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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Περιληπτικά στην διπλωματική εργασία, σημειώνεται πως ο βαθμός ανοίγματος της 

ελληνικής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο γενικά είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Ωστόσο, 

η διατηρήσιμη ανάπτυξη συνδέεται με την υψηλή εξαγωγική επίδοση και την 

αυξανόμενη εμπορική ολοκλήρωση. Για τον λόγο αυτόν, η διπλωματική εργασία 

μελετά την πορεία των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία δεκαετία (2005-2015) 

και την συμβολή τους στο ΑΕΠ.  

Αρχικά, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως θεωρητική προσέγγιση 

του θέματος, ενώ παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα δευτερογενή στοιχεία που 

αφορούν στις ελληνικές εξαγωγές την τελευταία δεκαετία (2005-2015). Στη 

συνέχεια, ακολουθεί ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα η μελέτη της περίπτωσης 

του Ομίλου ALUMIL και ο ρόλος της στο διεθνές εμπόριο. 

Ως τελικό συμπέρασμα, επισημαίνεται πως, παρά τις ζημιογόνες χρήσεις, ο 

Όμιλος Alumil κατάφερε να περιορίσει και να αντιμετωπίσει τις δυσχερείς 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης μέσω της εξωστρέφειας και των εξαγωγών του. 

Αυτό το γεγονός, αν συνδυαστεί με τη συμβολή των εξαγωγών στο ΑΕΠ, 

αποδεικνύει πως σε μια τόσο δύσκολη χρονική περίοδο εδραίωσης για τη χώρα, 

υπάρχει τρόπος οι ελληνικές επιχειρήσεις να συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση 

της κρίσης και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Εξαγωγές, Εξωστρέφεια, Επιχειρηματικότητα, ΑΕΠ, Alumil. 
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Summarizing this thesis, it is observed that the degree of openness of the Greek 

economy as far as the international trade is concerned, is generally very low. 

However, the sustainable development of a company is associated with high export 

performance and increasing trade integration. Thus, this thesis studies the trend of 

Greek exports in the last decade (2005-2015) as well as their contribution to the 

GDP. 

 Initially, the thesis presents the literature review concerning the factors 

affecting the level of exports. Then, the data relating to the Greek exports in the last 

decade (2005-2015) are presented and explained. Finally, the thesis investigates the 

performance of a Greek aluminum extrusion group, Alumil, and its role in the 

international trade. 

 From this analysis, it becomes clear clear that Alumil managed to reduce and 

anticipate the difficult consequences of the economic crisis through extraversion and 

high export activity. This fact, combined with the contribution of exports to the GDP 

of a country, proves that even in such hard financial times for Greece, the Greek 

companies can find a way to positively contribute to the Greek economy. 

 

Keywords: Exports, Extraversion, Entrepreneurship, GDP, Alumil. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα της Διπλωματικής Εργασίας και 

παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι, η πρωτοτυπία, καθώς και η δομή της. 

 

1.1.  Σκοπός και Στόχοι Εργασίας 

Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό να μελετήσει την πορεία των ελληνικών εξαγωγών την 

τελευταία δεκαετία 2005-2015 και τη συμβολή τους στο ΑΕΠ. Η μεθοδολογία της 

διπλωματικής εργασίας είναι η συλλογή των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν τις 

ελληνικές εξαγωγές από έγκυρες πηγές και η σύγκρισή τους όσον αφορά τις μεταβολές που 

σημειώθηκαν από το 2005 έως 2015. Επιπλέον, αναλύεται η συμβολή των ελληνικών 

εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ και εκτιμώνται οι προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών που 

αναδύονται για τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

αναλύεται η περίπτωση του Ομίλου Alumil. 

 Η μειωμένη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας είναι μία από τις βασικότερες 

αιτίες της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιριών στο διεθνές εμπόριο. Η 

περιορισμένη εξαγωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός 

ότι ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής δεν πωλείται στο εξωτερικό, αλλά καταναλώνεται 

στην εγχώρια αγορά1.  Για συνεχόμενα έτη, οι εισπράξεις από τις εξαγωγές των ελληνικών 

αγαθών παρέμεναν κατά μέσο όρο καθηλωμένες στο ένα τρίτο των πληρωμών της χώρας 

για αντίστοιχα εισαγωγές αγαθών και σε ποσοστό χαμηλότερο του 10% του ΑΕΠ2. Εξαίρεση 

αποτελεί η διετία 2010-2012, κατά την οποία η διαφαινόμενη ανάκαμψη των εξαγωγών σε 

συνδυασμό με τη μεγάλη κάμψη των εισαγωγών, λόγω της ύφεσης, άλλαξαν μερικώς την 

εικόνα του εξωτερικού εμπορίου. 

                                                           
1 Παπάζογλου, Χ. (2013). Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες άμεσες επενδύσεις.  
Ενότητα Α: Ανταγωνιστικότητα, εξαγωγές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο (σελ. 136-158) 

http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/137158%20Papazoglou%202014.pdf, ανάκτηση 2016. 

2 Papazoglou, C. (2007). “Greece’s Potential Trade Flows: A Gravity Model Approach”. International Advances 
in Economic Research, Vol. 13(4), pp. 403-414. 

http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/137-158%20Papazoglou%202014.pdf
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Από το 2010 μέχρι σήμερα, η ελληνική οικονομία συγκεντρώνεται στην επίτευξη 

υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και στην βελτίωση της εξαγωγικής της επίδοσης προκειμένου 

να ξεπεράσει την ύφεση  και τις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο,  η ελληνική παραγωγή περλίτη αντιστοιχεί στο 40% της 

παγκόσμιας παραγωγής κατατάσσοντας την χώρα πρώτη στην ΕΕ και παγκοσμίως, η 

ελληνική παραγωγή μπεντονίτη αντιστοιχεί στο 9% της παγκόσμιας παραγωγής 

κατατάσσοντας την χώρα πρώτη στην ΕΕ και τρίτη παγκοσμίως, ενώ στην παραγωγή βωξίτη 

η Ελλάδα βρίσκεται στην ενδέκατη θέση παγκοσμίως. Είναι σαφές ότι ο Ελληνικός 

εξορυκτικός κλάδος διακρίνεται από έναν ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό με 

το 75% των πωλήσεων της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας μεταλλευμάτων και 

ορυκτών να έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα3. Για τον λόγο αυτόν, η εργασία μελετά την 

περίπτωσης του Ομίλου Alumil, του μεγαλύτερου εξορυκτικού βιομηχανικού Ομίλου στην 

νοτιοανατολική Ευρώπη που εδρεύει στην Ελλάδα.  

 

1.2. Εισαγωγή στη Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία και στη Θεωρία περί 

Εξαγωγών 

Στα τέλη 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα εισήχθη στην παγκόσμια οικονομική επιστήμη 

η Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία, γνωστή ως Industrial Economics (Ηνωμένο Βασίλειο) ή 

Industrial Organization (Αμερική). Η Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία μελετά τον τρόπο 

λειτουργίας και την διάρθρωση εταιρειών, βιομηχανιών και αγορών με σκοπό να 

κατανοήσει τα επίπεδα στα οποία θέτουν τις τιμές τους και την παραγωγική τους 

ικανότητα, τον βαθμό διαφοροποίησης των προϊόντων τους, τον βαθμό επένδυσης στην 

έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη 

διαφήμιση. Στο υπόβαθρο της Βιομηχανικής Οικονομικής Θεωρίας βασίστηκε όλο το 

οικονομικό σύστημα του 20ου αιώνα. Πατέρας της Βιομηχανικής Οικονομικής Θεωρίας 

θεωρείται ο Marshall (1899)4.  

                                                           
3 http://www.orykta.gr/istoria/paragogi-statistika (Παραγωγές μεταλλευμάτων – ορυκτών (2015)). 

4 Marshall, A. (1899). Economics of industry. London,McMillan. 

http://www.orykta.gr/istoria/paragogi-statistika
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Την περίοδο 1930-1933, οι Champerlin (1930)5 και Robinson (1933)6 μελέτησαν τον 

μονοπωλιακό ανταγωνισμό και τον ατελή ανταγωνισμό, ενώ το 1939  εκδόθηκε η μελέτη  

του Mason7 σχετικά με τις πολιτικές τιμών στις μεγάλες επιχειρήσεις, μελέτη η οποία 

εδραίωσε την Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές Berle & Means 

(1932)8, συνέβαλαν σημαντικότατα στην εξέλιξη της Βιομηχανικής Οικονομικής Θεωρίας με 

έρευνες σχετικά με το καθεστώς της βιομηχανικής διάρθρωσης και ιδιοκτησίας στις Η.Π.Α. 

Φυσικά, συνυπολογίζεται το Κεφάλαιο του Carl Marx (1867)9 που για πολλούς θεωρείται 

πατέρας της θεωρητικής οικονομικής ανάλυσης, αλλά και το έργο των Hilferding (1910)10 

και Schumpeter (1943)11. 

Το 1968, ο Bain με το έργο του Industrial Organization12, θέτει τους κανόνες που 

διέπουν την οργάνωση και την λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας με αναφορά στο 

σύνολο του κλάδου της Οικονομίας κι όχι σε κάθε μονάδα χωριστά, ορίζοντας  την θέση της 

Βιομηχανικής Οικονομικής Θεωρίας μεταξύ της μακροοικονομικής του όλου οικονομικού 

φάσματος και της μικροοικονομικής που αφορά κάθε ατομική επιχείρηση. Ο Scherer13, το 

1970, σε μελέτη του για την Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία αναλύει τον τρόπο που 

επηρεάζεται η παραγωγή ανάλογα με την ζήτηση και την προσφορά σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες από τους καταναλωτές, πως λειτουργεί η ελεύθερη αγορά και πόσο επηρεάζουν 

τα στοιχεία μελέτης της ζήτησης και της προσφοράς τον βαθμό επιτυχίας των επιχειρήσεων 

που προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.  

                                                           
5 Chamberlin, E. (1933). The theory of monopolistic competition. Cambridge, Mass., Harvard University Press. 

6 Robinson, J. (1933). The economics of imperfect competition. London, McMillan. 

7 Mason, S. E. (1939). ‘Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise’, American Economic Review, 29 
(1, Supplement), pp. 61–74. 

8 Berle, A. A. & Means, G.C. (1932). The modern corporation and private property. New York, McMillan. 

9 Marx, K. (1976). Capital: A critique of political economy. Transl. Mandel, Ernest & Fowkes, Ben, Penguin 
Books. 

10 Hilferding, R. (1910). Finance capital: A study of the later phase of capitalist develoment. London, Routledge 
and Kegan Paul. 

11 Schumpeter, J. (1943). Capitalism, socialism and democracy. London, Unwin University Books. 

12 Bain, J. S. (1968). Industrial οrganization. Wiley. 

13 Scherer, F.M. (1970). Industrial market structure and economic performance. Chicago, Rand McNally. 
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Σύμφωνα με τον Θ. Πάκο14, η Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία γεννήθηκε από την 

ανάγκη να ερευνηθεί η μεγάλη αλλαγή που επέφερε στο οικονομικό στερέωμα η μεγάλη 

επιχείρηση σαν παραγωγική μονάδα. Με την εμφάνιση  της μεγάλης οικονομικής μονάδας, 

η οποία ανέτρεψε τις θεωρίες της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις μικρές μονάδες 

παραγωγής και έφερε την πραγματικότητα του μονοπωλίου στην ελεύθερη τοπική αλλά 

και τη διεθνή αγορά, τέθηκε καθοριστική ανάγκη να δημιουργηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο 

και να μελετηθεί η Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία. 

 

1.2.1. Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία και Ανταγωνισμός 

Στην πράξη, η Βιομηχανική Οικονομική Θεωρία δεν αναγνωρίζει το ζήτημα για την δομή 

ανταγωνισμού των αγορών της νεοκλασικής μικροοικονομικής θεωρίας. Αντιθέτως, θέτει 

ως κύριο στόχο έρευνας την προσέγγιση της έννοιας της ισχύουσας διάρθρωσης των 

διάφορων κλάδων, αλλά και τον προσδιορισμό των δυνάμεων οι οποίες τείνουν να τη 

διαμορφώνουν αλλά και να τη μεταβάλλουν σε βάθος χρόνου (Πάκος, 1992). Η ανάπτυξη 

της Βιομηχανικής Οικονομικής Θεωρίας ήταν αναγκαίο βοήθημα για να μελετηθούν τα νέα 

οικονομικά στοιχεία σε ρεαλιστική βάση, να δημιουργηθεί το μοντέλο του ανταγωνισμού 

των αγορών και να σχεδιαστεί καινούρια οικονομική πολιτική με γνώμονα τα νέα 

δεδομένα.  

Κατ’ ουσία, ο ανταγωνισμός είναι το θέμα βάσει του οποίου διαχωρίζεται η 

καινοτόμα σκέψη της Βιομηχανικής Οικονομικής Θεωρίας από την κλασσική οικονομική 

θεωρία, η οποία προσδιορίζει ελάχιστες έως και ανύπαρκτες ανισότητες ανάμεσα στις 

μικρές οικονομικές μονάδες. Ωστόσο, η βιομηχανική οργάνωση της αγοράς δημιούργησε 

την ανάγκη του ανταγωνισμού σαν στοιχείο ανάπτυξης και επιβίωσης τόσο σε εγχώριο όσο 

και  σε διεθνές επίπεδο. Για την λειτουργία του ανταγωνισμού δεν έφτανε μόνο ο 

προσδιορισμός των τιμών, αλλά ήταν αναγκαία και η χρήση της διαφήμισης, της έρευνας 

αγοράς και των νέων επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτόν, η εισαγωγή της Βιομηχανικής 

Οικονομικής Θεωρίας πρόσφερε στην έννοια του ανταγωνισμού μια συνεχή αναπτυξιακή 

                                                           
14 Πάκος, Θ. (1992). Κλαδική Οικονομική Ι: Ανταγωνισμός Συγκέντρωση & Τεχνολογία. Αθήνα, Παπαζήση, σελ. 
38. 
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διαδικασία και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις με τη διάθεση κονδυλίων για την έρευνα 

αγοράς καθώς και την έρευνα των αντιλήψεων και των αναγκών των καταναλωτών.  

Ωστόσο, εκτός από τα θετικά στοιχεία για την εξέλιξη της οικονομίας, η γέννηση της 

μεγάλης επιχειρηματικής μονάδας γεννά θεωρητικά αλλά και πρακτικά προβλήματα, όπως 

για παράδειγμα, την αλλαγή νοοτροπίας που όριζε ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον 

καθορίζει την παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επηρεάζει την καταναλωτική ανάγκη 

με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η μεγάλη επιχείρηση για να χειραγωγήσει την αγορά. Ο 

Bain15 το 1956, παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια νέα 

επιχείρηση. Κατ’ αρχήν, η επιχείρηση να εισέρχεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο της 

αγοράς. Αν η επιχείρηση προϋπάρχει, θα πρέπει να αναδιοργανώσει την εισαγωγή της στον 

κλάδο με την εξαγορά μικρών παραγωγικών μονάδων ώστε να εκμηδενίσει τον τυχόν 

ανταγωνισμό και να διογκώσει την παραγωγική της δυνατότητα. Αν η επιχείρηση είναι νέα, 

θα εισέλθει στην αγορά με καινοτόμες ιδέες και οικονομικό υπόβαθρο που να περιορίσει ή 

και να εξαφανίσει κάθε απόπειρα ανταγωνισμού από τις προϋπάρχουσες μονάδες. 

Επιπλέον, πριν μία επιχείρηση αποφασίσει την είσοδο της σε μία νέα αγορά θα πρέπει να 

υπολογίσει τον ανταγωνισμό από χώρες ή περιοχές που εκδηλώνουν παραγωγικό 

ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο  κλάδο.  

Γενικότερα, η είσοδος σε μία αγορά από έναν νέο παραγωγό προϊόντων ή 

υπηρεσιών δύναται να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους, όπως αυτοί που παρουσιάζονται 

ενδεικτικά παρακάτω σύμφωνα με τους Brouthers (2002)16, Chung (2004)17, Mahoney et al. 

(2001)18 και Cullen & Parboteeah (2010)19: 

 

                                                           
15 Bain, J. S. (1956). Barriers to new competition. Harvard University. 

16 Brouthers, K. D. (2002). ‘Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode choice and 
performance’. Journal of International Business Studies, 33(2), p. 209-219. 

17 Chung, M. (2004). ‘The effects of cultural barriers on market entry modes’. International Journal of Diversity 
in Organizations, Communities and Nations, 5(7), p.85-92. 

18 Mahoney, D., Trigg, M., Griffin, R. W., and Pustay, M., W. (2001). International business. Frenchs Forest, 
NSW, Prentice Hall. 

19 Cullen J. B., Parboteeah K. P., (2010). International Business Strategy and the Multinational Company. 
Routledge. 
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1. Μέσω επενδύσεων  

Μια επιχείρηση επενδύει μέρος του προϋπολογισμού της σε περαιτέρω ανάπτυξη της 

δραστηριότητάς της στην εγχώρια ή την διεθνή αγορά μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων με 

σκοπό την ανοικοδόμηση μιας νέας παραγωγικής μονάδας ή την οικονομική ενδυνάμωση 

μιας ήδη υφιστάμενης επιχείρησης, όπως για παράδειγμα, με εξαγορά της. 

2. Μέσω κοινοπραξιών 

Η κοινοπραξία έγκειται στην ένωση πολλών μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση 

και την εξέλιξή τους ώστε να εκμηδενιστεί ο ανταγωνισμός των επιμέρους μονάδων μέσω 

του ισόνομου διαχωρισμού της ιδιοκτησίας και των κερδών. Συνήθως, πρόκειται για 

επιχειρήσεις του εξωτερικού που επιθυμούν να εισέλθουν σε μια αγορά με σκοπό την 

απόκτηση μεριδίου αγοράς και οικονομικών απολαβών. Οι επιχειρήσεις αυτές συστήνουν 

μια κοινοπραξία με μικρότερες τοπικές παραγωγικές μονάδες, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην στοχοθετημένη αγορά. Μερικές κοινοπραξίες δημιουργούνται 

μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν οι συμβαλλόμενες εταιρίες το κόστος του δικτύου 

διανομής ή το κόστος της διαφήμισης.  

3. Μέσω στρατηγικών συμμαχιών  

Οι στρατηγικές συμμαχίες αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις συνεργάζονται με απώτερο στόχο την αύξηση του κέρδους, χωρίς ίσο 

ποσοστό ιδιοκτησίας όπως συμβαίνει στις κοινοπραξίες. Στρατηγικές συμμαχίες γίνονται 

συνήθως για να αντιμετωπίσουν οι επιμέρους εταιρίες το οικονομικό βάρος της διανομής 

του προϊόντος, της προωθητικής δραστηριότητας κ.ά.  

4. Μέσω εξαγωγών 

Εξαγωγές διενεργούνται από παραγωγικές μονάδες που επεκτείνουν το δίκτυό τους στην 

αγορά του εξωτερικού μετά από συστηματική έρευνα των αναγκών της ξένης αγοράς. Η 

πρακτική αυτή, ενώ δεν περιέχει τα έξοδα της νέας εγκατάστασης και επέκτασης των 

υποδομών, έχει μεγάλο κόστος στον τομέα της διανομής, πώλησης και προώθησης 

γενικότερα του παραγομένου προϊόντος.  
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5. Μέσω λήψης εμπορικών αδειών 

I. Διεθνής αδειοδότηση (licensing) είναι μια συμβατική συμφωνία μεταξύ ενός 

δικαιοπάροχου σε μια χώρα και ενός κατόχου άδειας σε μια άλλη και αποτελεί μια 

ελκυστική επιλογή κυρίως για μικρές επιχειρήσεις ή για επιχειρήσεις με 

περιορισμένο κεφάλαιο, αλλά συχνά και για μεγάλες πολυεθνικές.  

II. Διεθνής δικαιόχρηση (franchising), είναι μια ειδική συμφωνία αδειοδότησης 

μεταξύ ενός franchisor (δικαιοπάροχος) και ενός franchisee (δικαιοδόχου), με την 

οποία ο διεθνής franchisor δίνει άδεια στον δικαιοδόχο για τη χρήση ενός 

ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου σχετικά με ένα τυποποιημένο προϊόν ή 

υπηρεσία έναντι αποζημίωσης / αμοιβής. 

6. Μέσω της χρήσης του Διαδικτύου 

Η τελευταία και πιο σύγχρονη μέθοδος εισόδου στην αγορά που έχει αναδυθεί από την 

εκρηκτική διάδοση του ίντερνετ και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι η 

πώληση του παραγόμενου προϊόντος στο εξωτερικό μέσω διαδικτυακών εταιρειών. Επειδή 

το λειτουργικό κόστος είναι μικρό, η ανταγωνιστικότητα των τιμών είναι απειλή για τις 

παραδοσιακές μορφές παραγωγικών και εμπορευματικών μονάδων.  

Ανακεφαλαιώνοντας γίνεται σαφές ότι όταν μια εταιρεία αποφασίζει να επεκτείνει 

τις πωλήσεις σε μία νέα αγορά πρέπει να επιλέξει μεταξύ της εξαγωγής ή της χορήγησης 

αδειών, της πλήρης κυριότητας ή της συνιδιοκτησίας. Η είσοδος σε καινούργιες αγορές 

γίνεται είτε μέσω γεωγραφικής επέκτασης, είτε μέσω παραγωγής νέων προϊόντων ή/και 

υπηρεσιών. Συνεπώς, ο τρόπος που μπορεί μια εταιρία να εισέλθει σε κάθε κλάδο 

διαφέρει όσον αφορά το κόστος της επέκτασης και τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι σε όλες τις μεθόδους υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καμία 

μέθοδος δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο αποτελεσματική από κάποια άλλη.  

 

1.2.2. Φραγμοί Εισόδου Σε Νέα Αγορά 

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εισόδου σε μία αγορά εξαρτάται από την οικονομική 

πολιτική του κράτους, τον βαθμό ανάπτυξης του οικονομικού περιβάλλοντος, τον 
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υπάρχοντα ανταγωνισμό, το μέγεθος της αγοράς, την απόσταση από την βασική 

παραγωγική μονάδα, την ευκολία προσβασιμότητας, τις εκάστοτε υποδομές και τους 

φραγμούς εισόδου που μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία. Οι οικονομολόγοι 

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την αποτελεσματικότητα της εισόδου σε μία νέα αγορά με 

βάση την ύπαρξη μονοπωλίου και όχι την ύπαρξη ατελούς ή τέλειου ανταγωνισμού 

συνοψίζοντας ότι οι βιομηχανίες που έχουν υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης δημιουργούν 

μεγαλύτερα εμπόδια εισόδου στην αγορά.  

