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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ναυτιλία αποτελεί µια από τους πιο ισχυρούς επιχειρηµατικούς κλάδους στην 

Ελλάδα ενώ είναι δεδοµένο ότι µπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς 

µοχλούς ανάπτυξης, εν µέσω της µεγάλης οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα, 

υποστηρίζοντας την ελληνική οικονοµία σε ρευστότητα, απασχόληση, συνεισφορά 

στο ΑΕΠ και επενδύσεις, τόσο στη ναυτιλία, όσο και σε πολλούς άλλους κλάδους της 

οικονοµίας, όπως άλλωστε έχει συµβεί και στο παρελθόν. Η επιβατηγός ναυτιλία -µε 

τις επιχειρήσεις της οποίας θα ασχοληθούµε στην παρούσα µελέτη- αποτελεί επίσης 

µια ισχυρή επιχειρηµατική οντότητα εάν αναλογιστεί κανείς την συχνότητα της 

ανάγκης για µεταφορά των ανθρώπων από την στερεά στην νησιωτική Ελλάδα ειδικά 

τους καλοκαιρινούς µήνες. Παρά όµως την ισχύ του ευρύτερου κλάδου της ελληνικής 

ναυτιλίας, η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σε αρκετά µεγάλο βαθµό τα επίπεδα 

του διαθέσιµου εισοδήµατος τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Η 

παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να αναλύσει την χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

τριών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της επιβατηγού 

ναυτιλίας. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση αφορά τα έτη από το 2007 µέχρι και το 

2015 προκειµένου να διερευνηθεί η οικονοµική πορεία των υπό µελέτη επιχειρήσεων 

πριν και µετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Επίσης, σηµαντικό σκέλος της 

παρούσας µελέτης είναι και η σύγκριση των επιχειρήσεων αυτών από την σκοπιά της 

χρηµατοοικονοµικής τους επίδοσης.  

 

Λέξεις κλειδιά: επιβατηγός ναυτιλία, χρηµατοοικονοµική ανάλυση, 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, οικονοµική κρίση.  
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ABSTRACT 
 

Shipping is one of the strongest business sectors in Greece and it is assumed that it 

may be one of the key growth drivers, in the middle of the great economic crisis in the 

country, supporting the Greek economy liquidity, employment, contribution to GDP 

and investment, both in shipping and in many other sectors of the economy, as it has 

happened in the past. The Passenger Shipping -with which enterprises will engage in 

this study- is also a strong business entity if we consider the frequency of the need of 

people to transport from the solid to the islander Greece, especially during summer 

months. Despite the strength of the Greek shipping industry, the economic crisis has 

affected to a great extent the level of disposable income both households and 

businesses. This study aims to analyze the financial condition of three shipping 

companies operating in the field of passenger shipping. The financial analysis for the 

years between 2007 and 2015 aims to investigate the economic position of these 

businesses before and after the global economic crisis. Also, an important part of this 

study is the comparison of these enterprises from the perspective of their financial 

performance. 

 

Keywords: passenger shipping, financial analysis, financial ratios, financial crisis. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ναυτιλία αποτελεί έναν επιχειρηµατικό κλάδο ο οποίος αρχικά πέρασε από το 

στάδιο της διεθνοποίησης και κατόπιν βρέθηκε στο στάδιο της παγκοσµιοποίησης. 

Πιο συγκεκριµένα το φαινόµενο της διεθνοποίησης υπάρχει όταν η «εθνικότητα» των 

συντελεστών παραγωγής και των υπόλοιπων αναγκαίων συντελεστών εκµετάλλευσης 

µιας ναυτιλιακής εταιρίας, είναι άλλη από αυτή του πλοιοκτήτη (Μεταξάς, 1985, pp. 

13-28). Σαφώς το παραπάνω φαινόµενο δεν παρατηρείται µόνο στην «εθνικότητα» 

των κεφαλαίων και των εργαζοµένων της ναυτιλιακής επιχείρησης αλλά και στην 

εθνικότητα των φορτίων, της σηµαίας, των λιµένων αλλά και στην εξυπηρέτηση των 

αναγκών των καταναλωτών τρίτων χωρών.  

