β’, Θεσσαλονίκη 2005.
Berman Karen – Joe Knight, “Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη: Τι πραγματικά φανερώνουν
οι αριθμοί”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2008.
Γιώργος

Καφούσης,

“Ανάλυση

και

Κριτική

Διερεύνηση

Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων: Θεωρία – Πρακτικές Εφαρμογές”, Αθήνα 1991.

Journals
Ξενόγλωσση
Lazaridis Ioannis – Dimitrios Tryfonidis, “Relationship between working capital management
and profitability of listed companies in Athens Stock Exchange”, Journal of Financial
Management and Analysis, Thessaloniki 2006, pp 26-35.
Deloof Marc, “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?”,
Journal of Business Finance & Accounting, Τεύχος 40ο, Αριθμός Τεύχους 3ο – 4ο, Απρίλιος –
Μάιος 2003, pp 573-587.

83

Padachi Kesseven, “Trends in Working Capital Management and Its Impacts on Firms’
Permformance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms”, International Review
of Business Research Papers, Τεύχος 2ο, Αριθμός Τεύχους 2ο, Οκτώβριος 2006, pp 45-58.
Raheman Abdul – Nasr Mohamed, “Working Capital Management and Profitability – Case of
Pakistani Firms”, International Review of Business Research Papers, Τεύχος 3ο, Αριθμός
Τεύχους 1ο, Μάρτιος 2007, pp 279-300.
Vahid Taghizadeh Khanqah – Elham Ghanavati – Mohsen Akbari khosroshahi –
Mohammadreza Ebrati, “Working capital management and corporate performance: evidence
from Iranian companies”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Τεύχος 62ο, Οκτώβριος
2012, pp 1313-1318.
Ukaegbu Ben, “The significance of working capital management in determining firm
profitability: Evidence from developing economies in Africa”, Research in International
Business and Finance, Τεύχος 31ο, Μάιος 2014, pp 1-16.
Gill Amarjit – Biger Nahum – Mathur Neil, “The Relationship Between Working Capital
Management And Profitability: Evidence From The United States”, Business and Economics
Journal, Τεύχος 2010, pp 1-9.
Enqvist Julius – Graham Michael – Nikkinen Jussi, “The impact of working capital
management on firm profitability in different business cycles: Evidence from Finland”,
Research in International Business and Finance, Τεύχος 32ο, Αύγουστος 2014, pp 36-49.
Mathuva David, “The Influence of Working Capital Management Components on Corporate
Profitability: A Survey on Kenyan Listed Firms”, Research Journal of Business Management,
Τεύχος 4ο, Αριθμός Τεύχους 1ο, 2010, pp 1-11.

84

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μαθηματική Απόδειξη του Τύπου του Αριθμοδείκτη Αξιολόγησης του
Κεφαλαίου Κίνησης
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, το σημείο ταμειακής ισορροπίας και ο αριθμοδείκτης
αξιολόγησης του κεφαλαίου κίνησης είναι ουσιαστικά η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων από
πωλήσεις περιόδου και των πληρωμών από υποχρεώσεις περιόδου. Οι εισπράξεις από
πωλήσεις περιόδου είναι μέρος των πωλήσεων της περιόδου, οι οποίες πωλήσεις είναι μέρος
των αγορών και των εξόδων περιόδου (κόστος πωληθέντων) προσαυξημένο με το περιθώριο
κέρδους. Το παραπάνω σκεπτικό ως ποσοστό επί των αγορών και των εξόδων περιόδου (κάτι
που αποτελεί και το σημείο αφετηρίας για τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη) είναι:
𝛫𝛱
𝛦
∗ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑢𝑝 ∗
(𝛢 + 𝛦)
𝛱𝛬
Όπου,
ΚΠ: Κόστος πωληθέντων,
(Α+Ε): Αγορές και έξοδα περιόδου,
Markup: Ποσοστό κέρδους επί του κόστους πωληθέντων,
Ε: Εισπράξεις από πωλήσεις περιόδου, και
ΠΛ: Πωλήσεις περιόδου.

Συνεπώς αν θεωρήσουμε ότι ΑΛ είναι το Απόθεμα λήξης και ΑΕ το Απόθεμα έναρξης, τότε
για τον πρώτο όρο της παραπάνω σχέσης ισχύει ότι:
𝛫𝛱
[𝛢𝛦 + (𝛢 + 𝛦) − 𝛢𝛬]
(𝛢𝛬 − 𝛢𝛦)
=
=1−
(𝛢 + 𝛦)
(𝛢 + 𝛦)
(𝛢 + 𝛦)

Παρόμοια, αν θεωρήσουμε ότι:
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ε : Συνολικές εισπράξεις περιόδου,
Ε: Εισπράξεις από πωλήσεις περιόδου,
ΠΛ: Πωλήσεις περιόδου,
Υ1: Υπόλοιπο πελατών τέλους περιόδου, και
Υ0: Υπόλοιπο πελατών αρχής περιόδου, έχουμε τότε:
𝛦
(𝜀 − 𝛶𝛰) (𝛶0 + 𝛱𝛬 − 𝛶1 − 𝛶0) (𝛱𝛬 − 𝛶1)
𝛶1
=
=
=
=1−
𝛱𝛬
𝛱𝛬
𝛱𝛬
𝛱𝛬
𝛱𝛬

Τέλος, σχετικά με τις πληρωμές από υποχρεώσεις περιόδου ως προς τις αγορές και τα έξοδα
περιόδου έχουμε ότι:
π : Συνολικές πληρωμές,
Π: Πληρωμές από υποχρεώσεις περιόδου,
ΥΠ1: Υπόλοιπο προμηθευτών τέλους περιόδου,
ΥΠ0: Υπόλοιπο προμηθευτών αρχής περιόδου,
(Α+Ε): Αγορές και έξοδα περιόδου

𝛱
(𝜋 − 𝛶𝛱0) [𝛶𝛱0 + (𝛢 + 𝛦) − 𝛶𝛱1 − 𝛶𝛱0]
𝛶𝛱1
=
=
=1−
(𝛢 + 𝛦)
(𝛢 + 𝛦)
(𝛢 + 𝛦)
(𝛢 + 𝛦)
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