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί μελετητές του ανταγωνισμού έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι η συζήτηση για τους φραγμούς εισόδου θα πρέπει να θεωρείται άσχετη 

με την πολιτική ανταγωνισμού.  Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης)20, οι φραγμοί εισόδου είναι τα εμπόδια που τείνουν να 

περιορίζουν τον ανταγωνισμό ενός βιομηχανικού κλάδου. O εν λόγω ορισμός  δύναται να  

συμπεριλάβει  όλων  των  ειδών  τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει  μια  νέα 

επιχείρηση κατά την είσοδο της σε έναν κλάδο της βιομηχανίας.  Αυτό που έχει σημασία σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι τι αποτελεί φραγμό, αλλά πρακτικά ζητήματα όπως 

το αν , πότε και σε ποιο βαθμό η είσοδος είναι πιθανό να συμβεί λόγω των φραγμών σε 

κάθε περίπτωση.  

Ένας  συνδυασμός του ορισμού  του  ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης 2007)  με  αυτόν  του  Fisher (1979)21, καταδεικνύει ότι φραγμός εισόδου 

μπορεί να είναι κάθε παράγοντας που εμποδίζει τον ανταγωνισμό και κυρίως όταν αυτός 

είναι κοινωνικά αποδεκτός με τελικό αποτέλεσμα την άψογη κατανομή των οικονομικών 

πόρων στην οικονομία. Αυτοί ήταν μερικοί από τους γνωστότερους ορισμούς που 

καταγράφονται στην βιβλιογραφία για τους φραγμούς εισόδου. Υπάρχουν αρκετές  

διαφοροποιήσεις ανάμεσα τους και ο καθένας δίνει σημασία  σε  διαφορετικές  δομικές 

απόψεις  των αγορών  και  της  γενικότερης  συμπεριφοράς  των  επιχειρήσεων.   

 

                                                           
20. OECD (2007) Competition and Barriers to Entry  

http://www.oecd.org/competition/mergers/37921908.pdf Ανάκτηση 2016. 

21 Fisher, F.M. (1979). ‘Diagnosing Monopoly’. Quarterly Review of Economics and Business, 19(2), p.7-33. 

http://www.oecd.org/competition/mergers/37921908.pdf
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1.3. Πρωτοτυπία Εργασίας και Συμβολή στην Επιστήμη 

Γενικότερα, οι οικονομίες κρατών «με εμπειρία μεγάλων περιόδων υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης τα έχουν καταφέρει στηριζόμενες κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές και σε 

επενδύσεις που χρηματοδοτούνται, όχι μόνο από υψηλή εγχώρια αποταμίευση, αλλά και 

από σημαντικές εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων» (Παπάζογλου, 2013). Επιπλέον, είναι 

αποδεδειγμένο πως υφίσταται πολύ ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 

εξωστρέφειας μιας χώρας, μέσω του εμπορίου, και του ρυθμού αληθινής ανάπτυξης της 

οικονομίας22. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας γίνεται προσπάθεια 

επίτευξης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και βελτίωσης της εξαγωγικής επίδοσης 

προκειμένου να διογκωθεί η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και να αντιμετωπίσει 

την ύφεση στην οποία έχει περιέλθει.  

Κατά συμπέρασμα, μελετώντας στην διπλωματική εργασία την πορεία των 

ελληνικών εξαγωγών την τελευταία δεκαετία (2005-2015) και τη συμβολή τους στο ΑΕΠ, 

αλλά και την περίπτωση του Ομίλου Alumil, τα πορίσματα στα οποία οδηγούμαστε είναι 

χρήσιμα για ερευνητές και ειδικούς μελετητές, ακαδημαϊκούς και μη, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση για την κατανόηση της μέχρι τώρα πορείας της ελληνικής 

οικονομίας αλλά και μία εκτίμηση της μελλοντικής της πορείας. Επιπλέον, το θέμα της 

Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα στη χώρα μας, πέραν της 

ιδιαίτερης σημαντικότητάς του, και σε αυτό προβλέπεται να συμβάλλει η εργασία με τις 

πληροφορίες και τα συμπεράσματα που εξάγονται. 

 

                                                           
22 Yanikkaya, H. (2003). “Trade openness and economic growth: a cross-country empirical investigation”. 
Journal of Development Economics, 72, pp. 57-89. 
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1.4.  Δομή Εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή στο θέμα των εξαγωγών και 

παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι και η μεθοδολογία της εργασίας, ενώ παρουσιάζεται η 

πρωτοτυπία και η συμβολή της στην επιστήμη.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται και αναλύεται η σχέση των εξαγωγών με το ΑΕΠ, 

καθώς και η σημασία της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφειας για την ελληνική 

οικονομία. Επιπλέον αναλύονται οι έννοιες των εξαγωγών, του εμπορικού ισοζυγίου, των 

κεφαλαιακών ροών, και του ισοζυγίου πληρωμών. 

Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και σχολιάζεται η συλλογή των 

δευτερογενών στατιστικών δεδομένων που αφορούν στις ελληνικές εξαγωγές την 

τελευταία δεκαετία και η συμβολή τους στο ΑΕΠ.  

Στη συνέχεια, ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο παρατίθεται η ανάλυση 

του Ομίλου Alumil. 

Στο τελευταίο μέρος, τίθεται ο επίλογος της εργασίας, όπου παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή, οι περιορισμοί της, καθώς και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΠ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ – ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται και αναλύεται η σχέση των εξαγωγών με το ΑΕΠ, καθώς και 

η σημασία της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία. 

Επιπλέον, αναλύονται οι έννοιες των εξαγωγών, του εμπορικού ισοζυγίου και των 

κεφαλαιακών ροών.     

 

2.1.  Ορισμός Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) 

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) είναι ο δείκτης της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας μιας χώρας καθώς περιλαμβάνει την συνολική αξία των τελικών αγαθών 

και υπηρεσιών που μία οικονομία παράγει στην διάρκεια ενός έτους χρησιμοποιώντας 

τους τοπικούς παραγωγικούς συντελεστές. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν υπολογίζεται με 

τρεις τρόπους, ως ακολούθως: 

I. Μέθοδος Παραγωγής: το ΑΕΠ είναι το άθροισμα των αξίων όλων των τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών κατά την διάρκεια του έτους και ισούται με το Εθνικό 

Προϊόν. 

II. Εισοδηματική Μέθοδος: το ΑΕΠ είναι το άθροισμα των αμοιβών των παραγωγικών 

συντελεστών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των τελικών αγαθών και 

υπηρεσιών κατά την διάρκεια του έτους και ισούται με το Εθνικό Εισόδημα. 

III. Μέθοδος Δαπάνης: το ΑΕΠ είναι το άθροισμα των δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για την παραγωγή των τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών και ισούται με την Εθνική Δαπάνη. 

 

2.1.1. Ο Ρόλος της Ανοικτής Οικονομίας  

Ως ανοικτή ορίζεται η οικονομία που έχει διεθνείς εμπορικές σχέσεις με άλλες οικονομίες 

στον κόσμο μέσω των εισαγωγών και των εξαγωγών αγαθών και της κίνησης κεφαλαίων 
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στις χρηματαγορές23. Η ανοικτή οικονομία είναι απαλλαγμένη από εμπορικούς δασμούς 

και ταρίφες και η διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και παραγωγικών 

συντελεστών γίνεται ελεύθερα. Ο βαθμός που μία οικονομία είναι ανοικτή προσδιορίζει 

την κυβερνητική και την οικονομική πολιτική με την επιδίωξη της εγκαθίδρυσης της χώρας 

ως μοχλό του διεθνούς εμπορίου. 

Ο όρος εξωστρέφεια χαρακτηρίζει τον βαθμό ολοκλήρωσης μιας οικονομίας, η 

οποία λειτουργεί σε συνεργασία με τις παγκόσμιες αγορές προκειμένου να απελευθερώσει 

τις διεθνείς αγορές και να αναπτύξει την διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα μιας 

χώρας. Εξωστρεφείς δραστηριότητες θεωρούνται εκείνες που επεκτείνονται έξω από τα 

σύνορα της χώρας και περιλαμβάνουν το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τις 

διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Επομένως, ο βαθμός 

εξωστρέφειας μιας οικονομίας είναι αποτέλεσμα του βαθμού των εμπορικών σχέσεων που  

η οικονομία αναπτύσσει με άλλες χώρες, αλλά κυριότερα με τον εξαγωγικό 

προσανατολισμό των εθνικών επιχειρήσεων. Όσο μεγαλύτερο εξαγωγικό προσανατολισμό 

έχει μια εθνική οικονομία, τόσο περισσότερο αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στον 

ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. 

 

2.1.2. Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας 

Στην ελληνική οικονομία, αυξημένο βαθμό εξωστρέφειας παρουσιάζουν ο τομέας της 

μεταποίησης και οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, στον οποίο ανήκει και ο 

εξορυκτικός – μεταλλευτικός τομέας όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Alumil που 

αναλύεται στο Κεφάλαιο 4. Στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα της μεταποίησης 

καθοριστικό ρόλο παίζει το μέγεθος της επιχείρησης. Μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

                                                           
23 Σαρτζετάκης, Ε. (2006). Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

http://users.uom.gr/~esartz/teaching/macro/Kef29.pdf.  

 

http://users.uom.gr/~esartz/teaching/macro/Kef29.pdf
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εδραιωθεί, όπως η Alumil, διεισδύουν  πιο εύκολα στις αγορές του εξωτερικού λόγω της 

υψηλής τους ρευστότητας και των περιορισμένων υποχρεώσεών τους προς τρίτους. 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης 

να αναπτυχθεί αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Με άλλα λόγια, ανταγωνιστική είναι η επιχείρηση 

που ξεπερνά τους ανταγωνιστές της σε μερίδιο αγοράς, καινοτόμα προϊόντα και 

κερδοφορία. Στον κλάδο της βιομηχανίας, ανταγωνιστική είναι μία επιχείρηση όταν 

ακολουθεί στρατηγικές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψιν συνέργιες, δικτυώσεις και τις σχέσεις 

μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, καθιστώντας έτσι την επιχείρηση ανταγωνιστική 

τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στο εξωτερικό.  

Οι δείκτες διεθνούς ανταγωνιστικότητας εκτιμούν την συγκριτική ικανότητα των 

διαφορετικών οικονομιών ανά τον κόσμο να επιτύχουν διατηρήσιμη ανάπτυξη 

λαμβάνοντας υπόψιν το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται μία εθνική 

οικονομία, αλλά και το μικροοικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων της χώρας. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2015-201624, η ελληνική 

οικονομία κατατάσσεται στην 81η θέση σε σύνολο 140 κρατών – εθνικών οικονομιών. Να 

σημειωθεί ότι ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index 

GCI) λαμβάνει υπόψιν 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας οι οποίοι είναι: (1) Θεσμικά 

Όργανα, (2) Υποδομές, (3) Μακροοικονομικό Περιβάλλον, (4) Υγεία και Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, (5) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Κατάρτιση, (6) Αποτελεσματικότητα της 

Αγοράς Αγαθών, (7) Αποδοτικότητα της Αγοράς Εργασίας, (8) Οικονομική Ανάπτυξη της 

Αγοράς, (9) Τεχνολογική Ετοιμότητα, (10) Μέγεθος Αγοράς,  (11) Πολυπλοκότητα 

Επιχειρήσεων, και (12) Καινοτομία.  

Στην περίοδο που αναλύουμε, 2005 – 2015, η υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει 

η Ελλάδα είναι η 46η, ενώ η χαμηλότερη είναι η 96η (Διάγραμμα 2.1). Ταυτόχρονα την 

                                                           
24 SEPE (2015). Global Competitiveness Report 2015-2016. 
http://www.sepe.gr/files/1/pdf/weforum_GCR2014-2015_Greece.pdf. 
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περίοδο 2015 – 2016 , η ελληνική οικονομία κατετάγη στην 36η θέση σε σύνολο 36 

ανεπτυγμένων οικονομιών (Διάγραμμα 2.2).  

 

Διάγραμμα 2.1: Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα Ελληνικής Οικονομίας (2005 – 2015) 

Πηγή: SEPE http://www.sepe.gr/files/1/pdf/weforum_GCR2014-2015_Greece.pdf 

 

 

Διάγραμμα 2.2:  Κατάταξη Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Οικονομίες (2015 – 2016) 

Πηγή: SEPE http://www.sepe.gr/files/1/pdf/weforum_GCR2014-2015_Greece.pdf 

Παρόλο που η περίοδος 2015 – 2016 είναι εκτός ανάλυσης, απεικονίζει την 

εσωστρέφεια και την αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να ανταγωνιστεί τόσο τις  
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ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως αλλά και την ΕΕ-27. Οι λόγοι μπορούν να 

συνοψισθούν στην αδυναμία χρηματοδότησης, την γραφειοκρατία, την διαφθορά, αλλά 

και το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον (Πίνακας 2.1) μέσα στο οποίο λειτουργεί η 

ελληνική οικονομία25. 

Πίνακας 2.1 Κατάσταση Ελληνικής Οικονομίας 2005 – 2015 

Έτος 
Δείκτης 

Οικονομικού 
Κλίματος 

Βιομηχανία 
Λιανικό 
Εμπόριο 

Υπηρεσίες 

Δείκτης 
Καταναλωτικής 
Εμπιστοσύνης 

(ΔΚΕ) 

Ανεργία Πληθωρισμός 

2005 98.1 92.6 96.8 93.6 -33.8 9.9% 3.5% 

2006 104.9 101.5 110.8 103.7 -33.3 9.2% 3.3% 

2007 108.4 102.8 120.8 106.6 -28.5 8.3% 3.0% 

2008 97.4 91.9 102.5 97.8 -46.0 7.6% 4.2% 

2009 79.7 72.1 80.4 70.1 -45.7 9.5% 11.0% 

2010 79.3 76.2 59.5 62.9 -63.4 9.6% 4.7% 

2011 77.6 76.9 58.9 61.7 -74.1 17.7% 3.1% 

2012 80.0 77.2 57.1 54.8 -74.8 24.5% 1.0% 

2013 91.4 87.8 70.2 70.4 -69.3 27.5% -0.9% 

2014 99.3 94.6 89.1 87.2 -55.0 26.6% -1.4% 

2015 94.2 86.45 87.95 74.8 -40.3 25.0% -1.1% 

Πηγή: ΙΟΒΕ (2015). Η Ελληνική Οικονομία 2/2015. Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 80, Ιούλιος 2015. 
http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_15_REP_GR.pdf. Ανάκτηση 2016. 

Ο σημαντικότερος δείκτης του παραπάνω πίνακα που απεικονίζει επακριβώς την 

κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ), ο 

οποίος κυμαίνεται σε αρνητικά επίπεδα καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο με μέγιστη τιμή 

-28,5 το 2007 και ελάχιστη τιμή -74,8 το 2012. Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 

αποτυπώνει την αισιοδοξία των καταναλωτών σχετικά με την προσωπική οικονομική τους 

κατάσταση και την κατάσταση της χώρας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην κατανάλωση 

και την αποταμίευση. Οι αρνητικές τιμές του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 

συνάδουν με τις υψηλές τιμές ανεργίας και πληθωρισμού των ετησίων εκθέσεων της 

Τράπεζας της Ελλάδος κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Όσο πιο εσωστρεφής είναι μια 

οικονομία, τόσο λιγότερες δυνατότητες ανάπτυξης έχει με  αποτέλεσμα τη μείωση της 

κερδοφορίας των εγχώριων επιχειρήσεων, την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της 

                                                           
25 ΙΟΒΕ (2015). Η Ελληνική Οικονομία 2/2015. Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 80, Ιούλιος 2015. 
http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_15_REP_GR.pdf. Ανάκτηση 2016. 
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κατανάλωσης και αποταμίευσης με συνέπεια τη μείωση του δείκτη καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης.  

 

2.1.3. Κεφαλαιακές Ροές και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις   

Οι κεφαλαιακές ροές αντανακλούν επενδύσεις σε μία οικονομία που γίνονται από ξένα 

χαρτοφυλάκια και ως στόχο έχουν τον ισοσκελισμό του Ισοζυγίου Πληρωμών, δηλαδή του 

ειδικού λογαριασμού του κράτους όπου καταγράφονται οι οικονομικές συναλλαγές με 

άλλες χώρες του κόσμου. Στις περιπτώσεις που το ισοζύγιο πληρωμών χρηματοδοτείται 

αποκλειστικά από εισροές χρηματοοικονομικών συναλλαγών, η ροή των κεφαλαιακών 

ροών από ξένες επενδύσεις είναι μειωμένη. Αντιθέτως, στις οικονομίες που παρουσιάζουν 

θετική ροή κεφαλαιακών ροών, οι επενδύσεις που γίνονται από πηγές του εξωτερικού 

υπερβαίνουν τις επενδύσεις που γίνονται από εγχώριους επενδυτές στο εξωτερικό. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα  την αύξηση της αγοραστικής δύναμης του εθνικού νομίσματος 

δεδομένου ότι οι ξένοι επενδυτές αγοράζουν το εθνικό νόμισμα για να επενδύσουν στην 

εγχώρια οικονομία. Στην αντίθετη περίπτωση όπου οι επενδύσεις που γίνονται από πηγές 

του εξωτερικού υπολείπονται των επενδύσεων που γίνονται από εγχώριους επενδυτές στο 

εξωτερικό, η αγοραστική δύναμη του εθνικού νομίσματος μειώνεται. Επομένως, οι 

κεφαλαιακές ροές αποτιμούν την καθαρή αξία του εθνικού νομίσματος, το οποίο 

αγοράζεται (εισροές κεφαλαίου) ή πωλείται (εκροές κεφαλαίου) για κεφαλαιακές 

επενδύσεις.  

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν βασικό δείκτη της εξωστρέφειας μια 

οικονομίας και διαφέρουν εξ’ ολοκλήρου από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, δεδομένου 

ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν μακροπρόθεσμο στρατηγικό προσανατολισμό με 

δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου αποτελούν κινήσεις κεφαλαίων 

στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και δεν είναι δεσμευτικές. 

Οι οικονομίες που μπορούν να προσφέρουν υψηλά επιτόκια και ανάπτυξη της εγχώριας 

χρηματαγοράς, απολαμβάνουν και υψηλό δείκτη άμεσων ξέων επενδύσεων διότι μπορούν 

να προσελκύσουν πολλά ξένα κεφάλαια. Οι βασικότεροι λόγοι που μία επιχείρηση 

αποφασίζει να επενδύσει σε μία ξένη οικονομία συνοψίζονται ως εξής: 
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 Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς 

 Μονοπωλιακός ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά 

 Φραγμοί εισόδου στην εγχώρια αγορά 

 Χαμηλό κόστος παραγωγής στην ξένη αγορά 

 Εκμετάλλευση πρώτων υλών στην ξένη αγορά 

 Τεχνογνωσία στην ξένη αγορά 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 

για την εξεταζόμενη περίοδο 2005 – 2015 (Διάγραμμα 2.3), είναι αρκετά υψηλές 

συνυπολογίζοντας την οικονομική κρίση από το 2010 και την επιβολή των περιορισμών 

στην κίνηση κεφαλαίου (capital controls) το 2015. 

 

Διάγραμμα 2.3: Καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (2005 – 2015) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά χώρα 
προέλευσης. xls 

 

Από το 2005 έως και το 2014, οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 

αυξήθηκαν κατά 757,8 εκατ. ευρώ, από  501,3 εκατ. ευρώ το 2005 σε 1,26 δισ. ευρώ το 

2014, ουσιαστικά αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας 

στην προσέλκυση των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Η τάση είναι γενικά αυξητική με μία 
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ύφεση της τάξης του -85,8% το 2010. Επιπλέον, το 2015 εμφανίζονται τάσεις από- 

επένδυσης, με μείωση των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 1,52 δισ. ευρώ, από 

1,26 δισ. ευρώ το 2014 σε -261,4 εκατ. ευρώ το 2015. Ωστόσο, οι αρνητικές επιδόσεις του 

2015 δικαιολογούνται από τις εκροές κεφαλαίων προς το εξωτερικό για εξαγορές και 

συγχωνεύσεις των ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις χώρες με άλλες εταιρείες 

του εξωτερικού, αλλά και από την επιβολή των περιορισμών κεφαλαίου (capital controls). 

Γενικότερα, οι κεφαλαιακές ροές προς εσωστρεφείς οικονομίες όπως η ελληνική 

έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης και εξωστρέφειας, 

εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα για την μεγέθυνση των ρυθμών κατανάλωσης 

και επενδύσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος για το 201526, η αύξηση των επενδύσεων οδηγεί σε μείωση της ανεργίας και 

αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες σε κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, η Δανία, η Ισπανία, αλλά και η Ελλάδα.  

 

2.1.4. Εμπορικό Ισοζύγιο και Εξαγωγές 

Στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών μιας οικονομίας υπολογίζεται το Εμπορικό 

Ισοζύγιο της χώρας, το οποίο είναι η διαφορά της αξίας των αγαθών που μία χώρα εξάγει 

σε άλλες χώρες από την αξία των αγαθών που εισάγει από άλλες χώρες. Οι χώρες που 

έχουν εξωστρεφείς οικονομίες και εξάγουν περισσότερα αγαθά από όσα εισάγουν έχουν 

θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Αντιθέτως, οι χώρες που έχουν εσωστρεφείς οικονομίες και 

εισάγουν περισσότερα αγαθά από όσα εξάγουν έχουν αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Εμπορικό ισοζύγιο = Εξαγωγές – Εισαγωγές (ΝΧ = Χ - Ι) 

 Εάν Εξαγωγές > Εισαγωγές, τότε υπάρχει εμπορικό πλεόνασμα (Χ > Ι, ΝΧ θετικό) 

                                                           
26 Τράπεζα της Ελλάδος (2016). Έκθεση Του Διοικητή Για Το Έτος 2015. 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2015.pdf. Ανάκτηση 2016. 