Στην Ελλάδα η ναυτιλία αποτελεί µια παραδοσιακή επιχειρηµατική δραστηριότητα η 

οποία συµβάλλει ιδιαίτερα στην εγχώρια οικονοµία, και µαζί µε τον τουρισµό 

αποτελούν ίσως τα σηµαντικότερα δυνατά σηµεία της ελληνικής 

επιχειρηµατικότητας. Η µορφολογία της Ελλάδας που αποτελείται από µεγάλη 

έκταση παραλιών και νησιών συντέλεσε στην ανάπτυξη του θαλάσσιου εµπορίου από 

την θαλασσοκρατορία του Μίνωα µέχρι και σήµερα. Η ναυτιλία δηµιούργησε τις 

προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο Ελληνισµός σε άλλες χώρες, µε την εποχή του 

Περικλή και την άνθηση της δηµοκρατίας να οφείλετε στην ναυτική δύναµη των 

Αθηναίων. 

Μέχρι σήµερα η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ισχυρά και σηµαντικά ναυτικά κράτη 

παγκοσµίως ενώ σύµφωνα µε το ετήσιο συνέδριο της Price Waterhouse Coopers για 

την ναυτιλία επισηµαίνεται ότι «Η ναυτιλία είναι κλάδος µε ουσιαστική και συµβολική 

σηµασία για την ελληνική οικονοµία. Συνεισφέρει σηµαντικά τόσο άµεσα όσο και 

έµµεσα -µέσω συνεργειών µε άλλους κλάδους - άνω του 6% ετησίως στην οικονοµική 

δραστηριότητα, ενώ συνιστά την αιχµή, αλλά και το πλέον αναγνωρίσιµο σύµβολο της 

επιτυχηµένης εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας του Έλληνα, που ανταγωνίζεται µε 

επιτυχία σε διεθνές  επίπεδο» (Τουρκολιάς, 2013).  

Επίσης, είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε ότι σήµερα ο ελληνόκτητος στόλος βρίσκεται 

στην πρώτη θέση παγκοσµίως και σύµφωνα µε την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής 

Συνεργασίας του Λονδίνου. H µελέτη της Lloyds List για το 2015 παρουσίασε ότι τα 

ελληνικά συµφέροντα ελέγχουν 4.057 πλοία διάφορων κατηγοριών µε συνολική 
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χωρητικότητα 184 εκατοµµύρια τόνους. Σε σύγκριση µε τα δεδοµένα του 

προηγούµενου έτους, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης των 156 πλοίων.  

Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να αναλύσει την χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

τριών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της επιβατηγού 

ναυτιλίας στην Ελλάδα. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση αφορά τα έτη από το 2007 

µέχρι και το 2015 προκειµένου να διερευνηθεί η οικονοµική πορεία των υπό µελέτη 

επιχειρήσεων πριν και µετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Επίσης, σηµαντικό 

σκέλος της παρούσας µελέτης είναι και η σύγκριση των επιχειρήσεων αυτών από την 

σκοπιά της χρηµατοοικονοµικής τους επίδοσης.  

Το πρώτο κεφάλαιο της µελέτης αποτελείται από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται κάποιες προηγούµενες ερευνητικές µελέτες που 

σχετίζονται µε την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθώς και µε 

πιο συγκεκριµένες µελέτες που έχουν ασχοληθεί µε την ανάλυση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στόχος του 

κεφαλαίου είναι η παρουσίαση επιστηµονικών ευρηµάτων τα οποία θα συµβάλλουν 

στην επεξήγηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Πάντως, θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι σε επιστηµονικό επίπεδο οι δηµοσιευµένες µελέτες σχετικά µε την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση ναυτιλιακών επιχειρήσεων είναι περιορισµένες ωστόσο 

όµως υπάρχουν αρκετές µελέτες επί του θέµατος οι οποίες δεν είναι δηµοσιευµένες 

και συνεπώς δεν µπορούν να αναλυθούν στην παρούσα µελέτη.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί την παρουσίαση του ναυτιλιακού κλάδου και 

ειδικότερα το κεφάλαιο ξεκινά µε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στην ελληνική 

ναυτιλία της οποίας η ιστορία είναι µακρά. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο κλάδος 