 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2015.pdf
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 Εάν Εξαγωγές < Εισαγωγές, τότε υπάρχει εμπορικό έλλειμμα (Χ < Ι, ΝΧ αρνητικό) 

 Εάν Εξαγωγές = Εισαγωγές, τότε το εμπορικό ισοζύγιο είναι ισοσκελισμένο (Χ = Ι, 

ΝΧ=0) 

Επομένως, γνωρίζοντας τη χρονική συγκυρία που μια χώρα δανείζει ή δανείζεται 

από τις διεθνείς αγορές, σε τι ποσοστό, πώς η οικονομική πολιτική επηρεάζει τα έσοδα στο 

εσωτερικό και πώς τις ροές κεφαλαίου και αγαθών στα εξωτερικό,  μπορούμε να 

συμπεράνουμε αν μία οικονομία κατέχει τη δυνατότητα να είναι μία εξωστρεφής, 

εξαγωγική οικονομία με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τις εξαγωγές είναι οι προτιμήσεις των καταναλωτών για εγχώρια και εισαγόμενα αγαθά, οι 

τιμές των εγχώριων και εισαγόμενων αγαθών, το κόστος μεταφοράς, το ύψος του 

καταναλωτικού εισοδήματος, η συναλλαγματική ισοτιμία, και οι οικονομικές πολιτικές που 

διέπουν το διεθνές εμπόριο.  

Όταν μία οικονομία είναι εξωστρεφής με εμπορικό πλεόνασμα, τότε η ζήτηση για το 

εθνικό νόμισμα αυξάνεται, καθώς οι εξαγωγές γίνονται στο νόμισμα της χώρας που εξάγει 

ένα αγαθό ή μία υπηρεσία. Αντιθέτως, στις εσωστρεφείς οικονομίες, όπως στην περίπτωση 

της ελληνικής οικονομίας, που παρουσιάζουν εμπορικό έλλειμμα, η ζήτηση για το εθνικό 

νόμισμα μειώνεται, συχνά οδηγώντας και σε υποτίμηση του νομίσματος. Δεδομένου ότι η 

Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως κοινό νόμισμα το Ευρώ έχει αποτρέψει 

την υποτίμηση του νομίσματός της κατά την περίοδο που εξετάζουμε. Ωστόσο, όταν το 

εθνικό νόμισμα της Ελλάδας ήταν η δραχμή, είχε οδηγηθεί σε υποτίμηση το 1953, το 1983, 

το 1985 και το 1998. 

Με βάση όσα έχουν αναφερθεί, γίνεται σαφές ότι σε μία ανοικτή οικονομία το 

μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πωλείται στο εξωτερικό. Για να ορίσουμε την ταυτότητα 

της ελληνικής οικονομίας με βάση το συμπέρασμα ότι είναι εσωστρεφής, ορίζουμε ότι το 

άθροισμα Εγχώρια Κατανάλωση (Cd) + Εγχώρια Επένδυση (Ιd)  + Δημόσιες Δαπάνες (Gd) + 

Εξαγωγές X ισούται με την παραγωγή της ελληνικής οικονομίας Π. 

Επομένως:  
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Π = Εγχώρια Κατανάλωση (C) + Εγχώρια Επένδυση (Ι)  + Δημόσιες Δαπάνες (G) + Εξαγωγές 

X. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι  καθαρές εξαγωγές είναι ΝΧ = Χ - Ι 

Αντικαθιστώντας το Χ με ΝΧ, έχουμε Π = C + Ι  G + ΝΧ => ΝΧ = Π – (C + Ι  G) ή αλλιώς 

Καθαρές Εξαγωγές = Παραγωγή – Εγχώριες Δαπάνες. 

 Εάν Π > ( C + I + G),  τότε ΝΧ > 0 ή Χ > Ι  

 Εάν Π < (C + I + G),  τότε ΝΧ  <0 ή Ι > Χ 

Είναι προφανές ότι η ελληνική οικονομία εμπίπτει στο Π < (C + I + G). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος27, η ελληνική οικονομία είναι 

εσωστρεφής με εμπορικό έλλειμμα κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2005 – 2015 (Διάγραμμα 

2.4), με μέγιστη τιμή τα -17,2 δισ. Ευρώ το 2015 και ελάχιστη τιμή τα -43,5 δισ. ευρώ το 

2007.  

 

 

 

                                                           
27 Τράπεζα της Ελλάδος (2016). Ισοζύγιο Αγαθών.  
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx  Ανάκτηση 2016. 
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Διάγραμμα 2.4 Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδος (2005-2015) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx, ανάκτηση 2016. 

 

Από το 2005 έως το 2015, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 

14,03 δισ. ευρώ από -31,27 δισ. ευρώ το 2005 σε -17,25 δισ. ευρώ το 2015. Η μείωση είναι 

της τάξεως του 44,8% ως αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών κατά 9,63 δισ. ευρώ 

(63,5%) και της μείωσης των εισαγωγών κατά -4,40 δισ. ευρώ (-9,5% ) κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (2005-2015) 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται και σχολιάζεται η συλλογή των δευτερογενών 

στατιστικών δεδομένων που αφορούν τις ελληνικές εξαγωγές την τελευταία δεκαετία.  

 

3.1.  Διεθνής Ανταγωνισμός και Ελληνικές Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

Το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζεται κυρίως από την αύξηση του διεθνούς 

ανταγωνισμού, την αυξανόμενη τάση παγκοσμιοποίησης της αγοράς, καθώς και τη 

διάρκεια και την ένταση της οικονομικής ύφεσης. Στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, 

απαιτείται υψηλός βαθμός αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και του δομικού 

σχεδιασμού και εναπόκειται στην διοικητική ομάδα των επιχειρήσεων καθώς και στα 

όργανα που συμμετέχουν στην διαχείριση  (κράτος, εργατικοί οργανισμοί, κ.λπ.) να 

συμβάλλουν ουσιαστικά με μία αποτελεσματική στρατηγική επιχειρηματικής επέκτασης28.  

 Το παγκόσμιο περιβάλλον οδηγείται σε ανταγωνισμό και στη ανάγκη αναθεώρησης 

των διαδικασιών εξυγίανσης των επιχειρήσεων29. Σε παγκόσμια κλίμακα, ολοένα και  

περισσότερα κράτη και επιχειρήσεις εξαρτώνται από τον παγκόσμιο οικονομικό κύκλο, ο 

οποίος απαιτεί λιγότερα προστατευτικά ασφαλιστικά μέτρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 

την κυβερνητική πολιτική, το εμπόριο και την εκτός συνόρων προώθηση των εθνικών 

παραγωγικών συντελεστών και του χρηματικού κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται η 

παραδοσιακή κυβερνητική πολιτική σε ότι αφορά, τους μισθούς, τις συντάξεις, τη διάρκεια 

                                                           
28 Hyz A.-B., Sdrolias L., Mantzaris I., Kakkos N., Aspridis G. (2011). «How Can Greek Multinational Companies 
Attain Competitive Perspective In International business Environment? ». 4th International Conference: 
«Entrepreneurship in the Global Environment: New Challenges in The Post-Crisis Era», October 13-14, 2011 
Preveza – Greece. 

29 Drache, D., (1996). “From Keynes to K-Mart. Competitiveness in a Corporate Age”. in Boyer R. and Drache 
D. (ed.), States against Markets: The limits of Globalization, Routledge Publishing, London, pp.31-61. 
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και το είδος των συμβάσεων εργασίας, και την κρατική χρηματοδότηση30.  Η αύξηση του 

ανταγωνισμού στις ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις σχετίζεται με31:  

 Τις συχνά περίπλοκες διαδικασίες του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 Τις ριζοσπαστικές ανακατατάξεις και τροποποιήσεις της ευρωπαϊκής γεωγραφικής 

(νέο-σχηματιζόμενες, διαπολιτισμικές νοοτροπίες και αντιλήψεις) και οικονομικής 

σκηνής (χρήση του ευρώ ως ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα). 

 Την άρση των εθνικών προστατευτικών εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις.  

 Τις αλλαγές στην εργασία και την παραγωγική διαδικασία σε ένα παραδοσιακά 

ρυθμιστικό και παρεμβατικό κράτος. 

 Την ανάγκη υλοποίησης οποιασδήποτε κυβερνητικής πολιτικής με βάση τις 

απαιτήσεις του παγκόσμιου περιβάλλοντος της αγοράς. 

 Την ανάγκη στήριξης και την προώθηση της παραγωγικής καινοτομίας και έρευνας, 

καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, των ανεπαρκών μέχρι σήμερα 

υποστηρικτικών μηχανισμών έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. 

Ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι στρατηγικού σχεδιασμού 

των ελληνικών επιχειρήσεων αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές και 

ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές όπως είναι οι αγορές των Βαλκανίων, της Κίνας,  της 

Βραζιλίας, της Μαλαισίας και άλλες. Οι ελληνικές πολυεθνικές υιοθετούν σαφείς 

στρατηγικές εισόδου και σαφή κίνητρα, τα οποία συνηθέστερα περιλαμβάνουν το χαμηλό 

κόστος πρώτων υλών, εργασίας και υπηρεσιών, τη χαμηλή φορολογία και τη δυνατότητα 

ανάπτυξης και δραστηριοποίησης στις εν λόγω αγορές. 
                                                           
30 Grammatikos, N., (2007). “Bibliographic Report on Competition in the Approaches of Globalization”. Review 
of Labor Relations, Vol.45, pp. 45-64. 

31 Brenner, N., (1999). “Beyond State-Centrism? Space, Territoriality and Geographical Scale in Globalization 
Studies”. Theory and Society, 28, pp. 39-78. 

Castells, M., (2000a). “The Global Economy”. in Held D. and McGrew A. (ed.), The Global Transformations 
Reader. An Introduction to the Globalization Debate, Policy Press, Cam-bridge, pp.259-274.  

Castells, M., (2000b). “The Network Society”, in Held D. and McGrew A. (ed.), The Global Transformations 
Reader. An Introduction to the Globalization Debate. Policy Press, Cam-bridge, pp.76-81. 

Leventi, T., Samaras G., Sdrolias L. and Kakkos N., (2006). “Transformation Strategies for the Greek Enterprises 
in the European Business Environment”. Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica, LI, 1, pp.27-36.  

Sdrolias L., Polyzos S., Pappas N., Vounatsou M., (2006). “Cooperative strategies of entry in the international 
market between the Greek enterprises”. Society and Economy, Vol.28, No 3, pp. 267-285. 



 Γιάντσιου Α. Ουρανία      

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (2005-2015) ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΑΕΠ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ “ALUMIL” 

[Επιλογή ημερομηνίας] 

Σελίδα 24 
 

 

3.2.  Οι Ελληνικές Εξαγωγές 

Σε αυτήν την ενότητα, αρχικά σημειώνεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και στη συνέχεια, μελετάται η πορεία των ελληνικών εξαγωγών 

με έμφαση στο χρονικό διάστημα 2005 - 2015. 

 

3.2.1.  Νομοθετικό Πλαίσιο Ε.Ε. 

Αρχικά, σημειώνεται ότι η συνθήκη λειτουργίας της Ε.Ε., όπου υπάγεται η Ελλάδα, και πιο 

συγκεκριμένα, η κοινή εμπορική πολιτική ορίζεται με βάση τις ενιαίες αρχές, μεταξύ των 

οποίων είναι και η πολιτική εξαγωγών.  

 Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες είναι ελεύθερες χωρίς 

ποσοτικούς περιορισμούς παρά μόνο για ορισμένα προϊόντα ορισμένων κρατών μελών 

καθώς και για το πετρέλαιο/φυσικό αέριο-κοιν.2014/479. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου 

υπάρχει έλλειψη κάποιου προϊόντος, μπορεί να απαιτούνται μετρά διασφάλισης και 

μπορεί να τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή διαδικασία πληροφόρησης και διαβούλευσης. Για την 

πρόληψη ή την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων οφειλόμενων σε ελλείψεις 

σημαντικών προϊόντων και μετά από αίτηση κράτους-μέλους, η επιτροπή της  Ε.Ε. 

αποφασίζει την εξαγωγή του προϊόντος με άδεια η οποία ορίζει τα όρια εξαγωγής μέχρι 

νεότερη απόφαση της επιτροπής. Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που έχουν 

συναφθεί32.   

3.2.2.  Οι Εξαγωγικοί Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας  

Οι κύριοι εξαγωγικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας είναι οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων 

(37% στο σύνολο των εξαγωγών), μεταποιημένα προϊόντα (13%), καθώς και σε τρόφιμα και 

ζώντα ζώα (12%)33. Άλλες κατηγορίες εξαγώγιμων ειδών είναι οι χημικές ουσίες (9%), 

μηχανήματα και εξοπλισμός (7%), διάφορα προϊόντα (6%) και ακατέργαστο υλικό εκτός 

                                                           
32 Moussis N. (2011). Access to European Union law, economics, policies. 19th updated edition, Rixensart. 

33 Trading Economics (2016) Greece Exports 2001 – 2016. http://www.tradingeconomics.com/greece/exports. 
Ανάκτηση 2016 

http://www.tradingeconomics.com/greece/exports
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των καυσίμων (4%). Πιο συγκεκριμένα, τα 20 κορυφαία εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα ανά 

τον κόσμο το 201534 είναι τα ακόλουθα (Πίνακας 3.1): 

Πίνακας 3.1 Τα 20 κορυφαία εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα ανά τον κόσμο (2015) 

2015 2014 Προϊόν Αξία (εκατ. €) Τόνοι 

1 1 Ορυκτέλαια πετρελαίου       7,186.80       17,192,702.70    

2 2 Φάρμακα για λιανική πώληση          719.40              20,093.90    

3 3 
Αλουμίνιο σε πλάκες, ταινίες και 
φύλλα >0,2mm 

         568.80            193,746.60    

4 12 Παρθένο ελαιόλαδο          544.70            148,856.40    

5 4 Εμπιστευτικά προϊόντα          498.00            144,437.40    

6 5 Ψάρια          432.90              81,461.70    
7 6 Ελιές          385.10            166,494.70    

8 10 
Μηχανές επεξεργασίας 
πληροφοριών (smart phones, 
tablets κτλ) 

         362.70                3,390.30    

9 7 Τυριά          362.10              63,018.10    
10 8 Σωλήνες          359.50              62,848.30    
11 9 Βαμβάκι          294.40            218,529.70    
12 14 Τσιγάρα          275.10              27,226.10    
13 11 Ροδάκινα κομπόστα          258.00            274,054.30    
14 13 Αλουμίνιο σε κράματα          253.60            130,009.90    
15 16 Αλουμίνιο σε φύλλα <0,2mm          236.30              72,502.40    
16 18 Αλουμίνιο σε ράβδους          229.00              80,583.00    
17 21 Άσφαλτος από πετρέλαιο          159.20            768,661.60    
18 17 Πολυπροπυλένιο          156.40            140,068.20    
19 30 Τσιμέντα Portland          146.40         2,936,374.80    
20 19 Καπνά          143.30              31,551.50    

Πηγή: Agrocapital (2016) http://www.agrocapital.gr/Category/Products/Article/19342/ta-

100-pio-exagwgima-ellinika-proionta- Ανάκτηση 2016 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η ελληνική οικονομία 

δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους. Παρά την πτώση των εξαγωγών καυσίμων, η 

σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολό της αυξήθηκε, ενώ από τα 20 πιο εξαγώγιμα 

ελληνικά προϊόντα, πέντε προϊόντα σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση σε αξία από το 

2014 στο 2015, το παρθένο ελαιόλαδο 128,9%, οι σωλήνες 44,2%, τα τσιμέντα Portland 

31,9%, οι μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών 31,0% και τα τσιγάρα 30,2%. Επιπλέον, την 

                                                           
34 Agrocapital (2016) Τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα. 
http://www.agrocapital.gr/Category/Products/Article/19342/ta-100-pio-exagwgima-ellinika-proionta- 
Ανάκτηση 2016 

http://www.agrocapital.gr/Category/Products/Article/19342/ta-100-pio-exagwgima-ellinika-proionta-
http://www.agrocapital.gr/Category/Products/Article/19342/ta-100-pio-exagwgima-ellinika-proionta-
http://www.agrocapital.gr/Category/Products/Article/19342/ta-100-pio-exagwgima-ellinika-proionta-
http://www.agrocapital.gr/Category/Products/Article/19342/ta-100-pio-exagwgima-ellinika-proionta-
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μεγαλύτερη αύξηση σε θέση κατάταξης πέτυχε το παρθένο ελαιόλαδο, από την θέση 12 το 

2014 στη θέση 4 το 2015. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

(ΣΕΒΤ)35, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων & ποτών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

και θεμελιώδεις πυλώνες της ελληνικής μεταποίησης και της ελληνικής οικονομίας. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, ο κλάδος κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική βιομηχανία με 

μερίδιο αγοράς 25%, περιλαμβάνει περισσότερες από 1.300 επιχειρήσεις και απασχολεί 

περίπου το 26% του εργατικού δυναμικού του κλάδου, το οποίο μεταφράζεται σε 360.000 

άμεσους και έμμεσους εργαζομένους. Επιπλέον, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων & ποτών 

με την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια που την χαρακτηρίζει, κατέχει την πρώτη 

θέση και στον εξαγωγικό τομέα με το 26% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και 

συνολική αξία 4,5 δισ. ευρώ. Ο κλάδος δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια, την Ευρώπη, την 

Ασία και την Αμερική.  

 

3.2.3.  Κυριότεροι Εξαγωγικοί Προορισμοί των Ελληνικών Προϊόντων  

Οι κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί των ελληνικών προϊόντων το 201636 είναι η Γερμανία 

(11% του συνόλου των εξαγωγών), η Ιταλία (10%), η Τουρκία (6%), η Κύπρος (7%), τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (4%) και οι ΗΠΑ (4%). Σύμφωνα με την ICAP37, οι εξαγωγικοί 

συνεργάτες της ελληνικής οικονομίας μεταβάλλονται κατά την περίοδο 2012 – 2014 

(Πίνακας 3.2). Πιο συγκεκριμένα, στις υψηλότερες θέσεις των δέκα κυριότερων εξαγωγικών 

συνεργατών είναι η Ιταλία, και η Γερμανία, αλλά την τρίτη θέση κατέχει η Βουλγαρία και 

την τέταρτη η Κύπρος. Σε ό,τι αφορά στις χώρες εκτός ΕΕ, η Τουρκία είναι στην κορυφή των 

εξαγωγικών συνεργατών με τις ΗΠΑ στην δεύτερη θέση, και την Αλβανία στην τρίτη θέση. 

 

                                                           

35 Enikonomia (2016). Καλούσης: Η ανάπτυξη ως μόνη διέξοδος. 
http://www.enikonomia.gr/businesses/116261,kalousis-i-anaptyxi-os-moni-diexodos.html. Ανάκτηση 2016 

36 Trading Economics (2016) Greece Exports 2001 – 2016. http://www.tradingeconomics.com/greece/exports. 
Ανάκτηση 2016 

37 ICAP (2016) Στατιστικά. http://dir.icap.gr/acci/Exports_by_Country.pdf. Ανάκτηση 2016 

file:///C:/Users/Ntaniela/AppData/Local/Temp/Enikonomia
http://www.enikonomia.gr/businesses/116261,kalousis-i-anaptyxi-os-moni-diexodos.html
http://www.tradingeconomics.com/greece/exports
http://dir.icap.gr/acci/Exports_by_Country.pdf
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Πίνακας 3.2 Εξαγωγικοί Συνεργάτες 2012 - 2014 

  Δεκ-12 Δεκ-13 Δεκ-14 

EE       10.051,7          10.525,8          10.741,9    

Ιταλία          2.107,2             2.457,6             2.491,2    

Γερμανία          1.739,5             1.792,8             1.793,8    

Βουλγαρία          1.513,7             1.449,7             1.412,5    

Κύπρος          1.340,7             1.223,2             1.336,6    

Ηνωμένο Βασίλειο             853,8                979,7                978,4    

Ισπανία             538,8                579,8                673,6    

Ρουμανία             574,3                671,8                653,4    

Γαλλία             667,6                648,1                652,2    

Ολλανδία             442,2                431,4                422,5    

Πολωνία             273,9                291,7                327,7    

Εκτός ΕΕ          6.779,4             6.033,9             6.402,0    

Τουρκία          2.953,8             3.204,7             3.272,2    

ΗΠΑ          1.030,1                934,0                821,0    

ΠΓΔΜ             828,1                153,8                707,2    

Αλβανία             416,8                343,3                411,5    

Ρωσία             466,7                406,0                356,9    

ΗΑΕ             466,1                375,1                359,4    

Κίνα             382,0                419,5                274,9    

Σερβία             235,8                197,5                198,9    

Ουκρανία             149,4                189,3                188,7    

Ελβετία             131,9                155,6                111,7    

Πηγή: Trading Economics (2016) http://www.tradingeconomics.com/greece/exports. Ανάκτηση 2016 

 

Η ανακατάταξη στις θέσεις των εξαγωγικών εταίρων της ελληνικής οικονομίας 

οφείλεται και στην υποχώρηση των διεθνών τιμών καυσίμων η οποία επηρέασε την  

συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο εξάμηνο του 2016. Αυτό επιβεβαιώνεται 

και από ένα πρόσφατο σχετικό άρθρο ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών 

«ανά οικονομική ένωση». Εκτός της Ε.Ε. και προς τις 18 χώρες της Ευρωζώνης, «ανοδικά 

κινήθηκαν οι εξαγωγές και προς τις τρίτες χώρες (+15,3%)»38. Αντιθέτως, σημαντική μείωση 

των εξαγωγών παρατηρήθηκε «προς τις αναδυόμενες BRICS39 (-23,5%), προς τις 

                                                           
38 http://www.epixeiro.gr, ανάκτηση 2016. 

39 BRICS είναι ένας διεθνής πολιτικός οργανισμός των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών, που αποτελείται 
από πέντε χώρες: τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τη Νότια Αφρική.[3] Ο 

http://www.tradingeconomics.com/greece/exports
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/BRICS#cite_note-3


 Γιάντσιου Α. Ουρανία      

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (2005-2015) ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΑΕΠ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ “ALUMIL” 

[Επιλογή ημερομηνίας] 

Σελίδα 28 
 

πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC40 (-17,7%), προς τις χώρες της Οικονομικής 

Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ) (-28,4%) και προς τις χώρες της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (-36,8%)» (7.6.2016, Επιχειρώ). Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο του 2015, 

οι μεγαλύτερες εξαγωγές ελληνικών προϊόντων έγιναν προς την Ευρωζώνη, την ΕΕ, την Β. 

Αμερική και τις ανεπτυγμένες αγορές. 

 

3.2.4.  Οι Δυσκολίες Εξαγωγής των Ελληνικών Προϊόντων  

Είναι σαφές ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά ειδικότερα η κρίση στην ελληνική 

οικονομία έχουν αντίκτυπο στον τουρισμό της χώρας και στην ανταγωνιστικότητας της 

Ελλάδας με άλλους τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον, οι εξαγωγές των ελληνικών 

προϊόντων συνδέονται με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, όπως η μείωση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι απεργίες των παραγωγών και τα 

μέτρα των κυβερνήσεων, εξελίξεις που επηρεάζουν την προώθηση των ελληνικών 

προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.  

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούνται κατά τα δύο 

τρίτα από βιομηχανικά προϊόντα. Η Ελλάδα φημίζεται για τις ελιές, το παρθένο ελαιόλαδο, 

τη φέτα ή το διαρκώς αυξανόμενο μερίδιο των εκτρεφόμενων ψαριών στις παγκόσμιες 

αγορές, όμως σημαντικό ρόλο παίζει και η βιομηχανική παραγωγή της. Για την ακρίβεια, το 

2011, τα ελληνικά τρόφιμα και οι γεωργικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,7%, ενώ η 

εξαγωγή των χημικών προϊόντων, κυρίως των φαρμάκων, αυξήθηκαν κατά 15,1% και των 

μηχανημάτων κατά 25,6%41.   

                                                                                                                                                                                     
όρος προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των ονομάτων των χωρών (Brazil, Russia, India, China, and South 
Africa). 

40 OPEC είναι ο Οργανισμός πετρελαιοπαραγωγών εξαγωγών χωρών που αποτελείται από δώδεκα χώρες: 
Αλγερία,  Αγκόλα, Βενεζουέλα,  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν,  Ιράκ,  Ισημερινός, Κατάρ, Κουβέιτ,  Λιβύη, 
Νιγηρία,  Σαουδική Αραβία. Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά του όρου στα Αγγλικά (Organization of 
the Petroleum Exporting Countries, OPEC) 

41 Ktenas S. et al. (October 2012). Creative Greece: Greek values in the global marketplace 2012. Travel Times 
Publishing ΕΠΕ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1)
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Ανασταλτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές σκιαγραφούνται 

ως ακολούθως (Hyz, Sdrolias, Mantzaris, Kakkos, Aspridis, 2011): 

 Εγχώρια ανταγωνιστική στρατηγική χωρίς διεθνή προοπτική 

Μέχρι τα τέλη του περασμένου αιώνα, λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των 

διεθνών αγορών, οι ελληνικές επιχειρήσεις τοποθέτησαν ως κύριο στόχο τους την ενίσχυση 

της σταθεροποίησης τους στην εγχώρια αγορά, χωρίς να διαβλέπουν την προοπτική 

διεθνοποίησης. Αγνοώντας ότι οι αγορές έχουν ένα ορισμένο μέγεθος και κατά κανόνα 

κάθε αύξηση του μεριδίου αγοράς συνεπάγεται και την ανάλογη μείωση του μεριδίου των 

ανταγωνιστών42, καθώς και ότι μη λαμβάνοντας υπόψιν τον επιχειρηματικό κίνδυνου 

συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο43, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέβαλαν στον περιορισμό της 

επιχειρηματικής ενεργοποίησης των ξένων επιχειρήσεων στον Ελλαδικό χώρο, γεγονός που 

ταυτόχρονα ενίσχυσε και η εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών στα εγχώρια προϊόντα 

(Sdrolias et al. 2006).  

Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν την εχθρική διάθεση του 

καταναλωτικού κοινού προς τις ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις που εγκαθίσταντο ή ήθελαν 

να εγκατασταθούν ή να επενδύσουν στην Ελλάδα (περίοδος αναφοράς 1955-1990), 

θεωρώντας αυτές ως το κύριο αίτιο δημιουργίας πολλών και έντονων κοινωνικών και 

πολιτικών αναταραχών με απρόβλεπτες εθνικές συνέπειες όπως η κυριαρχία της 

εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η εγκατάσταση της 

δικτατορίας κατά την περίοδο 1967-1974, το πρόβλημα της Κύπρου κ.λπ.44 Με τη 

διαμόρφωση άτυπων συμμαχιών με κέντρο-αριστερά συνδικάτα εργασίας και κέντρο-

σοσιαλιστικές δημοφιλείς κυβερνήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανέστειλαν σε μεγάλο 

                                                           
42 Kokkinis, G., Sarmaniotis, C., (2005). “National Competitiveness: Conceptual Identification and Evaluation of 
the Greek Economy”. Market Without Borders, Vol.11, Νο1, pp. 60-78. 

43 Giddens, A., (2002). “The Risk and the Uncertainty”. Economic Postman, Νο 2/March, pp. 60-62. 

44 Katsoridas, D., Grammatikos, N., (2002). “The Four Myths of Globalization”. Review of Labor Relations, 
Vol.27, pp. 13-29.  

Katsoridas, D., (2008). “The workers’ presence in May 1968: 40 years after-What happens now?”. Review of 
Labor Relations, Vol.51, pp. 53-60.  

Marantzidis, N. (1998). “The Labor Union Movement in the years of dictatorship”. Review of Labor Relations, 
Vol.11, pp.7-21. 
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βαθμό κάθε διάθεση επένδυσης από το εξωτερικό καταφέρνοντας να εξουσιάζουν 

απρόσκοπτα την εγχώρια αγορά45. 

 Διαιώνιση των κρατικών αποθεματικών στήριξης και αδιαφορία 

Στο πρόσφατο παρελθόν, τεράστια κρατικά κονδύλια και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όπως το 

Δεύτερο Πακέτο Delors, προορίζονταν για την αναδιάταξη ή την επέκταση των ελληνικών 

επιχειρήσεων και την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν 

από τις κυβερνήσεις για προσωπικές καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Ακόμα και 

σήμερα, οι κυβερνήσεις κρατούν μεροληπτική στάση εις βάρος επιχειρηματιών που δεν 

ταυτίζονται με την κομματική ταυτότητα και χαράσσουν πολιτικές που στοχεύουν στη 

στήριξη προβληματικών κρατικών επιχειρήσεων προς αποφυγήν του πολιτικού κόστους. 

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουν να εφαρμόζουν αναποτελεσματικούς αναπτυξιακούς νόμους 

πλήττοντας την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ευημερία46. 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  

Οι ελληνικές πολυεθνικές, σε σχέση με την αντίστοιχες παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις, 

παρουσιάζουν μικρό και μεσαίο μέγεθος και αυτό τις καθιστά ευάλωτες στο σύνθετο και 

εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να 

επιτύχουν μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση αντίστοιχη με τον πλησιέστερο γεωπολιτικό τους 

χώρο όπως την Βαλκανική αγορά ή την αγορά της Μεσογείου, τις οδήγησε στο να χάσουν 

κάποιες από αυτές τη δυνατότητα τους να αναπτυχθούν σε δυναμικές ενώσεις 

επιχειρήσεων που θα μπορούσαν θεσμικά να διερευνήσουν και να προβλέψουν τις 

                                                           
45 Katsoridas, D., Grammatikos, N., (2002). “The Four Myths of Globalization”. Review of Labor Relations, 
Vol.27, pp. 13-29.  

Koutroukis, T., (1996). “The Power of Multinational Companies and the Response of Trade Unions”. Review of 
Labor Relations, Vol.3, pp. 77-93. 

Tzekinis, C. & Koutroukis, T., (1997). “The Labor Unionism in Greece and Bulgaria: A Comparative Review from 
the late 19th century until 1990”. Review of Labor Relations, Vol.6, pp. 56-65. 

46 Zopounidis, K. & Gaganis, C., (2005). The Competitiveness of Greek Enterprises and the Lack of Fluidity in the 
Market. ICAP. 

Leventi, T., Samaras G., Sdrolias L. and Kakkos N., (2006). “Transformation Strategies for the Greek Enterprises 
in the European Business Environment”. Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica, LI, 1, pp.27-36. 
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αλλαγές στο διεθνές ανταγωνιστικό παιχνίδι και να επηρεάσουν τις βασικές του 

παραμέτρους.  

 Εμμονή σε παραδοσιακές μορφές οργάνωσης  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις διαμορφώνουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους με βάση 

παραδοσιακά γραφειοκρατικά συστήματα και διοικητικές πρακτικές που γνωρίζουν, όπως 

η αυστηρή ιεραρχική λογική, το αυταρχικό διοικητικό στυλ ή η έλλειψη οριζόντιας 

επικοινωνίας47. Η ανεπάρκεια αυτών των μορφών οργάνωσης έγκειται στο γεγονός ότι ο 

περιοριστικός χαρακτήρα τους είναι ασυμβίβαστος με την ταχεία προσαρμοστικότητα που 

απαιτείται στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να περιορίζεται το 

πλαίσιο δράσης των επιχειρήσεων και κάθε πρόθεση διεθνοποίησης να περιλαμβάνει 

επιπρόσθετους κίνδυνους, αβεβαιότητα και σχετικά άγνωστες επιχειρηματικές πρακτικές48.  

 Ανεπαρκής πληροφόρηση για τις αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον της αγοράς 

Οι ελληνικές πολυεθνικές αμελούν να προσεγγίσουν επιχειρησιακά περιβάλλοντα ξένων 

επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη συγκριτική πληροφόρηση σε σχέση με 

το διαρθρωτικού χαρακτήρα, το μέγεθος και την ποιότητα στελέχωσης του δυναμικού τους, 

την εφαρμοσμένη τεχνολογία, τους διαθέσιμους πόρους, την οικονομική πολιτική, και την 

ανταγωνιστική επιχειρηματική στρατηγική τους. Αυτή η αμέλεια μεταφράζεται σε 

χρηματικές δαπάνες που προκύπτουν από την έλλειψη εξοικείωσης και κατανόησης του 

                                                           
47 Leventi, T., Samaras G., Sdrolias L. and Kakkos N., (2006). “Transformation Strategies for the Greek 
Enterprises in the European Business Environment”. Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica, LI, 1, 
pp.27-36. 

Zevgaridis, S., (1983). Organization and Management: Theory and Hellenic Practice. Vol.III, Kyriakidis editions, 
Thessaloniki.  

Sdrolias, L. & Papadiodorou G., (2002). “Foreign markets as strategic tool of export activation for the Greek 
enterprises”. Market Without Borders, Vol.7, No 3, pp. 156-176. 

Aspridis, G., (2009). “The Management of Performance in Contemporary Human Resource Management: How 
public sector can learn from the private”, Proceedings of the 2nd Conference on Administrational Sciences, 
Sakoulas, Thessaloniki, Greece. 

48 Astley, W.G. and Brahm, R.A., (1989). “Organizational designs for postindustrial strategies: the role of 
interorganizational collaboration”. in C.C. Snow (ed.), Strategy, Organization Design and Human Resource 
Management, JAI Press, Greenwich, pp.233-270. 

Elg, V., and Johansson, V., (2001). “International Alliances: how they contribute to managing the 
interorganizational challenges of globalization”. Journal of Strategic Management, 9, pp.93-110. 
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περιβάλλοντος υποδοχής της χώρας. Το μέγεθος αυτών των δαπανών για τις ελληνικές 

πολυεθνικές είναι αρκετά υψηλό, και σε πολλές περιπτώσεις, απαγορευτικό με 

αποτέλεσμα να απορρίπτονται επιχειρηματικές στρατηγικές που θα μπορούσαν να 

αποδειχθούν καινοτόμες και να συμβάλουν στην ανάπτυξη, την προώθηση της έρευνας και 

τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.  

 

3.2.5.  Εξορυκτικός Εξαγωγικός Κλάδος  

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερη εξωστρέφεια λόγω των σημαντικών 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας έναντι άλλων χωρών. Η ευκολία πρόσβασης 

σε λιμάνια και σε υδάτινες μεταφορές, ο εν γένει ορυκτός πλούτος της χώρας, αλλά και η 

κομβική γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστούν ως μία από τις πλέον εξαγωγικές 

χώρες στον κλάδο των ορυκτών και των μεταλλευμάτων. Ωστόσο, η έλλειψη υποδομών 

δυσχεραίνει το έργο των επιχειρήσεων, και ειδικότερα οι ελλείψεις για άρτιες 

σιδηροδρομικές μεταφορές για την επιτυχημένη σύνδεση των εγκαταστάσεων παραγωγής 

με τα εγχώρια λιμάνια, αλλά και τα βιομηχανικά κέντρα των Βαλκανίων και της υπόλοιπης 

Ευρώπης.  

Σύμφωνα με έκθεση του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)  για 

τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων49, το μερίδιο εξαγωγών της εξορυκτικής 

βιομηχανίας στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών ανέρχεται στο 12%, ενώ συγκριτικά με 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο μερίδιο εξαγωγών 

προϊόντων εξορυκτικής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές του  εξορυκτικού 

κλάδου για την περίοδο 2005 – 201350 (Πίνακας 3.3) ανέρχονται σε: 

 

 

                                                           
49 Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (2016). 

 http://www.sme.gr/symboli-tis-exoryktikis-biomihanias-ekthesi.pdf. Ανάκτηση 2016  

50 Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (2016) Στατιστικά – Εξαγωγές. 
http://www.sme.gr/statistika/category/8-eksagoges. Ανάκτηση 2016  

http://www.sme.gr/symboli-tis-exoryktikis-biomihanias-ekthesi.pdf
http://www.sme.gr/statistika/category/8-eksagoges
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Πίνακας 3.3 Εξαγωγές Μεταλλευμάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, 

Εμπλουτισμού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων  (σε χιλ. €) 

ΕΙΔΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αλουμίνα  
            
97.952    

         
120.000    

         
106.497    

         
105.675    

        
57.309    

        
87.286    

         
108.000    

            
99.830    

         
104.800    

         
108.603    

Αλουμίνιο 
         
109.815    

         
153.000    

         
171.302    

         
151.284    

        
89.114    

     
139.579    

         
222.000    

         
170.157    

         
199.873    

         
210.258    

Ανθρακικό 
ασβέστιο  

            
14.000    

            
22.400    

            
29.742    

            
22.400    

        
25.800    

        
23.000    

            
19.800    

            
18.625    

            
20.504    

            
21.760    

Άστριοι 
                    
187    

                    
189    

                    
270    

                    
254    

               
254    

               
103    

                       
55    

                         
-      

                         
-      

                         
-      

Ατταπουλγίτης 
                    
480    

                    
640    

                    
800    

               
1.300    

           
1.463    

           
1.720    

               
1.950    

               
1.860    

               
1.890    

               
2.400    

Βωξίτης 
            
41.887    

            
36.872    

            
42.595    

            
45.400    

        
23.649    

        
28.257    

            
28.496    

            
27.915    

            
18.513    

            
20.272    

Γύψος 
                    
425    

                    
660    

                    
416    

                    
400    

               
300    

               
361    

               
1.215    

               
1.917    

               
2.101    

               
2.915    

Δίπυρος 
μαγνησία 

            
10.818    

            
10.674    

            
11.696    

            
12.465    

           
5.762    

           
9.295    

            
11.889    

               
7.088    

               
8.197    

               
7.633    

Καυστική 
μαγνησία  

               
8.327    

               
8.019    

            
10.165    

            
11.837    

        
11.014    

        
12.108    

            
11.662    

            
11.089    

            
12.824    

            
10.870    

Κίσσηρης 
               
4.400    

               
3.839    

               
5.079    

               
4.758    

           
2.307    

           
3.767    

               
2.660    

               
3.840    

               
4.062    

               
4.115    

Λευκόλιθος 
               
1.164    

               
1.006    

                    
887    

               
1.002    

               
482    

               
632    

               
1.009    

                    
782    

                    
839    

               
2.118    

Λιγνίτης (ξηρός 
& λιγνιτόπλιθοι) 

               
2.515    

               
2.500    

                         
-      

                         
-      

                     
-      

                     
-      

                         
-      

                         
-      

                         
-      

                         
-      

Μάρμαρα όγκοι 
            
20.789    

            
27.470    

            
30.498    

            
30.222    

        
67.500    

        
69.700    

            
92.000    

            
97.500    

         
110.000    

         
104.000    

Μικτά θειούχα 
συμπυκνώματα 

            
40.000    

            
41.125    

            
58.000    

            
45.800    

        
38.000    

        
38.000    

            
38.000    

            
57.000    

            
45.494    

            
47.000    

Μπεντονίτης 
ορυκτός 

               
1.000    

                    
700    

                    
700    

                    
800    

               
500    

               
500    

                    
300    

                    
300    

                    
350    

                    
300    

Μπεντονίτης 
κατεργασμένος  

            
57.500    

            
59.800    

            
66.000    

            
75.100    

        
50.818    

        
69.750    

            
69.194    

            
65.388    

            
67.000    

            
68.765    

Νικέλιο (περιεχ. 
σε κράμα)  

         
287.185    

         
324.717    

         
502.373    

         
255.000    

     
230.127    

     
299.545    

         
300.000    

         
265.164    

         
197.707    

         
223.811    

Ολιβίνης 
                         
-      

                         
-      

                         
-      

                         
-      

               
540    

               
550    

                    
385    

                    
360    

                    
500    

                    
800    

Περλίτης 
ορυκτός 

               
2.100    

               
2.100    

               
2.700    

                    
300    

           
2.400    

           
2.232    

               
2.837    

               
1.100    

               
1.000    

                    
679    

Περλίτης 
κατεργασμένος  

            
27.010    

            
29.500    

            
29.200    

            
34.200    

        
30.140    

        
31.150    

            
34.408    

            
34.173    

            
33.000    

            
32.591    

Πυρίμαχες 
μάζες 

               
6.162    

               
6.812    

               
7.362    

               
8.865    

           
7.657    

           
8.740    

            
11.889    

            
11.730    

            
10.822    

            
10.204    

Χαλαζίας - 
χαλαζιακά 
προϊόντα 

                    
445    

                    
262    

                    
165    

                    
155    

               
155    

                  
54    

                       
30    

                         
-      

                         
-      

                         
-      

Χουντίτης - 
Υδρομαγνησίτης 

               
1.476    

               
1.960    

               
2.481    

               
1.278    

           
1.620    

           
1.541    

               
1.578    

               
1.712    

               
2.010    

               
1.398    

Χρυσός 
                         
-      

                         
-      

                         
-      

                         
-      

                     
-      

                     
-      

                         
-      

                         
-      

            
21.597    

            
25.600    

ΣΥΝΟΛΟ 
         
737.642    

         
856.251    

     
1.080.935    

         
810.503    

     
648.920    

     
829.880    

         
961.368    

         
879.542    

         
865.096    

         
908.106    

Πηγή: Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (2016) Στατιστικά – Εξαγωγές. 
http://www.sme.gr/statistika/category/8-eksagoges. Ανάκτηση 2016 

  

http://www.sme.gr/statistika/category/8-eksagoges.%20Ανάκτηση%202016
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Η τάση των εξαγωγών του εξορυκτικού κλάδου είναι ανοδική με μία ύφεση το 2009. Από το 

2005 έως το 2014, οι εξαγωγές των βασικότερων μεταλλευμάτων βιομηχανικών ορυκτών 

κυμαίνονται στα 857,8 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως με κυριότερα είδη την αλουμίνα, 

το αλουμίνιο, τον βωξίτη, το νικέλιο, τον περλίτη και τα μάρμαρα. Επιπλέον, οι πωλήσεις 

για τον εξορυκτικό κλάδο κατά την ίδια περίοδο ανέρχονται στα 1,37 δισ. κατά μέσο όρο 

(Πίνακας 3.4) με κυριότερες πωλήσεις στα αλουμίνα, το αλουμίνιο, τον βωξίτη, το νικέλιο, 

τον περλίτη και τα μάρμαρα51, ως ακολούθως:.  