της ελληνικής ναυτιλίας σήµερα όπου αναφέρονται όλα τα σηµαντικά στοιχεία που 

έχουν διαµορφώσει την παρούσα κατάσταση στον κλάδο. Επιπλέον, αναλύονται οι 

επιµέρους κλάδοι της ναυτιλίας και πιο συγκεκριµένη ανάλυση παρατίθεται για τον 

κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας που αποτελεί ουσιαστικά τον κλάδο που 

δραστηριοποιούνται οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τις οποίες θα πραγµατοποιηθεί 

στο ερευνητικό µέρος η χρηµατοοικονοµική τους ανάλυση. Στόχος του κεφαλαίου 

είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις που αποτελούν το ερευνητικό δείγµα της µελέτης.  
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µέθοδος της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης 

όπου αρχικά αναλύεται η βασική έννοια του ισολογισµού και των καταστάσεων 

αποτελεσµάτων χρήσης που αποτελούν την βάση για την περαιτέρω κατανόηση των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων. Στην συνέχεια στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται όλοι οι 

δείκτες που αργότερα θα υπολογιστούν για τις τρεις υπό µελέτη ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται οι δείκτες ρευστότητας, 

αποδοτικότητας, δραστηριότητας, επενδύσεων και δανεισµού καθώς και ο τρόπος µε 

τον οποίο υπολογίζονται. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύονται έτσι 

ώστε να υπάρχει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο προκειµένου να µπορέσει να 

γίνει απολύτως κατανοητό από τον αναγνώστη το ερευνητικό µέρος της παρούσας 

µελέτης.  

Το τέταρτο κεφάλαιο της µελέτης αποτελείται από την ερευνητική ανάλυση και πιο 

συγκεκριµένα από την µεθοδολογία της έρευνας όπου παρατίθεται η µέθοδος της 

ανάλυσης εγγράφων, την περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας, το ερευνητικό 

δείγµα και τέλος την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Το κεφάλαιο 

αυτό στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας η οποία 

αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο µέρος της παρούσας µελέτης εφόσον είναι το 

κεφάλαιο στο οποίο παρατίθενται τα αποτελέσµατα από τα οποία θα διεξαχθούν και 

τα συµπεράσµατα της µελέτης.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσµάτων ενώ ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται και στην σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων των τριών 

επιχειρήσεων που µελετώνται. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο κεφάλαιο 

αυτό θα παρατεθούν αναλυτικά τα συµπεράσµατα ανά ερευνητικό ερώτηµα ενώ το 

σύνολο του κεφαλαίου θα πρέπει να τονιστεί ότι βασίζεται στην πέµπτη ενότητα του 

τέταρτου κεφαλαίου, δηλαδή στα αποτελέσµατα της έρευνας. Στόχος του κεφαλαίου 

είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης τα συµπεράσµατα που προκύπτουν σε συνάρτηση 

µε τα αποτελέσµατα της έρευνας ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην διαγραµµατική 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων για τις τρεις υπό µελέτη επιχειρήσεις.  

Τέλος, η µελέτη ολοκληρώνεται µε την παράθεση των συνολικών συµπερασµάτων τα 

οποία προκύπτουν τόσο από το θεωρητικό όσο και από το ερευνητικό µέρος της 

παρούσας µελέτης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Ο Beaver (1966) πραγµατοποίησε µια µελέτη η οποία διερεύνησε την πιθανότητα 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας µέσω του υπολογισµού συγκεκριµένων 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Όπως επισηµαίνει ο ερευνητής στις αρχές της 

δεκαετίας του 60 ο µοναδικός δείκτης που χρησιµοποιούνταν για την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση των επιχειρήσεων ήταν ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας (current ratio) ο οποίος στόχευε σε ένα µόνο σκοπό, την εκτίµηση της 

πιστωτικής ικανότητας της επιχείρησης.  

Η εξέλιξη ωστόσο της οικονοµικής επιστήµης γέννησε την ανάγκη σχεδιασµού νέων 

δεικτών που θα ήταν σε θέση να υπολογίσουν µια σειρά από οικονοµικές 

πληροφορίες τόσο για τους επενδυτές όσο και για την διοίκηση της εκάστοτε 

επιχείρησης. Ο ερευνητής προσπάθησε ειδικότερα να διερευνήσει την πιθανότητα 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας µέσω συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών ενώ παράλληλα όρισε ως εταιρική αποτυχία την ανικανότητα της 

επιχείρησης να πληρώσει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις στον χρόνο λήξης τους.  