 

Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Μεταλλευμάτων, Ορυκτών, Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας, 

Εμπλουτισμού, Μεταλλουργικών Προϊόντων και Μαρμάρων  (σε χιλ. €) 

 

ΕΙΔΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 

Αλουμίνα  
            
99.372    

         
123.000    

         
106.754    

         
106.199    

        
91.408    

Αλουμίνιο 
         
278.962    

         
348.000    

         
376.061    

         
328.464    

     
193.017    

Ανθρακικό ασβέστιο  
            
22.000    

            
23.000    

            
30.200    

            
38.700    

        
43.000    

Άστριοι 
            
21.578    

               
1.373    

               
1.500    

               
1.455    

           
1.339    

Ατταπουλγίτης 
                    
600    

                    
800    

               
1.000    

               
1.500    

           
1.688    

Βωξίτης 
            
79.172    

            
74.832    

            
79.978    

            
84.059    

        
59.517    

Γύψος 
               
4.600    

               
4.550    

               
4.770    

               
4.800    

           
3.480    

Δίπυρος μαγνησία 
            
12.048    

            
11.811    

            
13.805    

               
7.266    

           
7.265    

Καυστική μαγνησία  
               
8.933    

               
8.759    

            
13.084    

            
11.583    

        
11.583    

Κίσσηρης 
               
6.495    

               
6.613    

               
7.626    

               
6.898    

           
4.250    

Λευκόλιθος 
               
1.533    

               
1.394    

               
1.485    

                    
892    

               
892    

Λιγνίτης (ξηρός & 
λιγνιτόπλιθοι) 

               
6.026    

               
5.100    

                    
978    

               
1.000    

                     
-      

Μάρμαρα όγκοι 
            
47.427    

            
50.700    

            
59.300    

            
56.000    

        
70.000    

Μικτά θειούχα συμπυκνώματα 
            
40.000    

            
41.125    

            
58.000    

            
45.800    

        
38.000    

Μπεντονίτης ορυκτός 
               
1.100    

                    
800    

                    
800    

                    
900    

               
660    

Μπεντονίτης κατεργασμένος  
            
58.500    

            
60.900    

            
67.000    

            
76.900    

        
51.907    

Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα)  
         
287.185    

         
324.717    

         
502.375    

         
255.000    

     
230.127    

Ολιβίνης 
                         
-      

               
1.157    

               
1.225    

               
1.230    

           
1.080    

                                                           
51 Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (2016) Στατιστικά – Εξαγωγές. 
http://www.sme.gr/statistika/category/10-pwlhseis. Ανάκτηση 2016  

http://www.sme.gr/statistika/category/8-eksagoges
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Περλίτης ορυκτός 
               
2.100    

               
2.100    

               
2.700    

               
3.000    

           
2.688    

Περλίτης κατεργασμένος  
            
33.010    

            
35.500    

            
35.200    

            
39.400    

        
33.250    

Ποζολάνη 
               
6.465    

               
5.293    

               
5.353    

               
5.189    

           
3.340    

Πυρίμαχες μάζες 
               
6.404    

               
7.346    

               
7.975    

               
9.561    

           
7.989    

Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 
               
1.406    

               
1.207    

               
1.440    

               
1.382    

           
1.271    

Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 
               
2.198    

               
3.181    

               
3.058    

               
1.781    

           
1.626    

Χρυσός 
                         
-      

                         
-      

                         
-      

                         
-      

                     
-      

ΣΥΝΟΛΟ 
     
1.027.114    

     
1.143.258    

     
1.381.667    

     
1.088.959    

     
859.377    

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  TOY ΠΙΝΑΚΑ 3.4  (2010-2014) 

ΕΙΔΟΣ 2010 2011 2012 2013 2014 

Αλουμίνα  
     
113.039    

         
120.000    

         
100.565    

         
117.084    

         
109.500    

Αλουμίνιο 
     
256.536    

         
339.000    

         
312.045    

         
307.479    

     
3.225.020    

Ανθρακικό ασβέστιο  
        
38.000    

            
24.452    

            
26.607    

            
29.740    

            
30.695    

Άστριοι 
               
872    

                    
428    

                         
-      

                         
-      

                         
-      

Ατταπουλγίτης 
           
2.000    

               
2.650    

               
3.100    

               
3.150    

               
4.431    

Βωξίτης 
        
66.191    

            
71.166    

            
69.246    

            
61.732    

            
64.054    

Γύψος 
           
3.042    

               
3.639    

               
4.200    

               
3.842    

               
4.013    

Δίπυρος μαγνησία 
        
10.608    

            
13.000    

               
8.187    

               
9.073    

               
8.551    

Καυστική μαγνησία  
        
13.002    

            
13.216    

            
12.098    

            
13.654    

            
12.017    

Κίσσηρης 
           
5.234    

               
3.862    

               
4.670    

               
4.918    

               
4.868    

Λευκόλιθος 
           
1.043    

               
1.464    

               
1.099    

               
1.276    

               
2.590    

Λιγνίτης (ξηρός & 
λιγνιτόπλιθοι) 

                     
-      

                         
-      

                         
-      

                         
-      

            
52.632    

Μάρμαρα όγκοι 
        
80.000    

            
98.000    

         
100.000    

         
120.000    

         
110.000    

Μικτά θειούχα συμπυκνώματα 
        
38.000    

            
38.000    

            
57.000    

            
45.494    

            
47.000    

Μπεντονίτης ορυκτός 
               
600    

                    
470    

                    
600    

                    
750    

                    
600    

Μπεντονίτης κατεργασμένος  
        
70.100    

            
69.400    

               
6.500    

            
68.700    

            
68.765    

Νικέλιο (περιεχ. σε κράμα)  
     
229.545    

         
229.545    

         
265.154    

         
197.207    

         
223.811    

Ολιβίνης 
           
1.100    

               
2.800    

               
4.000    

               
3.280    

               
1.000    

Περλίτης ορυκτός 
           
2.232    

               
2.587    

               
1.875    

               
1.500    

               
1.000    

Περλίτης κατεργασμένος  
        
33.500    

            
36.150    

            
37.000    

            
35.000    

            
34.635    

Ποζολάνη 
           
2.700    

               
2.100    

               
1.620    

               
1.596    

               
1.282    

Πυρίμαχες μάζες 
           
9.259    

            
12.504    

            
12.503    

            
11.526    

            
11.048    



 Γιάντσιου Α. Ουρανία      

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (2005-2015) ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΑΕΠ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ “ALUMIL” 

[Επιλογή ημερομηνίας] 

Σελίδα 36 
 

Χαλαζίας - χαλαζιακά προϊόντα 
               
822    

                    
476    

                         
-      

                         
-      

                       
67    

Χουντίτης - Υδρομαγνησίτης 
           
1.665    

               
1.731    

               
1.713    

               
2.161    

               
1.553    

Χρυσός 
                     
-      

                         
-      

                         
-      

            
21.597    

            
25.600    

ΣΥΝΟΛΟ 
     
979.090    

     
1.086.640    

     
1.029.782    

     
1.060.759    

     
4.044.732    

Πηγή: Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (2016) Στατιστικά – Εξαγωγές. 
http://www.sme.gr/statistika/category/10-pwlhseis. Ανάκτηση 2016 

 

Η τάση των πωλήσεων του εξορυκτικού κλάδου είναι ανοδική με μία ύφεση το 

2009. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, κατά την περίοδο 2007-2015 και παρά 

την κρίση στην ελληνική οικονομία, ο εξορυκτικός κλάδος διατήρησε την εξωστρέφειά του 

επενδύοντας συνολικά 2,1 δισ. ευρώ, και 262 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως 

(Διάγραμμα 3.5). Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών 

Ερευνών)  για τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, το μερίδιο επένδυσης του 

εξορυκτικού κλάδου ως ποσοστού στο σύνολο της βιομηχανίας κυμαίνεται από 5,8% έως 

7,8% για την ίδια περίοδο, με μέγιστη τιμή το 10,7% το 2012 και ελάχιστη τιμή το 5,8% το 

2007. Η τάση των επενδύσεων είναι σταθερή με ιδιαίτερη αύξηση 30% το 2011. (Δεν 

υπάρχουν στοιχεία για τα έτη 2005, 2006 και 2015). 

 

Διάγραμμα 3.5: Επενδύσεις Εξορυκτικής Βιομηχανίας (σε δισ. €) 

Πηγή: Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, http://www.sme.gr/symboli-tis-exoryktikis-biomihanias-
ekthesi.pdf  
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http://www.sme.gr/statistika/category/10-pwlhseis.%20Ανάκτηση%202016
http://www.sme.gr/symboli-tis-exoryktikis-biomihanias-ekthesi.pdf
http://www.sme.gr/symboli-tis-exoryktikis-biomihanias-ekthesi.pdf
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3.3 Η Πορεία των Ελληνικών Εξαγωγών τη δεκαετία 2005 - 2015 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας σημαντικός παράγοντας εξωστρέφειας μιας οικονομίας 

είναι οι εξαγωγές της. Σε ό,τι αφορά στην ελληνική οικονομία, παρόλο που παραμένει 

εσωστρεφής, δείχνει μία σαφή τάση εξωστρέφειας σε σχέση με τις εξαγωγές. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η τάση των ελληνικών 

εξαγωγών κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2005 – 2015 είναι θετική (Διάγραμμα 6), ως 

ακολούθως: 

 

Διάγραμμα 3.6 Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (2005 – 2015) 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Εισαγωγές-εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ( 1995 - 2015 ) 

 

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών από το 2005 έως το 2015 είναι 63,5%, από 15,2 

εκατ. ευρώ σε 24,8 εκατ. ευρώ, με μέγιστη τιμή 27,2 εκατ. ευρώ το 2012 και ελάχιστη τιμή 

15,2 εκατ. ευρώ το 2005. Πιο αναλυτικά, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις ελληνικές 

εξαγωγές σημειώθηκε το 2010, 18,7% από 17,7 εκατ. ευρώ το 2009 σε 21,03 εκατ. ευρώ το 

2010, ενώ αντίστοιχα η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε το 2009, -19,2%, από 21,9 εκατ. 

ευρώ το 2008 σε 17.7 εκατ. ευρώ το 2009. Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος,  οι θετικές εξελίξεις στη βιομηχανική παραγωγή κατά το έτος 2011 

15.160,59 

17.705,88 

20.624,23 
21.921,37 

17.720,99 

21.031,07 

23.840,21 

27.147,27 26.895,58 26.787,97 

24.787,20 

 -

 5.000,00

 10.000,00
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Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (2005 – 2015)
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οφείλονται στο γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κατεύθυναν την παραγωγή τους προς 

τις εξαγωγές με αποτέλεσμα την άνοδο του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην 

εξωτερική αγορά κατά 21,6% το 201152.  

Από το 2010 και μετά, οι ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και 

περισσότερο προς τις αγορές του εξωτερικού εκδηλώνοντας μία έντονη τάση για διεθνή 

εξωστρέφεια και δραστηριοποίηση εκτός της Ελλάδας όπου εδρεύουν. Σύμφωνα με την 

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 201053, από το 2008 έως και το 2010, 

το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δείχνει μία τάση μείωσης ως 

αποτέλεσμα των περιορισμών στις δαπάνες για εισαγωγές αγαθών αλλά κυρίως στην 

μεγάλη αύξηση στις εισπράξεις από τις εξαγωγές αγαθών.  

 

3.4.  Συμβολή των Ελληνικών Εξαγωγών στο ΑΕΠ 

Ακολούθως παρουσιάζεται η οικονομία της Ελλάδας και η πορεία του ΑΕΠ κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο 2005-2015 και επισημαίνεται η συμβολή των εξαγωγών στο ΑΕΠ. 

      Η ελληνική οικονομική επέδειξε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το 2008, αλλά έπειτα 

επηρεάστηκε από την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Ειδικότερα από το 2010 μέχρι και 

σήμερα, η ελληνική οικονομία ταλαντεύεται ανάμεσα σε διαστήματα βαθιάς και 

ελεγχόμενης ύφεσης, κυρίως λόγω σημαντικών δημοσιονομικών προβλημάτων και 

ανισορροπιών. Η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης που αποτελείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ) είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή σκληρών μέτρων στην εισοδηματική 

πολιτική της χώρας προκειμένου να περιοριστούν οι δημόσιες δαπάνες και να 

εξισορροπήσει η  οικονομία. Ωστόσο, τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα είχαν ως 

αποτέλεσμα την ύφεση στους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ από το 2008 έως το 2013 

(Διάγραμμα 3.7)  

                                                           
52 Τράπεζα της Ελλάδος. (2012). Έκθεση Του Διοικητή Για Το Έτος 2011. 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2011.pdf. Ανάκτηση 2016. 

53 Τράπεζα της Ελλάδος. (2011). Έκθεση Του Διοικητή Για Το Έτος 2010. 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2010.pdf. Ανάκτηση 2016. 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2010.pdf
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Διάγραμμα 3.7 Ρυθμός Αύξησης ΑΕΠ Ελλάδας και ΕΕ-28 (2005 - 2015)  

Πηγή: Eurostat 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1 

 

Το 2006, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν υψηλότερος αυτού των ΕΕ-

28, 5,70% έναντι 3,30%. Από το 2008 και έπειτα, η κρίση του ελληνικού δημοσίου χρέους 

στο επίκεντρο της κρίσης χρέους στην ευρύτερη Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, βύθισε την 

ελληνική οικονομία σε ύφεση με πραγματικούς ρυθμούς αύξησης ΑΕΠ -0,3% το 2008, -4,3% 

το 2009, -5,5% το 2010, -9,1% το 2011, -7,3% το 2012 και -3,2% το 2013. Το 2014 

παρατηρήθηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7% ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης των 

μεταρρυθμίσεων που απέβλεπαν στην απελευθέρωση συγκεκριμένων αγορών με νέο 

αναπτυξιακό νόμο για την δημιουργία ενός ελκυστικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, το 2015 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υποχώρησε εκ νέου κατά -0,2%.  

Η ελληνική οικονομία στηρίζεται κατά βάση στον τομέα των υπηρεσιών (82,8%) και 

τον βιομηχανικό τομέα (13,3%), ενώ ο γεωργικός τομέας κατέχει το 3,9% της εθνικής 

οικονομικής παραγωγής. 
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 Άλλοι σημαντικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνουν τον τουρισμό 

και τη ναυτιλία. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παραγωγός γεωργικών 

προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχοντας την μεγαλύτερη οικονομία στα 

Βαλκάνια. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ελλάδα έχει εξαγωγικές σχέσεις με την Αλβανία και 

την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθώς και με τη Βουλγαρία και 

την Σερβία. 

Σύμφωνα με το συγκεντρωτικό Εμπορικό Ισοζύγιο για την εξεταζόμενη περίοδο, η 

ελληνική οικονομία παρουσιάζει έλλειμμα με τις εισαγωγές να υπερβαίνουν τις εξαγωγές 

και τη διαφορά μεταξύ των εισροών κεφαλαίου και των εκροών κεφαλαίου να είναι 

αρνητική. Από το 2011 και  μετά, οι εξαγωγές βελτιώνονται ως ποσοστού των εισαγωγών 

(Πίνακας 3.5). Αυτό καταδεικνύει την προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με 

πυλώνα τις εξαγωγές και τους εξαγωγικούς της κλάδους. 

Πίνακας 3.5: Συγκεντρωτικό Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας (2005 – 2015) 

Έτος Εξαγωγές Εισαγωγές 
Εμπορικό  
Ισοζύγιο 

Εξαγωγές % 
Εισαγωγών 

2005     15.160,59        46.432,20    -  31.271,61    32,7% 
2006     17.705,88        52.846,90    -  35.141,02    33,5% 
2007     20.624,23        64.130,00    -  43.505,77    32,2% 
2008     21.921,37        64.876,30    -  42.954,93    33,8% 
2009     17.720,99        52.118,00    -  34.397,01    34,0% 
2010     21.031,07        50.948,70    -  29.917,63    41,3% 
2011     23.840,21        48.616,80    -  24.776,59    49,0% 
2012     27.147,27        48.623,90    -  21.476,63    55,8% 
2013     26.895,58        46.138,60    -  19.243,02    58,3% 
2014     26.787,97        46.764,60    -  19.976,63    57,3% 
2015     24.787,20        42.035,00    -  17.247,80    59,0% 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Εκθέσεις του Διοικητή για τα έτη 2011 έως και 2015 

 

Σε αντίθεση με το 2008 που οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιστοιχούσαν στο 

23,4% του ΑΕΠ, το 2010, σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος54 

οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιστοιχούσαν στο 21% του ΑΕΠ έναντι 40,5% του 

συνόλου της ΕΕ. Αυτό περιόριζε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, 

                                                           
54 Τράπεζα της Ελλάδος. (2011). Έκθεση Του Διοικητή Για Το Έτος 2010. 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2010.pdf. Ανάκτηση 2016. 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2010.pdf
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τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ωστόσο μακροπρόθεσμα δήλωνε ότι οι εξαγωγές 

θα μπορούσαν παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

Πράγματι, το 2011, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιστοιχούσαν στο 25,1% του ΑΕΠ, το 2012 στο 27,8%, 

ενώ το 2015 έφτασαν να αντιστοιχούν στο 31,9% του ΑΕΠ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας τιμών και κόστους εργασίας που σημειώθηκε παρά τη 

συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης κατά την εξαετία 2008 – 2013 με αντίστοιχη μείωση 

του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ. 

 

3.4.1. Ισοζύγιο Πληρωμών   

Το Ισοζύγιο Πληρωμών είναι ο ειδικός λογαριασμός του κράτους καταγράφονται οι 

οικονομικές συναλλαγές του κράτους με άλλες χώρες του κόσμου. Με βάση την εισροή και 

την εκροή κεφαλαίων κατά την διάρκεια ενός έτους μπορεί να υπολογισθεί ο δείκτης 

προσφοράς και ζήτησης του νομίσματος της χώρας, καθώς και τα μεγέθη του εθνικού 

εισοδήματος και της εθνικής δαπάνης, δηλαδή του συνόλου των καταναλωτικών και 

επενδυτικών δαπανών, ιδιωτικών και δημοσίων, που χρηματοδοτούνται εισόδημα.  

Οι βασικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο Ισοζύγιο Πληρωμών είναι τα 

αγαθά, οι υπηρεσίες, τα πρωτογενή εισοδήματα, τα δευτερογενή εισοδήματα, τα κεφάλαια 

και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Πίνακας 3.6). Στο Ισοζύγιο Πληρωμών  

περιλαμβάνεται το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών που είναι το άθροισμα των αγαθών, 

υπηρεσιών, πρωτογενών εισοδημάτων και δευτερογενών εισοδημάτων, το Ισοζύγιο 

Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων και το Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών. Το 

Ισοζύγιο Πληρωμών καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Πίνακας 3.6: Ισοζύγιο Πληρωμών Ελλάδας (2005-2015) 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)       

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + 
Ι.Γ + Ι.Δ  ) 

-17.673,1 -25.024,4 -35.342,5 -36.566,2 -29.322,9 -25.732,2 

        

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  
I.B) 

-15.097,4 -21.215,0 -27.647,9 -28.681,8 -21.631,3 -18.257,2 

        

Ι.A ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2) -29.364,9 -35.205,1 -42.787,7 -44.363,4 -33.136,0 -30.379,0 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων -6.297,4 -7.288,1 -6.852,7 -9.821,2 -5.645,0 -7.275,1 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα -23.067,5 -27.916,9 -35.935,0 -34.542,1 -27.491,0 -23.103,9 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων -708,7 -3.152,2 -5.428,5 -4.674,2 -3.305,5 -3.505,5 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία -28.656,2 -32.052,9 -37.359,2 -39.689,2 -29.830,5 -26.873,5 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία -22.358,8 -24.764,7 -30.506,5 -29.868,0 -24.185,5 -19.598,3 

I.A.1 Εξαγωγές  αγαθών 15.160,6 17.705,9 20.624,2 21.921,4 17.721,0 21.031,1 

 Καύσιμα 1.280,3 2.018,2 2.607,2 3.358,0 2.771,3 4.438,1 

 Πλοία (πωλήσεις) 1.602,2 1.631,8 2.275,4 1.582,0 771,7 798,6 

 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 12.278,2 14.055,9 15.741,7 16.981,5 14.178,0 15.794,4 

I.A.2 Εισαγωγές  αγαθών 44.525,5 52.911,0 63.412,0 66.284,7 50.857,0 51.410,1 

 Καύσιμα 7.577,7 9.306,3 9.459,9 13.179,2 8.416,3 11.713,2 

 Πλοία (αγορές) 2.310,9 4.784,0 7.703,9 6.256,1 4.077,2 4.304,2 

 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 34.637,0 38.820,6 46.248,2 46.849,4 38.363,5 35.392,7 

        

Ι.Β ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2) 14.267,5 13.990,1 15.139,9 15.681,5 11.504,7 12.121,8 

I.B.1 Εισπράξεις 27.322,3 28.419,3 31.417,7 34.150,2 27.099,0 28.541,7 

 Ταξιδιωτικό 10.729,5 11.356,7 11.319,2 11.635,9 10.400,3 9.611,3 

 Μεταφορές 13.879,3 14.321,4 16.920,7 19.131,4 13.517,6 15.362,0 

 Λοιπές υπηρεσίες 2.713,5 2.741,2 3.177,7 3.382,9 3.181,1 3.568,5 

I.B.2 Πληρωμές 13.054,9 14.429,2 16.277,8 18.468,7 15.594,3 16.419,9 

 Ταξιδιωτικό 2.445,7 2.382,8 2.485,7 2.679,1 2.424,6 2.156,0 

 Μεταφορές 7.102,7 7.888,6 8.826,0 10.353,6 7.962,2 9.017,5 

 Λοιπές υπηρεσίες 3.506,5 4.157,8 4.966,1 5.435,9 5.207,5 5.246,4 

        

Ι.Γ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
(I.Γ.1 -  I.Γ.2) 

-2.652,7 -4.233,5 -6.588,7 -7.541,6 -6.740,2 -5.711,5 

I.Γ.1 Εισπράξεις 6.735,1 6.875,7 7.829,4 9.082,3 6.928,9 6.400,7 

 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί) 287,1 318,1 366,9 344,7 294,6 199,7 

 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη) 2.986,4 3.210,8 4.191,7 5.228,5 3.988,3 3.809,6 

 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα 3.461,6 3.346,8 3.270,9 3.509,1 2.645,9 2.391,4 

I.Γ.2 Πληρωμές 9.387,8 11.109,2 14.418,1 16.623,9 13.669,1 12.112,1 

 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί) 219,8 280,7 332,6 410,1 411,9 377,6 

 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη) 8.729,8 10.457,6 13.511,7 15.806,1 12.855,2 11.305,5 

 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα 438,2 370,9 573,8 407,6 401,9 429,1 

        

Ι.Δ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
(I.Δ.1 - I.Δ.2) 

77,0 424,0 -1.106,0 -342,8 -951,4 -1.763,5 

I.Δ.1 Εισπράξεις 3.414,8 3.500,6 3.337,2 3.373,6 2.734,8 2.262,9 

 Γενική κυβέρνηση 1.153,9 1.115,6 1.090,3 1.169,7 882,0 797,1 

 Λοιποί τομείς 2.261,0 2.385,0 2.246,9 2.203,9 1.852,8 1.465,8 
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I.Δ.2 Πληρωμές 3.337,8 3.076,6 4.443,2 3.716,4 3.686,2 4.026,4 

 Γενική κυβέρνηση 2.483,2 2.101,8 3.251,6 2.310,0 2.277,7 2.431,3 

 Λοιποί τομείς 854,6 974,8 1.191,6 1.406,4 1.408,5 1.595,0 

        

ΙΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2) 2.048,6 3.041,3 4.332,3 4.090,8 2.017,4 2.071,5 

II.1 Εισπράξεις 2.324,9 3.310,7 4.673,9 4.637,8 2.328,1 2.356,2 

 Γενική κυβέρνηση 2.137,1 3.116,5 4.401,4 4.241,9 2.133,2 2.239,3 

 Λοιποί τομείς 187,8 194,2 272,4 395,9 194,9 116,9 

II.2 Πληρωμές 276,3 269,5 341,6 547,0 310,7 284,7 

 Γενική κυβέρνηση 22,9 32,2 27,1 192,0 14,4 15,8 

 Λοιποί τομείς 253,4 237,3 314,5 354,9 296,3 268,9 

        

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ) 

-15.624,5 -21.983,2 -31.010,2 -32.475,4 -27.305,5 -23.660,6 

        

ΙII ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ  ( 
ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ ) 

-13.140,6 -20.134,3 -28.663,2 -30.829,2 -25.943,4 -22.010,9 

        

ΙII.Α ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 679,0 -1.044,4 2.290,2 -1.420,6 -274,5 927,0 

 Απαιτήσεις 1.206,6 3.231,2 3.833,0 1.972,8 1.741,7 1.291,4 

 Υποχρεώσεις 527,6 4.275,6 1.542,8 3.393,4 2.016,3 364,4 

ΙII.Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ * -7.322,6 -8.115,4 -17.441,7 -16.428,0 -22.663,8 20.855,0 

 Απαιτήσεις 18.459,7 6.961,2 16.351,1 268,9 8.973,0 -13.278,7 

 Υποχρεώσεις 25.782,3 15.076,6 33.792,8 16.696,9 31.636,8 -34.133,6 

ΙII.Γ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * -6.448,0 -11.198,5 -13.833,6 -13.009,6 -3.843,1 -43.695,8 

 Απαιτήσεις 6.985,5 6.491,0 16.403,1 27.694,3 20.478,7 -179,7 

 Υποχρεώσεις 13.433,5 17.689,5 30.236,8 40.703,8 24.321,8 43.516,2 

 (Δάνεια γενικής κυβέρνησης) -447,0 -447,7 -2.341,7 -572,7 2.865,0 29.978,2 

        

III.Δ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * 

-49,0 224,0 322,0 29,0 838,0 -97,0 

        

IV ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0) 2.483,9 1.848,9 2.347,0 1.646,3 1.362,1 1.649,7 

        

 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * 
* * 

1.945 2.169 2.491 2.521 3.857 4.777 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  TOY ΠΙΝΑΚΑ 3.6  (2011-2015) 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)      

  2011 2012 2013 2014 2015 

I ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ ( Ι.Α + 
Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  ) 

-20.715,3 -7.325,5 -3.687,6 -3.740,2 -81,0 

       

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 
I.Α +  I.B) 

-12.681,3 -7.190,6 -5.026,6 -3.979,0 -298,8 

       

Ι.A ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2) -26.290,7 -21.030,7 -20.776,0 -22.252,2 -17.231,2 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων -8.229,5 -8.262,0 -6.913,5 -6.275,4 -4.208,1 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα -18.061,2 -12.768,6 -13.862,5 -15.976,8 -13.023,1 
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 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων -3.260,2 -1.038,5 -1.479,0 -2.145,9 -431,2 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία -23.030,5 -19.992,2 -19.297,0 -20.106,3 -16.800,0 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και 
πλοία 

-14.801,1 -11.730,2 -12.383,6 -13.830,9 -12.591,9 

I.A.1 Εξαγωγές  αγαθών 23.840,2 27.147,3 26.895,6 26.788,0 24.787,2 

 Καύσιμα 5.903,3 9.177,7 9.485,1 9.049,8 6.713,7 

 Πλοία (πωλήσεις) 754,7 737,8 443,0 626,0 175,5 

 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 17.182,2 17.231,8 16.967,6 17.112,1 17.898,0 

I.A.2 Εισαγωγές  αγαθών 50.130,9 48.177,9 47.671,6 49.040,2 42.018,4 

 Καύσιμα 14.132,8 17.439,7 16.398,5 15.325,2 10.921,8 

 Πλοία (αγορές) 4.014,8 1.776,2 1.921,9 2.771,9 606,7 

 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 31.983,3 28.962,0 29.351,1 30.943,0 30.489,9 

       

Ι.Β ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2) 13.609,4 13.840,1 15.749,4 18.273,2 16.932,4 

I.B.1 Εισπράξεις 28.636,1 27.559,4 28.045,8 31.051,3 27.919,2 

 Ταξιδιωτικό 10.504,7 10.442,5 12.152,2 13.393,1 14.125,8 

 Μεταφορές 14.043,8 13.230,3 12.060,9 13.130,8 9.968,3 

 Λοιπές υπηρεσίες 4.087,6 3.886,7 3.832,7 4.527,4 3.825,0 

I.B.2 Πληρωμές 15.026,7 13.719,3 12.296,4 12.778,1 10.986,8 

 Ταξιδιωτικό 2.266,5 1.843,9 1.835,2 2.076,4 2.037,4 

 Μεταφορές 7.996,2 7.312,8 6.492,2 6.258,6 5.430,0 

 Λοιπές υπηρεσίες 4.764,0 4.562,6 3.969,1 4.443,1 3.519,4 

       

Ι.Γ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2) 

-6.526,4 819,7 -457,0 573,6 739,3 

I.Γ.1 Εισπράξεις 5.763,3 6.615,5 6.458,1 6.867,4 5.942,8 

 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί) 188,0 200,8 209,3 209,9 153,8 

 Από επενδύσεις 
(τόκοι,μερίσματα,κέρδη) 

3.134,1 3.631,4 3.213,7 3.241,5 2.624,4 

 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα 2.441,2 2.783,3 3.035,1 3.416,1 3.164,6 

I.Γ.2 Πληρωμές 12.289,7 5.795,8 6.915,1 6.293,8 5.203,5 

 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί) 470,0 468,0 453,0 491,7 379,4 

 Από επενδύσεις 
(τόκοι,μερίσματα,κέρδη) 

11.447,0 4.930,7 6.097,1 5.439,6 4.525,0 

 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα 372,8 397,2 365,0 362,6 299,1 

       

Ι.Δ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2) 

-1.507,6 -954,6 1.796,1 -334,7 -521,5 

I.Δ.1 Εισπράξεις 1.993,8 2.342,3 4.652,8 2.550,7 1.909,7 

 Γενική κυβέρνηση 813,7 1.276,9 3.375,5 1.441,7 1.054,9 

 Λοιποί τομείς 1.180,1 1.065,4 1.277,3 1.109,0 854,9 

I.Δ.2 Πληρωμές 3.501,4 3.296,9 2.856,7 2.885,5 2.431,2 

 Γενική κυβέρνηση 2.112,6 2.250,7 2.068,1 2.054,7 1.695,0 

 Λοιποί τομείς 1.388,8 1.046,2 788,6 830,8 736,2 

       

ΙΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2) 2.671,8 2.327,6 3.040,8 2.510,6 1.988,6 

II.1 Εισπράξεις 2.932,7 2.564,6 3.380,6 2.866,2 2.369,5 

 Γενική κυβέρνηση 2.798,5 2.486,0 3.298,9 2.789,8 2.319,3 

 Λοιποί τομείς 134,2 78,6 81,7 76,4 50,2 

II.2 Πληρωμές 260,8 237,1 339,8 355,6 380,9 

 Γενική κυβέρνηση 12,7 13,7 9,7 8,8 4,1 

 Λοιποί τομείς 248,1 223,3 330,1 346,7 376,8 
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 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ) 

-18.043,5 -4.997,9 -646,8 -1.229,6 1.907,6 

       

ΙII ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ  ( 
ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ ) 

-18.012,1 -3.674,2 2.562,5 634,1 3.143,5 

       

ΙII.Α ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 452,6 -827,1 -2.713,6 -577,4 602,9 

 Απαιτήσεις 1.287,8 524,8 -534,2 685,0 345,4 

 Υποχρεώσεις 835,1 1.351,9 2.179,4 1.262,5 -257,6 

ΙII.Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ * 19.778,3 99.903,9 6.583,1 6.978,0 8.348,3 

 Απαιτήσεις -4.139,0 58.086,1 -1.023,6 8.910,1 6.996,0 

 Υποχρεώσεις -23.917,3 -41.817,8 -7.606,7 1.932,1 -1.352,4 

ΙII.Γ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * -38.224,0 -102.765,1 -1.414,0 -6.222,5 -6.162,2     

 Απαιτήσεις 2.702,3 -18.361,4 -21.187,9 -6.888,7 16.699,8 

 Υποχρεώσεις 40.926,3 84.403,7 -19.773,9 -666,2 22.861,9 

 (Δάνεια γενικής κυβέρνησης) 39.873,9 109.093,9 30.061,2 4.000,2 11.921,6 

       

III.Δ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * 

-19,0 14,0 107,0 456,0 354,4 

       

IV ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + 
IV=0) 

31,4 1.323,7 3.209,3 1.863,7 1.235,9 

       

 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * * 

5.332 5.500 4.172 5.117 5.535 

  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ισοζύγιο Πληρωμών (2005-2015) 

 

3.5.  Σχολιασμός Διακυμάνσεων Ελληνικών Εξαγωγών μεταξύ 2005-2015 

Μελετώντας όλα τα δεδομένα από τους πίνακες και τα διαγράμματα, παρατηρείται μια 

αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, παρόλη την πτώση που είχαν 

υποστεί, κατά μέσο όρο, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης τα προηγούμενα 

χρόνια. Αντίστοιχα, ωστόσο, αυξήθηκαν και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα, οι εισαγωγές να 

συνεχίσουν να είναι περισσότερες από τις εξαγωγές – δυσμενές αποτέλεσμα για την 

ελληνική οικονομία. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι από τα τέλη του 2005 έως και το 2013, οι 

ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν ανοδική πορεία και, με εξαίρεση το έτος 2009, όπου και 

σημειώθηκε μια απότομη πτώση της τάξεως του 19,2% λόγω της οικονομικής κρίσης στη 

χώρα. Επομένως, η Ελλάδα πέτυχε μια σταδιακή αύξηση των εξαγωγών της, η οποία ήταν 

της τάξης του 63,5% εντός της μελετώμενης δεκαετίας.   
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 Ανακεφαλαιώνοντας, μέσα από την μελέτη των ελληνικών εξαγωγών και την πορεία 

τους την τελευταία δεκαετία, απορρέουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Οι εξαγωγές στην Ελλάδα είχαν μέσω όρο 22,2 εκατ. ευρώ από το 2005 μέχρι το 

2015, φθάνοντας στο υψηλότερο ποσό, 27,2 εκατ. ευρώ, το 2012.  

 Το διάστημα 2010 - 2012, προέκυψε ανάκαμψη των εξαγωγών 29,1%, με αντίστοιχα 

υψηλή μείωση των εισαγωγών, ως επίπτωση της οικονομικής κρίσης, κι έτσι 

τροποποιήθηκε η γενική εικόνα του εξωτερικού εμπορίου, αλλά και πάλι σε μικρό 

βαθμό. 

  Οι εισαγωγές, καθ’ όλη την πορεία των ελληνικών εξαγωγών, υπερτερούν έναντι 

των εξαγωγών, καθιστώντας την ελληνική οικονομία σε συνεχή δυσχερή θέση. 

Παρόλο που η τάση είναι ανοδική, είναι μικρή η εξαγωγική απόδοση της ελληνικής 

οικονομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALUMIL 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η θέση της Alumil στο εξαγωγικό εμπόριο κατά τη δεκαετία 

2005 - 2015, αποτελώντας το ερευνητικό κομμάτι της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

4.1.  Παρουσίαση Εταιρείας 

Η Alumil είναι ένας μεγάλος εξαγωγικός Όμιλος που ξεκίνησε τη λειτουργία του 

δραστηριοποιούμενος στον πρωτογενή τομέα της μεταλλουργίας. Από το 2000, η μητρική 

εταιρεία του Ομίλου Alumil συγκαταλεγόταν μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομίλων 

στην παραγωγή και εξαγωγή αλουμινίου και ήταν ο κορυφαίος όμιλος στην Ελλάδα55.  

Σήμερα, αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό όμιλο της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας για ολοκληρωμένα συστήματα 

αλουμινίου και έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους προμηθευτές συστημάτων για 

αρχιτεκτονική χρήση στην Ευρώπη.  

Στην αρχική παρουσίαση της εταιρείας δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε 

στις εξαγωγικές δραστηριότητές της όπως αυτές παρουσιάστηκαν στις ετήσιες οικονομικές 

εκθέσεις στην ενότητα των συναλλαγών με συνδεόμενα μέρη. Στο παρακάτω διάγραμμα 

και στον πίνακα παρουσιάζεται η πορεία των εξαγωγών από το 2005 μέχρι και των 2016.  

Πίνακας 4.1 : Πωλήσεις προς συνδεόμενα μέρη (2005-2015) 

Ποσά σε χιλιάδες 

ευρώ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ALUMIL EGYPT - - 157 124 95 - - - - - - - 

ALUMIL MISR 

ALUMINIUM 
134 119 - - 66 135 130 100 180 255 829 - 

ALUMIL ALBANIA 9.019 8.551 10.607 10.307 6.787 9.187 8.143 8.358 2.795 - - - 

ALUMIL BULGARIA 2.538 3.796 6.810 6.471 4.156 3.649 2.506 3.288 - 2.102 3.879 1.314 

ALUMIL VARNA 1.477 1.278 1.696 1.434 503 550 299 574 760 528 - - 

ALUMIL FRANCE 

SAS 
- - - - - - - - - - - - 

ALUMIL DEUTZ 547 741 933 1.331 206 1 - - - - - - 

ALUMIL ITALY 43 870 - - - - - - - - - - 

ALUMIL MILONAS 

CY 
- 18 - - - - - - - - - - 

ALUMIL CY LTD 2.223 1.147 3.501 4.955 3.896 4.462 4.225 2.936 1.422 1.472 1.541 953 

                                                           
55 Makrias C. J. & Georgiadis N. I. (29 June 2007). Alumil. Valuation & Research Specialists (VRS). 

 Διαθέσιμο: http://iraj.gr/IRAJ/Alumil_Valuation_Report_Update_by_VRS.pdf. Ανάκτηση 2016 

http://iraj.gr/IRAJ/Alumil_Valuation_Report_Update_by_VRS.pdf
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ALUMIL HUNGARY 795 672 848 704 353 411 1.008 122 - - - - 

ALUMIL UKRANIA 2.295 1.612 2.897 2.888 669 992 2.462 1.163 1.042 691 - - 

ALUMIL POLSKA 3.034 2.427 3.212 3.399 1.486 1.667 1.233 1.007 194 - - - 

ALYMIL 

EXTRUSION 
- 556 - - - - - - - - - - 

ALUMIL ROM SA 15.718 8.778 15.320 9.216 5.795 7.158 7.994 7.007 8.512 9.121 7.031 3.349 

ALUMIL YU 

INDUSTRY 
6.075 2.549 10.951 9.074 3.909 3.735 4.405 8.952 13.878 10.590 17.985 12.331 

ALPRO VLASENICA 874 564 2.928 3.038 792 902 681 508 - - - - 

ALUMIL SRB 2.200 2.597 3.069 3.049 2.165 1.512 1.029 828 - - - - 

ALUMIL 

MONTENEGRO 
373 704 730 888 510 676 591 734 - - - - 

ALUMIL COATING 374 522 490 451 - - - - - - - - 

ALUMIL SKOPJE 397 - 623 1.054 1.047 824 1.023 907 937 887 904 429 

ALUMIL GULF - - 638 1.337 351 179 271   433 913 1.817 1.364 

ALUMIL KOSOVO - - - - - - - 55 - - - - 

ALUMIL YUG - - - - - - - 140 - - - - 

Σύνολο  48.116 37.501 65.410 59.720 32.786 36.040 36.000 36.679 30.153 26.559 33.986 19.740 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή με στοιχεία από της ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της επιχείρησης 

 

Διάγραμμα 4.1: Σύνολο συναλλαγών προς συνδεόμενα μέρη εξωτερικού 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή με στοιχεία από της ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της επιχείρησης 

Όπως παρατηρούμε τόσο από το διάγραμμα όσο και από τον πίνακα οι συναλλαγές προς 

συνδεόμενα μέρη με έδρα το εξωτερικό έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό από την έναρξη 

της  παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 και παράλληλα παρατηρείται μια σταδιακά 

καθοδική πορεία. 

4.1.1.  Εργοστάσια και Παραγωγική Δυνατότητα 
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Ο Όμιλος Alumil δραστηριοποιείται χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία του για την κατασκευή 

έργων υποδομής, επαγγελματικών κτιρίων, εμπορικών κτιρίων, ξενοδοχείων, ιδιωτικών 

κατοικιών, ειδικών κατασκευών και φωτοβολταϊκών έργων. Εκτός από την εγχώρια αγορά, 

ο Όμιλος δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στις αγορές του εξωτερικού έχοντας δημιουργήσει 

δικές του μονάδες παραγωγής και μεγάλα δίκτυα πωλήσεων καθώς και αποθήκες για 

προϊόντα αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής χρήσης, τη ναυπηγική βιομηχανία και τον κλάδο 

των μεταφορών. Ο Όμιλος έχει αυτόνομη εμπορική παρουσία στο εξωτερικό έχοντας 

ιδρύσει είκοσι έξι (26) θυγατρικές, είκοσι (20) από τις οποίες είναι βρίσκοντας σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης, ενώ οι υπόλοιπες έξι είναι στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επιπλέον, ο Όμιλος Alumil διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο 

πωλήσεων με πάνω από 5.000 σημεία πώλησης σε 45 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και 

παράγει περισσότερους από εκατό χιλιάδες (100.000) τόνους αλουμινίου ετησίως. 

Συνολικά, ο Όμιλος Alumil διαθέτει 12 εργοστάσια στην Ελλάδα και 6 στο εξωτερικό. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου56 αυτές 

περιλαμβάνουν 11 γραμμές διέλασης αλουμινίου, 8 εργοστάσια βαφής προφίλ , 1 χυτήριο 

παραγωγής μπιγιετών αλουμινίου, 2 εργοστάσια ανοδίωσης, 10 γραμμές συναρμολόγησης 

θερμομονωτικών προφίλ, 1 εργοστάσιο παραγωγής εσωτερικών θυρών, θυρών εισόδου και 

ασφαλείας, 1 εργοστάσιο παραγωγής ανελκυστήρων,  1 εργοστάσιο παραγωγής σύνθετων 

φύλλων αλουμινίου,  1 εργοστάσιο παραγωγής πολυκαρβονικών φύλλων, 4 εργοστάσια 

παραγωγής εξαρτημάτων για τα συστήματα αλουμινίου και 3 γραμμές Roll Forming για 

φυλλαράκια αλουμίνιου και χάλυβα. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν την παραγωγική 

δυναμικότητα 106.000 τόνων διέλασης, 57.500 τόνων ηλεκτροστατικής βαφής, 65.000 

τόνων παραγωγής μπιγιετών αλουμινίου, 10.000 τόνων ανοδίωσης και 45.000 τόνων 

θερμομονωτικών προφίλ. Η εταιρεία απασχολεί 1.700 εργαζόμενους. 

 

4.1.2.  Διακρίσεις Ομίλου Alumil 

                                                           
56 www.alumil.com. Ανάκτηση 2016. 

http://www.alumil.com/
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Ο Όμιλος Alumil έχει λάβει πλήθος διακρίσεων και βραβεύσεων, μεταξύ των οποίων 

τέσσερις βραβεύσεις από το ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) (1999, 

2001, 2003, 2004) για την σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, τις διαρκείς επενδύσεις και 

την αύξηση της απασχόλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό, οκτώ βραβεύσεις από το Growth 

Plus (1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 & 2007) ως μια από τις 500 ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μία διάκριση ως επιχείρηση με το καλύτερο 

εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη (Great Place to Work Europe, 2004), μία βράβευση για 

τον κλάδο Industrial στην ομάδα Πωλήσεων της ALUMIL για την Αφοσίωση, την Εμπειρία 

και τη Στρατηγική (Sales Excellence Awards, 2007), και μία βράβευση Trade & Investment 

Leaders Awards by Helexpo (2009) στην 74η ΔΕΘ, 5ο Business Forum με θέμα: «Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις Αδράξτε τις Ευκαιρίες της Εποχής». Τέλος, ο Όμιλος Alumil είναι η πρώτη 

βιομηχανία διέλασης αλουμινίου που κατέχει ενεργή συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Αλουμινίου από το 2008 έως σήμερα. (http://www.alumil.com/, ανάκτηση 2016). 

 

4.1.3.  Όραμα και Αξίες Ομίλου Alumil 

Το Όραμα του Όμιλου Alumil είναι «μια πρωτοπόρος εταιρεία στην ανάπτυξη και 

παραγωγή συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονικές λύσεις».  

Οι Αξίες του Ομίλου συνοψίζονται στις εξής:  

o Ειλικρίνεια: διαφάνεια, ειλικρίνεια και συνέπεια.  

o Ομαδικότητα: συνεργασία και επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.  

o Πρωτοβουλία: προσωπική και εταιρική συνεχή βελτίωση, καινοτομία. 

o Αφοσίωση 

o Μεράκι  (http://www.alumil.com/, ανάκτηση 2016). 

 

4.2.  Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση Ομίλου 

Στη συνέχεια, ακολουθεί μια συνοπτική ιστορική ανασκόπηση των επιτευγμάτων του 

Ομίλου με βάση πληροφόρησης την ιστοσελίδα του Ομίλου: 

http://www.alumil.com/
http://www.alumil.com/
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• 1988: Ίδρυση της μητρικής εταιρείας ALUMIL από την οικογένεια Μυλωνά και ανέγερση 

των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου στο Κιλκίς. 

• 1989: Παρουσίαση των τριών πρώτων συστημάτων αλουμινίου της εταιρείας στη 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωση κατασκευής παραγωγικών 

εγκαταστάσεων. 

• 1990: Εκκίνηση της πρώτης γραμμής διέλασης αλουμινίου 1.600 μετρικών τόνων με 

παραγωγική δυναμικότητα 7.000 τόνων προφίλ ετησίως. 

• 1993: Ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας  ALUSYS με έδρα την Αθήνα, δημιουργία των 

εγκαταστάσεων του βαφείου του νέου τμήματος παραγωγής προφίλ και του τμήματος 

επιφανειακής προστασίας προφίλ με φίλμ πολυπροπυλενίου, και καθετοποίηση της 

παραγωγής σε προϊόντα εξειδικευμένων χρήσεων με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία. 

• 1994: Ίδρυση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης  (R&D) και λειτουργία εργαστηρίου 

για ποιοτικό έλεγχο στο Τμήμα Ηλεκτροστατικής Βαφής. 

• 1995: Εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου με παραγωγική δυναμικότητα  

10.000 τόνους ετησίως, και ίδρυση της εταιρίας ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΕ. 

• 1996: Ίδρυση της ALUFOND, περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής και έναρξη 

παραγωγής με τη λειτουργία δεύτερης γραμμής διέλασης αλουμινίου παραγωγικής 

δυναμικότητας 12.000 τόνων προφίλ ετησίως. 

• 1997: Τοποθέτηση γραμμής κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής, 12.000 τόνων, 

δημιουργία χυτηρίου, ίδρυση θυγατρικής στη Ρουμανία, και εισαγωγή της Εταιρίας 

στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. 

• 1998: Ίδρυση της ALUKOM στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, έγκριση επένδυσης ύψους €5,6 εκατ. 

για τοποθέτηση πρέσας δυναμικότητας 1800ΜΤ, ίδρυση θυγατρικών σε Ουγγαρία,  

Αλβανία και Βουλγαρία  

• 2000: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εγκαινιασμός τρίτης γραμμής διέλασης 8.000 

τόνων, ίδρυση θυγατρικών σε Μολδαβία, Αίγυπτο, Γερμανία, Σκόπια και Κύπρο. 
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• 2001: Ανέγερση κέντρου Logistics στο Κιλκίς, ολοκλήρωση πρώτης φάσης 

εκσυγχρονισμού του εργοστασίου στην Ξάνθης, ίδρυση θυγατρικών σε Σερβία και 

Ιταλία και δεύτερη θυγατρική στην Βουλγαρία, απορρόφηση ALUFOND από τον Όμιλο.  