Για την πραγµάτωση της έρευνας επιλέχθηκαν επιχειρήσεις που έχουν αποτύχει αλλά 

και επιχειρήσεις που είναι υγιείς οικονοµικά. Το σύνολο του ερευνητικού δείγµατος 

αποτελούταν από 335 µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις ενώ στην συνέχεια 

συλλέχθηκαν όλες οι απαραίτητες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες οι οποίες ήταν 

απαραίτητες για τον υπολογισµό τριάντα (30) χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Μετά 

από τον αναλυτικό υπολογισµό των δεικτών αυτών ο ερευνητής αρχικά κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που διέθεταν «αδύναµους» χρηµατοοικονοµικούς 

δείκτες µπόρεσαν σε ένα µεγάλο βαθµό να διορθώσουν ορισµένα µεγέθη και συνεπώς 

να αποφύγουν την εταιρική αποτυχία.  

Τέλος, ένα ακόµα βασικό συµπέρασµα της µελέτης ήταν ότι οι χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες µπορούν να χρησιµεύσουν στην αναλυτική πληροφόρηση όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών ενώ παράλληλα είναι σε θέση να προβλέψουν την εταιρική 

αποτυχία και µε την σειρά της η διοίκηση να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την 

αντιµετώπιση των αδύνατων οικονοµικών σηµείων της εκάστοτε επιχείρησης.  

(Beaver, 1966).  
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Το 1968 ο Altman χρησιµοποίησε την µέθοδο της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης 

προκειµένου να προβλέψει την χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Η πρώτη προσπάθεια 

πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας µε την χρήση συγκεκριµένων αριθµοδεικτών 

πραγµατοποιήθηκε από τον  Beaver ο οποίος κατασκεύασε ένα µοντέλο 

µονοµεταβλητής ανάλυσης το οποίο περιείχε ένα τεστ διχοτοµικής ταξινόµησης το 

οποίο κατέληγε ότι ο αριθµοδείκτης ταµειακές ροές προς υποχρεώσεις παρουσίαζε το 

µεγαλύτερο ποσοστό δυνατότητας πρόβλεψης της αποτυχίας, το οποίο ανερχόταν στο 

87%.  

Οπότε όπως παρατηρούµε και από την παράθεση της παραπάνω έρευνας οι 

αριθµοδείκτες δεν αποτελούν µόνο ένα µέσο αξιολόγησης της οικονοµικής πορείας 

µιας επιχείρησης αλλά και ένα µέσο µε το οποίο µπορεί κανείς να προβλέψει την 

χρεοκοπία µιας επιχείρησης (Altman, 1968). Στο παραπάνω πλαίσιο θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η χρεοκοπία δεν είναι ένα ζήτηµα το οποίο θα ερευνήσουµε στην 

παρούσα µελέτη αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην βιβλιογραφική ανασκόπηση να 

αναφερθούν και αντίστοιχες µελέτες που έχουν χρησιµοποιήσει την 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση και προς άλλες κατευθύνσεις και θεµατικά πεδία. 

Η παραπάνω µελέτη παρά το γεγονός ότι διενεργήθηκε αρκετά χρόνια πριν αποτελεί 

µια βασική βιβλιογραφική πηγή η οποία επιβεβαιώνει την χρησιµότητα της ανάλυσης 

της οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων µέσω των χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών. Γενικότερα όµως και οι υπόλοιπες επιστηµονικές προσεγγίσεις επί του 

θέµατος συγκλίνουν στην άποψη ότι η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

συνδέει στοιχεία του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης ενώ παράλληλα 

χαράσσει ένα ιστορικό για την επιχείρηση αλλά αξιολογεί και την τρέχουσα 

κατάστασή της (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2011).  