• 2002: Ίδρυση θυγατρικών Γ.Α. Βιομηχανία Πλαστικών Υλών και ΑΛΟΥΦΥΛ,  ίδρυση 

δεύτερης θυγατρικής στην Κύπρο, και σύναψη εμπορικών συμφωνιών αποκλειστικής 

αντιπροσώπευσης προϊόντων Phifer, ASA, και GU. 

• 2003: Επενδύσεις σε Ρουμανία, Σερβία και Γερμανία, ίδρυσης θυγατρικής στη Σερβία,  

εγκατάσταση υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής αρχιτεκτονικού και βιομηχανικού 

προφίλ στο Κιλκίς ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 4.500 τόνων, περάτωση πρέσας 

παραγωγικότητας 20.000 τόνων σε Κιλκίς, Σερβία και Αλβανία, συνολική παραγωγική 

δυναμικότητα του Ομίλου 73.000 τόνοι προφίλ και 53.000 τόνοι στα βαφεία και 25 

θυγατρικές. 

• 2004: Νέες γραμμές παραγωγής, ανέγερση αποθηκών και κτιριακών εγκαταστάσεων 

και εξαγορά Βοσνιακής βιομηχανίας αλουμινίου ALPRO με πάγια στοιχεία 10 εκατ. 

ευρώ. 

• 2005: Συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου ετησίως 85.000 τόνοι 

προφίλ και 50.000 τόνοι στα βαφεία και ραγδαία ενίσχυση των εξαγωγών σε Σερβία, 

Αλβανία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Δυτική Ευρώπη & Η.Π.Α.  

• 2006: Επένδυση σε νέες τεχνολογίες και βραβεύσεις,  ολοκλήρωση της νέας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ομίλου. 

• 2007: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Green ALUMIL, εγκατάσταση νέας γραμμής 

ανοδίωσης στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, ίδρυση ALUMIL GULF στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 

εισαγωγή τη ALUMIL ROM στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου. 

• 2008: Ίδρυση της ALUMIL North America στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου χυτηρίου αλουμινίου στη ΒΙ.ΠΕ. 

Κιλκίς, πιστοποίηση ποιοτικού ελέγχου των θυγατρικών. 
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• 2009: Έκδοση νέων εταιρικών ομολόγων αξίας 120 εκατ. ευρώ, ίδρυση νέας θυγατρικής 

στο Κιλκίς, απορρόφηση της ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε., ίδρυση νέων θυγατρικών σε 

Κοσσυφοπέδιο και Σερβία. 

• 2010: Εξαγορά ΙΝΤΕΡΝΟ ΑΒΕΕ από τον Όμιλο και ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη 

Ρωσία. (http://www.alumil.com/, ανάκτηση 2016). 

 

4.3.  Η Εξωστρέφεια του Ομίλου ALUMIL 

Η παρουσία του Ομίλου στο εξωτερικό εντατικοποιήθηκε ιδιαιτέρως έπειτα από την 

επέκταση των βιομηχανικών και αποθηκευτικών χώρων και την εγκατάσταση νέων 

γραμμών ηλεκτροστατικής βαφής και θερμομονωτικών προφίλ (thermal brake) μέσω των 

θυγατρικών της εταιρειών (www.alumil.com). Για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του, ο 

Όμιλος ισχυροποιεί διαρκώς τα δίκτυα πωλήσεών του παγκοσμίως, ενώ ιδρύει ολοένα και 

περισσότερες θυγατρικές με παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει αυτόνομη εμπορική παρουσία σε 45 χώρες 

διεθνώς, διαθέτοντας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Γερμανία, 

Ρουμανία ή Σερβία ή μισθωμένες σε Αίγυπτο, Κύπρο, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, 

Σκόπια, ή Τουρκία. Στην παρούσα φάση, ο Όμιλος Alumil διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 

λιανικών πωλήσεων στην Ν.Α Ευρώπη με 70 ιδιόκτητα κέντρα/αποθήκες εξυπηρέτησης. 

Είναι προφανές ότι ο Όμιλος αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις των πελατών του σε 

τοπικό επίπεδο εφαρμόζοντας την τεχνογνωσία του με παγκόσμια πρότυπα μάρκετινγκ των 

προϊόντων του. Έχοντας εντοπίσει τις διαφορές από την εγχώρια αγορά σε κάθε ξένη χώρα 

που δραστηριοποιείται στοχεύει στο να διατηρεί μία ισορροπία κόστους ώστε να 

επιτυγχάνει αποτελεσματικές πωλήσεις. Αυτή η πρακτική απαιτεί ένα συνεχές σύστημα 

ελέγχου με σκοπό η επιχείρηση να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εθνικές απαιτήσεις των 

αγορών και να γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική. Επιπλέον, ο Όμιλος ακολουθεί 

ξεχωριστή τιμολογιακή πολιτική κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε αγορά του εξωτερικού που δραστηριοποιείται καθώς και τους τρόπους 

προώθησης των προϊόντων του.  

http://www.alumil.com/
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Επιπλέον, μία λιγότερη αναπτυγμένη αγορά, όπως για παράδειγμα οι αγορές της 

Αλβανίας ή της Βοσνίας, είναι πιθανόν να έχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς τις 

κατάλληλες υποδομές για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη αυτή. Ο Όμιλος Alumil έχει 

στραφεί και προς λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές, αφενός για να αποφύγει τον κορεσμό 

των ανεπτυγμένων αγορών, αλλά κυρίως επειδή με τις κατάλληλες στρατηγικές εισόδου 

όπως διαφοροποίηση κόστους ή την εξισορρόπηση ελέγχου – κινδύνου καταφέρνει να 

πετύχει τους βραχυπρόθεσμους στόχους του.  

Έχοντας αναλύσει τα στοιχεία των διεθνών αγορών, ο Όμιλος Alumil: 

 Κατέχει ηγετική θέση στα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου σε  Αίγυπτο 

Αλβανία, Βαλτικές χώρες, Βοσνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρο, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία Σερβία, Τουρκία κ.α.  

 Προωθεί τα προϊόντα  με την επωνυμία της σε Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Μ. Βρετανία, Ολλανδία, κ.α. 

 Προωθεί προϊόντα αλουμινίου βιομηχανικής χρήσης για μεγάλες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις σε Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία,  κ.α. 

 Συνεργάζεται με περισσότερες από 500 μεγάλες τεχνικές εταιρίες παγκοσμίως 

για υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικά έργα όπως το  Υπουργείο Οικονομικών της 

Πολωνίας, Γερμανικό Πανεπιστήμιο Αιγύπτου, Σιδηροδρομικό Σταθμό του 

Κιέβου κ.α. 

 Έχει πολυετή δραστηριοποίηση σε Β. Αμερική, Μ. Ανατολή, και Αφρική και 

εκθεσιακούς χώρους σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Λευκωσία, Λονδίνο, Ν. 

Υόρκη Φρανκφούρτη κ.α. 

 Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε 45 διαφορετικές χώρες. 

Όσον αφορά στις γραμμές παραγωγής του ομίλου στο εξωτερικό, ο όμιλος 

αναπτύσσει αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας και παραγωγής προφίλ αλουμινίου (πρέσα, 

βαφείο και χυτήριο) για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του. Με τη στρατηγική 

αυτή έχει συνολικά ανεγείρει ή εξαγοράσει 2000 ολοκληρωμένες παραγωγικές 

εγκαταστάσεις εκτός Ελλάδας, ενώ από το έτος 2005 λειτουργούν ολοκληρωμένες γραμμές 
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παραγωγής και βαφής προφίλ αλουμινίου σε Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Ρουμανία και 

Σερβία, ενώ είναι εν εξελίξει οι συγκεκριμένες επενδύσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου 

και στις ΗΠΑ. (http://www.alumil.com/, ανάκτηση 2016). 

 

4.4.  Κύριος Στόχος της Επιχείρησης 

Ο κύριος στόχος κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αξίας και των κερδών της. Για 

τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις διανέμουν το εταιρικό του κεφάλαιο υπό την μορφή 

μετοχών, κοινών ή ανώνυμων, τις οποίες έχουν δικαίωμα να αγοράσουν οι μέτοχοι της 

εταιρείας προς μία συγκεκριμένη τιμή57.  

Η τιμή της μετοχής μιας εταιρείας προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες, 

όπως για παράδειγμα το μέγεθος της εταιρείας ή τον επενδυτικό κίνδυνο που είναι 

διατεθειμένη η διοικητική ομάδα να αναλάβει. Για τον λόγο αυτόν, οι επιχειρήσεις 

αναλύουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, συνήθως σε τριμηνιαία βάση, προκείμενου 

να υπολογίσουν τον επενδυτικό κίνδυνο και την απόδοση της επένδυσης. Εάν, στο τέλος 

της ημέρας, η απόδοση της επένδυσης αυξάνει την τιμή της μετοχής και την αξία της 

εταιρείας, τότε, συνήθως, η εταιρεία προχωρά και στην επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι, 

αυξάνοντας την αξία της αυξάνει και την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς τη 

μετοχή της και επομένως όσο περισσότεροι επενδυτές προσελκύονται σε μια μετοχή, τόσο 

αυξάνει η κερδοφορία της επιχείρησης και το αντίστροφο (Νούλας, Α. (2015)  

 

4.5.  Οικονομική Ανάλυση του Ομίλου ALUMIL 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου Alumil, η μερισματική 

πολιτική που ακολουθεί και τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2005 – 

2015 πάνω στα οποία υπολογίζονται οι αριθμοδείκτες και σχολιάζονται τα αποτελέσματα. 

 

4.5.1.  Μετοχικό Κεφάλαιο και Εταιρική Διακυβέρνηση 

                                                           
57 Νούλας, Α. (2015) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

http://www.alumil.com/


 Γιάντσιου Α. Ουρανία      

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (2005-2015) ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΑΕΠ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ “ALUMIL” 

[Επιλογή ημερομηνίας] 

Σελίδα 56 
 

To μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας είναι το σύνολο των κεφαλαίων που συνεισφέρουν οι 

μέτοχοι της εταιρείας παίρνοντας ως αντάλλαγμα κοινές ή προνομιούχες μετοχές. Το ύψος 

του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς, εάν η εταιρεία επιθυμεί 

να εκδώσει νέες μετοχές τις οποίες θα πουλήσει στους μετόχους για να αυξήσει το 

μετοχικό της κεφάλαιο58. Στην περίπτωση του Ομίλου Alumil, ο αριθμός των κοινών 

μετοχών κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2005 – 2015 είναι σταθερός. 

        Η μετοχική σύνθεση του Ομίλου ALUMIL (Πίνακας 4.1) απαρτίζεται από 22.016.250 

κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ. Επιπλέον, η εταιρική διακυβέρνηση της 

εταιρείας αποτελείται από τον Γεώργιο Αλεξ. Μυλωνά, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων 

Σύμβουλο, την Ευαγγελία Αλεξ. Μυλωνά, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.& Διευθύνουσα Σύμβουλο, την 

Ευτυχία Μυλωνά, Εκτελεστικό Μέλος, τον Γεώργιο Δουκίδη, μη Εκτελεστικό Μέλος και τον 

Αναστάσιο Αλεξανδρίδη, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 

 

Πίνακας 4.2  Μετοχική Σύνθεση Ομίλου ALUMIL 

ΜΕΤΟΧΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Γεώργιος Αλεξ. Μυλωνάς 10.648.976 48,37% 

Ευαγγελία Αλεξ. Μυλωνά 4.746.887 21,56% 

Ευρύ επενδυτικό κοινό και 
θεσμικοί επενδυτές 

6.620.387 30,07% 

ΣΥΝΟΛΟ 22.016.250 100% 

Πηγή: http://www.alumil.com/, ανάκτηση 2016 

 

4.5.2.  Μερισματική Πολιτική  

Η μερισματική πολιτική είναι η πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να 

αποφασίσουν το ύψους του μετοχικής αξίας που θα αποδώσουν στους μετόχους υπό την 

                                                           
58 Νεγκάκης, Χ. (2016). Λογιστική Εταιριών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
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μορφή μερίσματος (Νούλας, Α. 2015). Στην περίοδο που εξετάζουμε 2005 – 2015, ο Όμιλος 

Alumil προέβη τέσσερις φορές σε διανομή μερίσματος ως ακολούθως: 

 Χρήση 2005 : διανομή μερίσματος ποσοστού 8,2% περίπου επί των κερδών μετά 

φόρων.  

 Χρήση 2006: διανομή μερίσματος 0,083 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 

1.827.348,75. ευρώ και ποσοστού 34,8% περίπου επί των κερδών μετά φόρων. 

 Χρήση 2007: διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 

3.082.275 ευρώ και ποσοστού 61,5% περίπου επί των κερδών μετά φόρων. 

 Χρήση 2008: διανομή μερίσματος 0,089 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους  

1.959.446  ευρώ και ποσοστού 51,8% περίπου επί των κερδών των κερδών μετά 

φόρων. 

Επομένως, το 2008 που ξέσπασε η  διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και στην 

Ελλάδα, ο Όμιλος Alumil είχε ήδη μεγάλη κερδοφορία και τη δυνατότητα να αυξάνει το 

ποσοστό του μερίσματος επί των κερδών μετά φόρων από 34,8% σε 61,5% και 51,8%. 

Αντιθέτως, το 2005 το 2005 το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε μόλις το 8,2% των κερδών μετά 

φόρων. (http://www.alumil.com/, ανάκτηση 2016). 

Όσον αφορά στην εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου, το έτος 2006, η συνέλευση της 

ηγεσίας του ομίλου «ομοφώνως και δια της ειδικής ψηφοφορίας κλήσεως εκάστου 

μετόχου», έδωσε έγκριση για «την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προερχομένων από 

αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων (υπόλοιπο διαφοράς αναπροσαρμογής 

χρήσεως 2000 και διαφορά αναπροσαρμογής χρήσεως 2004), ύψους ευρώ 1.100.812,50, 

για την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,05 ευρώ, σε 0,37 ευρώ από 

0,32 ευρώ. Κατ’ επέκταση, το μετοχικό κεφάλαιο του Όμιλου Alumil διαμορφώθηκε «σε 

8.146.012,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.016.250 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

0,37 ευρώ με δικαίωμα ψήφου. (http://www.alumil.com/, ανάκτηση 2016). 

 

4.5.3.  Συγκεντρωτικά Οικονομικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες  

http://www.alumil.com/
http://www.alumil.com/
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Μέσα από την έρευνα, συλλέχθηκαν τα δευτερογενή οικονομικά στοιχεία του Ομίλου 

Alumil με σκοπό τον υπολογισμό αριθμοδεικτών κερδοφορίας, ρευστότητας, 

δραστηριότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων για την εξεταζόμενη περίοδο 2005 - 2015. Τα 

δευτερογενή οικονομικά στοιχεία (Πίνακας 4.2) συλλέχθηκαν από τους δημοσιευμένους 

ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου 

Alumil.  

Πίνακας 4.3: Συγκεντρωτικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου Alumil (2005-2015)  

ΕΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 

ΚΕΡΔΗ 
ΜΕΤΑ 

ΦΟΡΩΝ 

ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2005 189.445.365 10.556.938 6.407.403 121.378.261 61.601.730 245.605.023 366.983.284 

2006 243.721.082 14.715.377 10.227.660 131.298.585 86.846.230 250.670.358 381.968.943 

2007 287.627.933 17.038.609 13.631.188 147.281.261 71.976.302 275.482.223 422.763.484 

2008 285.109.472 8.692.048 8.599.061 145.669.893 76.146.891 275.008.196 420.678.089 

2009 209.889.993 -5.831.279 -10.932.698 131.214.018 95.145.289 254.899.067 386.113.085 

2010 202.602.025 -168.081 -2.748.883 126.560.896 61.060.421 261.138.413 387.699.309 

2011 203.371.936 -12.104.810 -1.394.840 112.448.706 171.686.979 243.729.103 356.177.809 

2012 198.108.367 -11.723.731 -13.220.615 98.972.881 60.375.760 244.543.701 343.516.582 

2013 176.296.785 -14.919.460 -17.068.998 81.858.825 71.164.826 232.160.963 314.019.788 

2014 172.244.510 -11.194.651 -10.835.176 68.009.802 50.122.104 236.418.565 305.427.367 

2015 191.152.114 -7.752.366 -7.022.912 63.449.843 49.793.068 237.987.086 301.436.929 

Πηγή: http://www.alumil.com/, ανάκτηση 2016 

Με βάση τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου Alumil για την 

εξεταζόμενη περίοδο είναι προφανές ότι ο Όμιλος αντιμετώπισε προβλήματα στην 

κερδοφορία του από το 2009 έως και το 2015 ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης αλλά και της πτώσης στον κατασκευαστικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

μελέτη του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)59, ο μέσος δείκτης 

παραγωγής βιομηχανιών κατασκευαστικού τομέα και εξόρυξης μειώθηκε σταδιακά από το 

10% το 2008 στο -20% το 2014, γεγονός που επηρέασε την κερδοφορία του Ομίλου. 

Ακολουθεί ανάλυση των αριθμοδεικτών. (Ο τρόπος υπολογισμού των αριθμοδεικτών 

επισυνάπτεται στο Υπόμνημα.) 

                                                           
59 ΙΟΒΕ (2015). Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών.  
http://iobe.gr/docs/research/res_05_f_31032015_rep_gr.pdf. Ανάκτηση 2016. 

http://www.alumil.com/
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 Γιάντσιου Α. Ουρανία      

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (2005-2015) ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 

ΑΕΠ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ “ALUMIL” 

[Επιλογή ημερομηνίας] 

Σελίδα 59 
 

 

 

Πίνακας 4.4 Αριθμοδείκτες Ομίλου Alumil 

ΕΤΟΣ 
Περιθώριο 

Μεικτού 
Κέρδους 

Περιθώριο 
Καθαρού 
Κέρδους 

ROE ROA 
Κυκλοφοριακή 

Ρευστότητα 
Acid 
Test 

Δείκτης 
Κεφαλαίου 

Κίνησης 

2005 19,4% 3,4% 5,3% 1,7% 15,04 13,76 2,36 
2006 19,5% 4,2% 7,8% 2,7% 2,06 1,24 0,24 
2007 18,0% 4,7% 9,3% 3,2% 3,13 1,77 0,36 
2008 20,0% 3,0% 5,9% 2,0% 2,98 1,69 0,36 
2009 18,9% -5,2% -8,3% -2,8% 2,13 1,36 0,28 
2010 22,6% -1,4% -2,2% -0,7% 3,44 2,13 0,38 
2011 22,6% -0,7% -1,2% -0,4% 1,10 0,66 0,05 
2012 24,4% -6,7% -13,4% -3,8% 3,05 1,90 0,36 
2013 23,3% -9,7% -20,9% -5,4% 2,21 1,25 0,28 
2014 23,3% -6,3% -15,9% -3,5% 3,13 1,70 0,35 
2015 25,6% -3,7% -11,1% -2,3% 3,04 1,71 0,34 

        

ΕΤΟΣ 
Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 
Αποθεμάτων  

Μέση 
Παραμονή 

Αποθεμάτων  

Κύκλος 
Εργασιών 

Ενεργητικού 

Συνολική 
Δανειακή  

Επιβάρυνση  

Χρέος Προς 
Ίδια 

Κεφάλαια 

Δείκτης 
Κάλυψης 

Τόκων  

2005 2,40 152,3 0,52 66,9% 50,8% 1,33 
2006 3,44 106,2 0,64 65,6% 66,1% 1,41 
2007 2,92 124,8 0,68 65,2% 48,9% 1,45 
2008 2,90 125,8 0,68 65,4% 52,3% 0,68 
2009 2,85 127,8 0,54 66,0% 72,5% -0,55 
2010 2,54 143,5 0,52 67,4% 48,2% -0,02 
2011 2,70 135,0 0,57 68,4% 152,7% -1,17 
2012 2,85 127,9 0,58 71,2% 61,0% -1,08 
2013 2,56 142,7 0,56 73,9% 86,9% -1,33 
2014 2,40 152,1 0,56 77,4% 73,7% -1,26 
2015 2,89 126,4 0,63 79,0% 78,5% -1,14 

 

 

Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους απεικονίζει το μεικτό κέρδος της επιχείρησης ως 

ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που επιτυγχάνεται μετά την αφαίρεση του κόστους 

πώλησης αγαθών. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό περιθωρίου μεικτού κέρδους, τόσο 

πιο αποτελεσματικά καλύπτει η επιχείρηση τα λειτουργικά της έξοδα. Το Περιθώριο 

Μεικτού Κέρδους του Ομίλου κυμαίνεται μεταξύ 18,0% και 25,6% απεικονίζοντας τη 

μεταβολή στις πωλήσεις και στο κόστος πωληθέντων. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 2007 οι 
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πωλήσεις του Ομίλου σημειώνουν αύξηση 185, το περιθώριο μεικτού κέρδους μειώνεται 

από το 19,5% το 2006 στο 18% το 2007 ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους 

πωληθέντων. Αντιστοίχως, το 2013, οι πωλήσεις μειώνονται 11% και το περιθώριο μεικτού 

κέρδους μειώνεται ελάχιστα.   

Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους απεικονίζει το καθαρό κέρδος της επιχείρησης ως 

ποσοστό των συνολικών πωλήσεων που επιτυγχάνει η επιχείρηση μετά την αφαίρεση των 

φόρων. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό περιθωρίου καθαρού κέρδους, τόσο πιο 

επικερδής είναι η επιχείρηση. Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους του Ομίλου συνάδει με τον 

ρυθμό πωλήσεων εκτός από το 2015 όπου οι πωλήσεις αυξάνονται 11%, ενώ το περιθώριο 

καθαρού κέρδους μειώνεται 3,7%. 

Η Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) απεικονίζει το ποσοστό απόδοσης των 

ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων δείχνει ότι η επιχείρηση επιτυγχάνει μεγάλα κέρδη με 

μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων. Ο Δείκτης ROE συνάδει με τον ρυθμό πωλήσεων εκτός από 

το 2015 όπου οι πωλήσεις αυξάνονται 11%, ενώ το ROE μειώνεται 11%. 

Η Αποδοτικότητα Στοιχείων Ενεργητικού (ROA) απεικονίζει την κερδοφορία της 

επιχείρησης σε σχέση με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Ένας υψηλός δείκτης 

αποδοτικότητας στοιχείων ενεργητικού δείχνει αποτελεσματική διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων αυξάνοντας την κερδοφορία της με λιγότερη επένδυση. Ο Δείκτης 

ROA συνάδει με τον ρυθμό πωλήσεων εκτός από το 2015 όπου οι πωλήσεις αυξάνονται 

11% ενώ το ROΑ μειώνεται 2,3%. 

Ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας απεικονίζει την ικανότητα της  επιχείρησης  

να   ανταποκριθεί   στις   βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με βάση τη ρευστότητά της. 

Ιδανικά πρέπει ο δείκτης να είναι > 1. Στην περίπτωση του Ομίλου Alumil, ο συγκεκριμένος 

δείκτης είναι σταθερά μεγαλύτερος της μονάδας, 3,8 κατά μέσο όρο, δηλώνοντας ότι η 

εταιρεία ανταποκρίνεται επιτυχώς στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 
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Ο Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Acid Test) απεικονίζει την ικανότητα της  

επιχείρησης  να   καλύψει τις  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Είναι σαφές ότι ο ‘Όμιλος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα 

ρευστότητας με 2,7 δείκτη άμεσης ρευστότητας κατά μέσο όρο κατά την περίοδο που 

εξετάζουμε. 

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης απεικονίζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με βάση το κεφάλαιο κίνησης 

(κυκλοφορούν ενεργητικό – βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) που διαθέτει. Εάν ο δείκτης 

κεφαλαίου κίνησης είναι < 1, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να λάβει βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό. Από το 2006 έως και το 2015, το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

στο σύνολο των υποχρεώσεων κυμαίνεται από 23,4% έως και 70,4% δηλώνοντας ότι ο 

Όμιλος έλαβε βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 

Ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων απεικονίζει την ταχύτητα με την 

οποία η επιχείρηση ρευστοποιεί τα αποθέματα της σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ο Όμιλος 

ρευστοποιεί τα αποθέματά του κατά μέσο σε 2,8 ημέρες καθ’ όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο. 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων απεικονίζει πόσες μέρες χρειάζεται η 

επιχείρηση για να αντικαταστήσει τα αποθέματά της. Ο Όμιλος χρειάζεται κατά μέσο 133 

ημέρες με έμφαση στις περιόδους της κρίσης. 

Ο Δείκτης Συνολικού Κύκλου Εργασιών Ενεργητικού απεικονίζει πόσες φορές οι 

πωλήσεις της επιχείρησης καλύπτουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Είναι 

προφανές ότι ο Όμιλος δεν υπερ-επενδύει στα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να 

πραγματοποιήσει  τις πωλήσεις του. Αντιθέτως, τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά 

αυξάνοντας την κερδοφορία του με λιγότερη επένδυση. 

Η Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση είναι ο βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

της επιχείρησης, δηλαδή το ποσοστό των κεφαλαίων της επιχείρησης που προέρχονται από 

δανεισμό. Ο Όμιλος παρουσιάζει δείκτη χρέους 70% κατά μέσο όρο κατά την διάρκεια της 
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εξεταζόμενης περιόδου, γεγονός που δείχνει ότι στηρίζεται περισσότερο σε ξένα κεφάλαια 

για την κάλυψη των υποχρεώσεών της. 

Το Χρέος Προς Ίδια Κεφάλαια απεικονίζει την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης. 

Είναι προφανές ότι ο Όμιλος Alumil χρησιμοποιεί ένα υψηλό ποσοστό χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης, περίπου στο 72% κατά μέσο από το 2005 έως το 2015. 

Ο Βαθμός Κάλυψης Τόκων απεικονίζει πόσες φορές τα κέρδη μπορούν να 

μειωθούν πριν η επιχείρηση αδυνατεί να καλύψει τους ετήσιους τόκους. Ο Όμιλος 

παρουσιάζει χαμηλούς ή και αρνητικούς δείκτες από το 2008 και μετά φανερώνοντας 

δυσχέρεια επιχείρησης να καλύψει τους χρεωστικούς της τόκους με τους υπάρχοντες 

πόρους. Αυτό όμως δικαιολογείται από τις ζημιές που σημείωσε στα από το 2009 έως και 

το 2015. 

Μετά την ανάλυση των αριθμοδεικτών του Ομίλου Alumil συμπεραίνουμε ότι από το 2006 

έως και το 2015, το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο σύνολο των 

υποχρεώσεων κυμαίνεται από 23,4% έως και 70,4% δηλώνοντας ότι ο Όμιλος έλαβε 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Πράγματι, ο Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης 70% 

κατά μέσο όρο κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος 

Alumil στηρίζεται περισσότερο σε ξένα απ’ ότι σε ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των 

υποχρεώσεών του. Επιπλέον,  ο δείκτης Χρέος Προς Ίδια Κεφάλαια είναι εξίσου υψηλός, 

72% κατά μέσο από το 2005 έως το 2015. 

Ωστόσο, είναι προφανές ότι ο Όμιλος δεν υπερ-επενδύει στα περιουσιακά του 

στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις του. Αντιθέτως, τα διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά αυξάνοντας την κερδοφορία του με λιγότερη επένδυση. Επίσης, έχει 

μέγιστη ικανότητα ρευστοποίησης των αποθεμάτων του, 2,8 ημέρες κατά μέσο όρο κατά 

την εξεταζόμενη περίοδο, γεγονός που του επιτρέπει να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του με αυξημένη ρευστότητα. Ο Όμιλος, παρά τις πτωτικές πωλήσεις, δεν 

αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στο τελευταίο κεφάλαιο τίθεται ο επίλογος της διπλωματικής εργασίας όπου 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή, οι περιορισμοί της, καθώς 

και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

5.1.  Συμπεράσματα και Προοπτικές 

Ο βαθμός ανοίγματος της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο είναι ιδιαίτερα 

χαμηλός. Η ελληνική οικονομία είναι εσωστρεφής, με υψηλό βαθμό γραφειοκρατίας και 

διαφθοράς. Επιπλέον, ένας ιδιαίτερα ισχυρός συνδυασμός κοινωνικοπολιτικών και 

οικονομικών παραγόντων κατά την δεκαετία που εξετάστηκε, αλλά και τις προηγούμενες 

δεκαετίες, καθώς και η έλλειψη ευελιξίας στα θεσμικά και κοινωνικά πλαίσια, έχει 

συμβάλει καταστροφικά στην μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 

διεθνώς. Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν όχι μόνο υψηλό λειτουργικό κόστος για κάθε 

ελληνική επιχείρηση που θέλησε να επεκταθεί έξω από την εγχώρια αγορά, αλλά και 

παράγοντα μείωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία το 2015. 

Το Εμπορικό Ισοζύγιο είναι ελλειμματικό καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο 

δεδομένου ότι οι εισαγωγές υπερτερούν των εξαγωγών. Βελτίωση των εξαγωγών ως 

ποσοστού των εισαγωγών παρατηρείται από το 2011 και μετά, γεγονός που καταδεικνύει 

την προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με πυλώνα τις εξαγωγές και τους 

εξαγωγικούς της κλάδους. Ωστόσο, παρά την άνοδο των εξαγωγών και την ανάκτηση, εν 

μέρει, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η ελληνική οικονομία παραμένει ακριβή σε όρους 

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Επιπλέον, το υψηλό κόστος δανεισμού της 

ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακόπτουν την δυναμική ανόδου των ελληνικών εξαγωγών 

και εντέλει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.  

Ωστόσο,  από την μελέτη των δεδομένων και ειδικότερα της τάσης των εξαγωγών, οι 

οποίες αυξήθηκαν 63,5% με παράλληλη μείωση των εισαγωγών -9,5% κατά την 
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εξεταζόμενη περίοδο 2005 - 2015, εκτιμάται ότι οι εξαγωγές θα ανακάμψουν περαιτέρω 

στο εγγύς μέλλον, εξισορροπώντας κατά το δυνατόν το Εμπορικό Ισοζύγιο. Ειδικότερα, το 

2015, οι εξαγωγές αγαθών κατέγραψαν άνοδο αντισταθμίζοντας τη μείωση στο Ισοζυγίου 

Υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων από τη ναυτιλία. Ταυτόχρονα, το 

2015, οι περιορισμοί κεφαλαίων μείωσαν τις εισαγωγές κατά 10% με αποτέλεσμα να 

κλείσει η ψαλίδα του ελλείμματος στο Εμπορικό Ισοζύγιο με δεδομένη και την αύξηση στις 

τουριστικές εισπράξεις. Έτσι, εκτιμάται ότι οι εξαγωγικές δυνατότητες της Ελλάδος στους 

τομείς της γεωργίας, της ναυτιλίας και του τουρισμού θα ανέλθουν σε ικανοποιητικό 

επίπεδο εισπράξεων ώστε να βελτιωθεί το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και, κατά 

συνέπεια το Ισοζύγιο Πληρωμών της ελληνικής οικονομίας. 

Είναι προφανές ότι οι ευνοϊκές συγκυρίες στη διεθνή αγορά βοηθούν τις ελληνικές 

εξαγωγές να διατηρούνται σε ένα επίπεδο που να επιτρέπει αισιόδοξες προβλέψεις για τα 

επόμενα έτη. Ένα πρώτο δείγμα αποτελεί το γεγονός ότι το 2015 οι συνολικές εξαγωγές 

αγαθών αυξήθηκαν στο 31,9% του ΑΕΠ από 23,4% που ήταν το 2008 και 16,4% που 

βρίσκονταν κατά μέσο όρο προ του ευρώ. Με δεδομένη την ανοδική τάση των ελληνικών 

εξαγωγών σε αξία και όγκο, εκτιμάται ότι είναι εφικτό να σημειωθεί περαιτέρω άνοδος. 

Επιπλέον, ο βαθμός διείσδυσης των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στις ξένες αγορές, 

συμπεριλαμβανομένου του εξορυκτικού κλάδου που αναλύθηκε με την περίπτωση του 

Ομίλου Alumil, είναι τέτοιος που να πιστοποιεί ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν ισχυρή 

παρουσία σε πολλές διεθνείς αγορές.  

Από την ανάλυση των στοιχείων συμπεραίνεται ότι ο μεταλλευτικός - εξορυκτικός  

κλάδος λειτουργεί ικανοποιητικά και αντιπαρέρχεται τα προβλήματα της οικονομικής 

κρίσης παρά την πτώση στις κατασκευές και την πτωτική τάση των πωλήσεων. Η τάση των 

εξαγωγών και των πωλήσεων του εξορυκτικού κλάδου είναι ανοδική με μία ύφεση το 2009, 

ενώ οι επενδύσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας παρουσιάζουν σταθερότητα με μέσο όρο 

262 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2007 έως και το 2014 και ιδιαίτερη αύξηση 30% το 2011. 

Ειδικότερα, κατά την ανάλυση του Ομίλου Alumil, παρατηρήθηκε ότι ο έντονος εξαγωγικός 

προσανατολισμός της εταιρείας την ανήγαγε σε ηγετική επιχείρηση στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Παρά τις πτωτικές πωλήσεις  και τις ζημιές από το 2009 και έως και το 2015, η 
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εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί υψηλό δείκτη ρευστότητας και περιορισμένες 

υποχρεώσεις προς τρίτους, γεγονός που της επέτρεψε την ευκολότερη διείσδυση στις 

αγορές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε ότι ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας του Ομίλου κυμαίνεται στο 3,8 κατά μέσο όρο και ο δείκτης άμεσης 

ρευστότητας κυμαίνεται στο 2,7 κατά μέσο όρο κατά την εξεταζόμενη περίοδο, 

αποδεικνύοντας ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται επιτυχώς στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν τον αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα της 

επιχείρησης και τα επενδυτικά μεγέθη στα οποία προβαίνει για την αγορά της κάθε 

θυγατρικής εταιρείας, γίνεται σαφές πως ο Όμιλος Alumil κάνει αποτελεσματική διαχείριση 

των κεφαλαίων του. 

Δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει υποστεί ζημιές από το 2009 έως και το 2015 δεν 

υπολογίστηκε το P/E για αυτά τα οικονομικά έτη. Ωστόσο, για τα έτη 2005 έως και 2007, ο 

δείκτης P/E κυμαίνεται στο 6,3, αλλά το 2008 πέφτει στο 2,9. Αυτό δείχνει ότι το 

επενδυτικό κοινό έχασε την εμπιστοσύνη του στον Όμιλο με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή 

της μετοχής καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές πούλησαν τις μετοχές τους. Η τιμή της 

μετοχής το 2006 και το 2007 κυμάνθηκε μεταξύ 4,26 και 5,10 ευρώ, αλλά από το 2008 έως 

και σήμερα έχει πέσει σταδιακά από τα 1,14 ευρώ στα 0,19 ευρώ. Αυτό έχει επηρεάσει και 

την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, η οποία έχει μειωθεί 91,4% κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο, από 63,9 εκατ. ευρώ το 2005 σε 5,5 εκατ. ευρώ το 2015 (τιμή κλεισίματος έτους 

2,9 και 0,25 ευρώ αντίστοιχα). Η σημερινή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 4,6 

εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, επηρεάστηκε και η λογιστική αξία της εταιρείας, η οποία 

μειώθηκε 76,5% από 93,8 χιλ. ευρώ σε 22,0 χιλ. ευρώ. 

Επομένως, έπειτα από την μελέτη και ανάλυση όλων των μακροοικονομικών 

δεδομένων καθώς και την ανάλυση των αριθμοδεικτών συμπεραίνεται ότι ο Όμιλος Alumil 

επηρεάστηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά κατάφερε να περιορίσει 

και να αντιμετωπίσει τις δυσχερείς συνέπειες μέσω της εξωστρέφειας που επιδεικνύει. 

Παρόλο που οι ζημιογόνες χρήσεις φαίνεται να έπληξαν την αξιοπιστία της επιχείρησης, 

στα θετικά σημειώνεται ότι η εταιρεία εξακολούθησε να επενδύει σε θυγατρικές εταιρείες 
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και στις αγορές του εξωτερικού συμβάλλοντας με τον σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό 

της στην αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα όπου εδρεύει.  

Εν κατακλείδι, η διατηρήσιμη ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την υψηλή εξαγωγική 

επίδοση. Μία οικονομία δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική εάν δεν είναι εξωστρεφής με 

πλεόνασμα στο εμπορικό της ισοζύγιο. Μελετώντας την πορεία των ελληνικών εξαγωγών 

κατά την δεκαετία 2005-2015 και την συμβολή τους στο ΑΕΠ συμπεραίνεται ότι εάν 

αποκατασταθεί η κανονικότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τεθεί σε ισχύ ο 

αναπτυξιακός νόμος, απελευθερωθούν τα κλειστά επαγγέλματα και υπάρξει ευελιξία στην 

αγορά εργασίας είναι δυνατή η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της 

επιχειρηματικότητας. Η άρση των περιορισμών κεφαλαίων από τις τράπεζες (capital 

controls) στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα ευνοήσει την υλοποίηση παραγωγικών 

επενδύσεων των εξαγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας ενισχύοντας έτσι την 

εξωστρέφεια, ήδη εξαγωγικά προσανατολισμένων επιχειρήσεων όπως o Όμιλος Alumil, 

αλλά και επιχειρήσεων που τώρα ξεκινούν να δραστηριοποιούνται στον χώρο των 

εξαγωγών σε διαφορετικούς κλάδους.  

    

5.2. Περιορισμοί Έρευνας  

Η Διπλωματική Εργασία ερευνητικά βασίστηκε στη μελέτη μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, 

του ΟμίλουALUMIL και συγκεκριμένα στην δεκαετία 2005-2015. Αυτό συνεπάγεται ότι, 

προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι μέσα στα πλαίσια της δεδομένης έκτασης, η 

έρευνα περιορίστηκε στην εξέταση αποκλειστικά και μόνο της παραπάνω χρονικής 

περιόδου. Ενδεχομένως τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας να ήταν 

διαφορετικά εάν η Διπλωματική Εργασία λάμβανε υπόψιν προηγούμενες δεκαετίες ή μόνο 

την τελευταία πενταετία 2010 – 2015. 

 

5.3. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Σε μελλοντική ερευνά δύναται να μελετηθεί περαιτέρω το σύνολο των εξαγωγών του 

Όμιλου Alumil από ιδρύσεως του, δηλαδή από το 1988 έως το 2005. Περαιτέρω 
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ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει την 

εταιρεία όλα αυτά τα έτη, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβλητές του ανθρώπινου δυναμικού, 

τον αριθμό των εργαζομένων, την μισθοδοσία, και τις αναπροσαρμογές αμοιβών που 

προκύπτουν ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Η συγκεκριμένη 

έρευνα ξεπερνά της απαιτήσεις μιας  μεταπτυχιακής εργασίας λόγω του περιορισμού της 

έκτασης. Ωστόσο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μιας Διδακτορικής 

Διατριβής. 

 Επιπροσθέτως, προτείνεται η έρευνα άλλων ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο αυτών 

που έχουν επιτύχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα όπως ο Όμιλος Alumil, όσο και 

εκείνων που δεν έχουν επιτύχει στον τομέα αυτό, ώστε με τη σύγκριση να εξαχθούν 

συμπεράσματα ως προς τους λόγους αποτυχίας και τις προϋποθέσεις επιτυχίας, καθώς και 

τους τρόπους αντιμετώπισης των εμποδίων και των φραγμών εισόδου. 

 Επίσης, προτείνεται η περαιτέρω ακαδημαϊκή έρευνα επιχειρήσεων που έχουν 

έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και επιτυχή πορεία αλλά εδρεύουν στο εξωτερικό και η 

μετέπειτα σύγκρισή τους με ελληνικές επιχειρήσεις, για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως 

προς το τι χρειάζεται να προβλεφθεί και να εφαρμοστεί για να ισχυροποιηθούν οι 

ελληνικές εξαγωγές και να μειωθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.  
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ALUMIL 

Όμιλος Alumil  Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Αριθμοδείκτης Τύπος  2005 2006 2007 2008 2009 

Δείκτες Κυκλοφορίας           
Περιθώριο Μικτού 
Κέρδους   

Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις x 
100 

19,4% 19,5% 18,0% 20,0% 18,9% 

Περιθώριο Καθαρού 
Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις 
x 100 

3,4% 4,2% 4,7% 3,0% -5,2% 

ROE  
Ίδια Κεφάλαια / Καθαρά 
Κέρδη x 100 

5,3% 7,8% 9,3% 5,9% -8,3% 

ROA  
Καθαρά Κέρδη / Σύνολο 
Ενεργητικού x 100 

1,7% 2,7% 3,2% 2,0% -2,8% 

Δείκτες Ρευστότητας   
    

Δείκτης Κυκλοφοριακής 
Ρευστότητας 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

   15,04         2,06         3,16         2,98         2,13    

Acid Test 

[Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
– Αποθέματα] / 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

   13,76         1,24         1,79         1,69         1,36    

Δείκτης Κεφαλαίου 
Κίνησης 

[Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
– Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις] / Σύνολο 
Ενεργητικού 

     2,36         0,24         0,37         0,36         0,28    

Δείκτες Δραστηριότητας   
    

Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα Αποθεμάτων 

Πωλήσεις / Αποθεμάτα      2,40         3,44         2,92         2,90         2,85    

Μέση Διάρκεια 
Παραμονής 
Αποθεμάτων 

365 / Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα Αποθεμάτων 

   152,3       106,2       124,8       125,8       127,8    

Συνολικός Κύκλος 
Εργασιών Ενεργητικού 

Πωλήσεις / Σύνολο 
Ενεργητικού 

       0,5           0,6           0,7           0,7           0,5    

Δείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων   
    

Συνολική Δανειακή 
Επιβάρυνση 

Σύνολο Δανειακών 
Υποχρεώσεων / Σύνολο 
Ενεργητικού x 100 

66,9% 65,6% 65,2% 65,4% 66,0% 

Χρέος Προς Ίδια 
Κεφάλαια  

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις / Ίδια 
Κεφάλαια x 100 

50,8% 66,1% 48,9% 52,3% 72,5% 

Δείκτης Κάλυψης 
Τόκων  

Κέρδη Προ Φόρων / 
Χρεωστικοί Τόκοι 

       1,33         1,41         1,45         0,68       (0,55) 
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Όμιλος Alumil  Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Αριθμοδείκτης Τύπος  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Δείκτες Κυκλοφορίας             

Περιθώριο Μικτού 
Κέρδους   

Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις 
x 100 

22,6% 22,6% 24,4% 23,3% 23,3% 25,6% 

Περιθώριο 
Καθαρού Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη / 
Πωλήσεις x 100 

-1,4% -0,7% -6,7% -9,7% -6,3% -3,7% 

ROE  
Ίδια Κεφάλαια / Καθαρά 
Κέρδη x 100 

-2,2% -1,2% -13,4% -20,9% -15,9% -11,1% 

ROA  
Καθαρά Κέρδη / Σύνολο 
Ενεργητικού x 100 

-0,7% -0,4% -3,8% -5,4% -3,5% -2,3% 

Δείκτες Ρευστότητας 
     

  

Δείκτης 
Κυκλοφοριακής 
Ρευστότητας 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
/ Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

     3,44         1,10         3,05         2,21         3,13         3,04    

Acid Test 

[Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό – Αποθέματα] 
/ Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

     2,13         0,66         1,90         1,25         1,70         1,71    

Δείκτης Κεφαλαίου 
Κίνησης 

[Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό – 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις] / Σύνολο 
Ενεργητικού 

     0,38         0,05         0,36         0,28         0,35         0,34    

Δείκτες Δραστηριότητας 
     

  

Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Αποθεμάτων 

Πωλήσεις / Αποθεμάτα      2,54         2,70         2,85         2,56         2,40         2,89    

Μέση Διάρκεια 
Παραμονής 
Αποθεμάτων 

365 / Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα Αποθεμάτων 

   143,5       135,0       127,9       142,7       152,1       126,4    

Συνολικός Κύκλος 
Εργασιών 
Ενεργητικού 

Πωλήσεις / Σύνολο 
Ενεργητικού 

       0,5           0,6           0,6           0,6           0,6           0,6    

Δείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων 
     

  

Συνολική Δανειακή 
Επιβάρυνση 

Σύνολο Δανειακών 
Υποχρεώσεων / Σύνολο 
Ενεργητικού x 100 

67,4% 68,4% 71,2% 73,9% 77,4% 79,0% 

Χρέος Προς Ίδια 
Κεφάλαια  

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις / Ίδια 
Κεφάλαια x 100 

48,2% 152,7% 61,0% 86,9% 73,7% 78,5% 

Δείκτης Κάλυψης 
Τόκων  

Κέρδη Προ Φόρων / 
Χρεωστικοί Τόκοι 

     (0,02)      (1,17)      (1,08)      (1,33)      (1,26)      (1,14) 
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