Στην συνέχεια, είναι απαραίτητο να αναφερθούµε και στις µελέτες εκείνες που 

ασχολήθηκαν ειδικά µε την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων, που κατά πολλούς αποτελούν ένα ξεχωριστό µέρος της 

οικονοµίας κυρίως λόγω της αυξηµένης διαφοράς των οικονοµικών µεγεθών της 

ναυτιλίας µε τα µεγέθη άλλων επιχειρηµατικών κλάδων. Επιπλέον, ο τρόπος 

λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων διαφέρει αρκετά από τους υπόλοιπους 

κλάδους καθώς ακόµα και το ίδιο το επιχειρηµατικό αντικείµενο παρουσιάζει µια 

εκτεταµένη πολυπλοκότητα µε την διοίκηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων να 
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αποτελεί µια ξεχωριστή επιστηµονική ενότητα που µελετάται διαχωρισµένη από τους 

υπόλοιπους επιχειρηµατικούς κλάδους (Γουλιέλµος, 2006). 

Ο Varvate (2010) πραγµατοποίησε µια µελέτη η οποία επικεντρώθηκε στην µέτρηση 

της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων µε ειδικό στόχο να 

διερευνήσει την περίοδο από το 2007 έως και το 2010 που ήταν µια περίοδος µε 

ιδιαίτερα έντονες διακυµάνσεις. Η µελέτη αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

εργασίας του ερευνητή σε µια επιχείρηση που παρέχει οικονοµικές και 

επιχειρηµατικές συµβουλές σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και παρά το γεγονός ότι δεν 

είναι δηµοσιευµένη σε επιστηµονικό περιοδικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

καθώς αναλύονται πολλές σηµαντικές συνιστώσες της χρηµατοοικονοµικής 

ανάλυσης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  

Στην µελέτη του λοιπόν ανέλυσε τους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες 

ρευστότητας, κερδοφορίας και δραστηριότητας και προέβη σε ορισµένες συγκρίσεις 

που εξάγουν χρήσιµα αποτελέσµατα όπως για παράδειγµα η σύγκριση του τζίρου από 

τα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού µε τον τζίρο από το σύνολο του 

ενεργητικού. Σαφώς, ο υπολογισµός αυτών των µεγεθών προϋποθέτει την εσωτερική 

πληροφόρηση του αναλυτή από την επιχείρηση εφόσον χρησιµοποιούνται 

συγκεκριµένα µεγέθη που δεν δηµοσιεύονται απαραιτήτως στις οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων.  

Επίσης, ο αναλυτής τόνισε την σηµασία της σύνδεσης των δεικτών κερδοφορίας µε 

τους δείκτες δραστηριότητας ενώ παράλληλα παρουσίασε και την σηµαντικότητα της 

αυξηµένης χρήσης του στόλου (fleet utilization) των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ως 

ένα τρόπο αποτύπωσης της καλής οικονοµικής πορείας της επιχείρησης. O αναλυτής 

καταλήγει τελικά στο βασικό συµπέρασµα ότι οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι 

απαραίτητο να παρακολουθούν αποτελεσµατικά την έκθεση τους στους κινδύνους 

που απορρέουν από την συµµετοχή τους στον κλάδο καθώς αυτός είναι ένας καλό 

οδηγός για την περαιτέρω βελτίωση και προστασία της οικονοµικής τους θέσης 

(Varvate, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 

2.1. Σύντοµη ιστορική αναδροµή της ελληνικής ναυτιλίας 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, στην Ελλάδα η ναυτιλία αποτελεί µια 

παραδοσιακή επιχειρηµατική δραστηριότητα η οποία συµβάλλει ιδιαίτερα στην 

εγχώρια οικονοµία, και µαζί µε τον τουρισµό αποτελούν ίσως τα σηµαντικότερα 

δυνατά σηµεία της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. Η µορφολογία της Ελλάδας που 

αποτελείται από µεγάλη έκταση παραλιών και νησιών συντέλεσε στην ανάπτυξη του 

θαλάσσιου εµπορίου από την θαλασσοκρατορία του Μίνωα µέχρι και σήµερα. Η 

ναυτιλία δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο Ελληνισµός σε άλλες 

χώρες, µε την εποχή του Περικλή και την άνθηση της δηµοκρατίας να οφείλετε στην 

ναυτική δύναµη των Αθηναίων.  

Οι Έλληνες λόγω της έντονης δραστηριοποίησης τους στο θαλάσσιο εµπόριο 

ξεκίνησαν να ασχολούνται µε την ναυτική τέχνη δηµιουργώντας τα πρώτα 

ναυπηγήµατα των παλαιολιθικών και νεολιθικών εποχών. Σχεδίαζαν κορµούς, 

σχεδίες και πλοιάρια τα οποία θέτουν και την αρχή της ιστορίας των ναυπηγήσεων η 

οποία σταδιακά εξελίχθηκε µε την ανακάλυψη του χαλκού. 

Τον 19
ο
 αιώνα, µε την έλευση της βιοµηχανικής επανάστασης, η ναυπήγηση των 

πλοίων εξελίχθηκε σε µεγάλο βαθµό εφόσον για πρώτη φορά την δεκαετία του 1800 

ναυπηγήθηκαν τα πρώτα ατµόπλοια τα οποία ήταν ξύλινα και ικανά να πλεύσουν σε 

ποτάµια και µικρά κανάλια. Ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος όµως, έφερε µεγάλη 

καταστροφή για την ελληνική ναυτιλία εφόσον τα µισά ατµόπλοια που διέθετε 

καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ το 1939 ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος βρήκε την 

ελληνική ναυτιλία στην 9
η
 θέση παγκοσµίως.  

Ενδεικτικά για ο διάστηµα από το 1945 έως και το 2000 η ελληνόκτητη ναυτιλία έχει 

να επιδείξει µια ραγδαία ανάπτυξη µε το µερίδιο της στην παγκόσµια ναυτιλία το 

1947 να φτάνει µόλις το 1% ενώ στην συνέχεια εκτινάχθηκε το 1970 στο 12% και 

απογειώθηκε το 2000 στο 17,4% (Θεοτοκάς & Χαρλαύτη, 2007, p. 33). Αυτή η 

θετική πορεία οφείλεται σε µια σωρεία παραγόντων οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 

συνδέονται µε την επιχειρηµατική φιλοσοφία των Ελλήνων εφοπλιστών και τον 

τρόπο µε τον οποίο επέλεγαν να διοικούν τις επιχειρήσεις τους. Επίσης, η 



8 
 

αποτελεσµατική στρατηγική των Ελλήνων εφοπλιστών αποτελεί µια ακόµα αιτία που 

έχει συντελέσει στην επέκταση τους στην παγκόσµια ναυτιλία. 

Το 1947 παραχωρήθηκε αµερικανικό δάνειο στους Έλληνες εφοπλιστές προκειµένου 

να παραγγείλουν εκατό πλοία πολεµικής κατασκευής έτσι ώστε να αναπληρώσουν τις 

απώλειες τους από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Το 1982 η Ελλάδα βρέθηκε στην 

πρώτη θέση παγκοσµίως, εφόσον το 1974 αριθµούσε 154 ενώ το 1982 ανήλθαν στα 

4.257 πλοία. Η ταχεία αυτή αύξηση της ναυτικής δύναµης έδειξε την επιχειρηµατική 

ικανότητα των Ελλήνων εφοπλιστών, η οποία αδιαµφισβήτητα αποδεικνύεται µέχρι 

σήµερα.  

Ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί έναν διεθνή στόλο σύµφωνα µε την 

καταγεγραµµένη παγκόσµια ιστορία που συµµετείχε στις διεθνείς θαλάσσιες 

µεταφορές πραγµατοποιώντας µια σειρά δραστηριοτήτων όπως το διαµετακοµιστικό 

εµπόριο, µεταφορά επιβατών και γενικά φορτίων. Ο διεθνής χαρακτήρας του 

ελληνόκτητου στόλου αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο παράγοντα της εξέλιξης και 

της ειδίκευσης του στόλου ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να 

αναφέρουµε ότι η ανταγωνιστική στρατηγική των Ελλήνων εφοπλιστών συντέλεσε 

στην διαρκή αύξηση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. 

2.2. Ο κλάδος της ελληνικής ναυτιλίας σήµερα 

Οι Έλληνες εφοπλιστές παρουσιάζουν µια αξιοσηµείωτη ιδιαιτερότητα κυρίως ως 

προς τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Είναι 

γεγονός ότι οι εφοπλιστικές κοινότητες δεν αντιµετώπιζαν την ναυτιλία ως µια 

επενδυτική πράξη αλλά σαν µια επιχείρηση η οποία θα είναι αποκλειστική πηγή 

εισοδήµατος για αυτούς. Οι Έλληνες εφοπλιστές διατηρούν τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων τους και καθορίζουν οι ίδιοι τις στρατηγικές αποφάσεις αλλά και τις 

λειτουργικές. Όταν η δυνατότητα του ελέγχου δεν µπορεί να υπάρχει τότε 

ανεξαρτητοποιούνται από το κοινό επιχειρηµατικό σχήµα και δηµιουργούν νέες 

επιχειρήσεις (Θεοτοκάς & Χαρλαύτη, 2007). 

Τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια περίπου η ελληνική ναυτιλία κατέχει κορυφαία 

θέση στο παγκόσµιο ναυτιλιακό σκηνικό κυρίως λόγο της παραδοσιακά επιτυχηµένης 

επιχειρησιακής στρατηγικής των Ελλήνων εφοπλιστών οι οποίοι κατέχουν 

εξειδικευµένη τεχνογνωσία προκειµένου να µπορούν να επιτυγχάνουν µια ιδιαίτερα 



 

ανταγωνιστική παρουσία

δραστηριοποιούνται κατά κύριο

ποσοστό ασχολείται µε την

εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο

2006). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω

ανταγωνιστικών παραγόντων

ανταγωνιστική κοστολόγηση

σηµειώσει ιδιαίτερα επιτυχηµένα

αγοραπωλησιών που έχουν

επιχειρήσεις (Theotokas & Progoulaki, 2004, pp. 278

Σύµφωνα µε τα παραπάνω

ελληνικής ναυτιλίας είναι εµφαν

και διεθνών αγορών. Ενδεικτικά

παγκόσµιο επίπεδο από την

ανέρχεται στο 16,2% της παγκόσµιας

Εικόνα

9 

παρουσία. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην

κατά κύριο λόγο στην µεταφορά φορτίων ενώ ένα

µε την αγορά των ναυτιλιακών τακτικών γραµµών

κύριο λόγο µετακινήσεις εντός της Ελλάδας (Theotokas & Kaza, 

και παραπάνω η ελληνική ναυτιλία συντίθεται από

παραγόντων που σχετίζονται µε την επιχειρησιακή λειτο

κοστολόγηση και τις επενδυτικές αποφάσεις οι 

επιτυχηµένα αποτελέσµατα κυρίως λόγο των

έχουν πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα οι ελληνικές

(Theotokas & Progoulaki, 2004, pp. 278-287).  

παραπάνω είναι απαραίτητο να σηµειώσουµε ότι η

είναι εµφανής και επηρεάζει ένα µεγάλο µέρος των

Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι το 2010 η Ελλάδα ήταν

από την σκοπιά της χωρητικότητας µε το µερίδιο

της παγκόσµιας αγοράς (εικόνα 1). 

Εικόνα 1:Κατανοµή παγκόσµιου στόλου 

στην Ελλάδα 

ενώ ένα µικρότερο 

τακτικών γραµµών που 

(Theotokas & Kaza, 

συντίθεται από µια σειρά 

επιχειρησιακή λειτουργία, την 

οι οποίες έχουν 

των στρατηγικών 

ελληνικές ναυτιλιακές 

ότι η ανάπτυξη της 

µέρος των ελληνικών 

Ελλάδα ήταν πρώτη σε 

µερίδιο αγοράς να 
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Πηγή:  IHS Fairplay / World Shipping Encyclopedia, January 2012 

Από την παραπάνω εικόνα (1) καθίσταται αντιληπτό το µέγεθος της ελληνικής 

ναυτιλίας η οποία συνεχίζει µέχρι και σήµερα να αποτελεί µια υπερδύναµη σε διεθνές 

επίπεδο παρά τις συνεχείς επιπτώσεις που υφίσταται από την εγχώρια και παγκόσµια 

οικονοµική κρίση. Επιπλέον, η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του 

εγχώριου ΑΕΠ και το 6% της συνολικής απασχόλησης παράγοντας περίπου το 75% 

των 400.000 θέσεις εργασίας που σχετίζονται µε την ναυτιλιακή δραστηριότητα 

(Icaza, et al., 2009). 

Ωστόσο όµως παρά τα παραπάνω θετικά αποτυπώµατα της ελληνικής ναυτιλίας δεν 

θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφερθούµε στην επίδραση που είχε η παγκόσµια 

και η εγχώρια οικονοµική κρίση στην ελληνική ναυτιλία. Πιο συγκεκριµένα, η 

παγκόσµια ύφεση οδήγησε στην συνεχόµενη υποχώρηση της ζήτησης µε αποτέλεσµα 

η παγκόσµια οικονοµία να βρίσκεται το 2011 σε µια διαρκή επιβράδυνση. Παρά το 

γεγονός ότι ορισµένες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία παρουσίαζαν 

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης φαίνεται ότι το 2011 αυτή η αναπτυξιακή διαδροµή 

διακόπηκε από την µείωση της ζήτησης δεδοµένης της ύφεσης στην οποία εισήλθε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά και την µικρή ανάκαµψη της Αµερικανικής 

οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση των Ελλήνων εφοπλιστών το 2011 η παγκόσµια 

αγορά δεν κατάφερε να ανακάµψει από την κρίση που είχε πλήξει τις αγορές από το 

2009 ενώ παράλληλα η αστάθεια και η αδυναµία πρόβλεψης των επερχόµενων 

κινδύνων δυσχέραιναν ακόµα περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση. Έτσι η 

ναυτιλία κλήθηκε να αντιµετωπίσει την υπερπροσφορά στην χωρητικότητα γεγονός 

που οδήγησε τελικά στην καθοδική συγκράτηση των τιµών των ναύλων ενώ όποιες 

θετικές τάσεις εµφανίζονταν φαίνεται να υπερκαλύφθηκαν από την πλεονάζουσα 

χωρητικότητα που αποτέλεσε και το βασικό πρόβληµα ανάκαµψης και για το 2012. 

 Σε ότι αφορά την ελληνική ναυτιλία το 2011 τα οικονοµικά στοιχεία κινήθηκαν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο µε το ελληνικό νηολόγιο να αριθµεί 2.014 πλοία γεγονός και 

τις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συµφερόντων να ανέρχονταν σε 439 

πλοία. Ωστόσο όµως µε την πάροδο των χρόνων η οικονοµική κρίση δεν φαίνεται να 

υποχώρησε γεγονός που συντέλεσε στην συνεχή επιβράδυνση του εµπορίου µε την 

υπερπροσφορά χωρητικότητας να αυξάνεται σε µεγάλο βαθµό από το 2011 µέχρι και 
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το 2015. Το 2015 αποτέλεσε µια χρονιά που οι ναύλοι µειώθηκαν δραµατικά 

σηµειώνοντας µάλιστα ιστορικά χαµηλό ρεκόρ µε την παγκόσµια αγορά να 

σηµειώνει προσπάθειες ανάκαµψης (Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, 2016).  

Σε ότι αφορά την Ελλάδα το 2015 υπήρξε µια άκρος επεισοδιακή χρονιά η οποία 

χαρακτηρίστηκε από την πολιτική και κοινωνική αστάθεια, την χρηµατοπιστωτική 

κρίση και την επιβολή ελέγχου στα τραπεζικά κεφάλαια (capital controls). Το 

πρωτοφανές κλείσιµο των ελληνικών τραπεζών σε συνδυασµό µε την απαγόρευση 

εξόδου των κεφαλαίων επέφερε µια σοβαρή αναστάτωση στην καθηµερινή 

λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η οποία όµως φαίνεται να ξεπεράστηκε σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα εφόσον ολόκληρη η οικονοµία όφειλε να προσαρµοστεί 

σε αυτούς τους νέους περιορισµούς που διαρκούν µέχρι και σήµερα.  

Συνέπεια της παραπάνω κατάστασης ήταν η κατακόρυφη µείωση του ναυτιλιακού 

συναλλάγµατος, η οποία µετά από την πάροδο των πρώτων µηνών εξοµαλύνθηκε, 

αλλά ακόµα κινείται σε χαµηλά επίπεδα. Γενικότερα, όπως αναφέραµε και 

προηγουµένως το 2015 ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για την ναυτιλία 

δεδοµένου ότι η παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη παρέµεινε κοντά στο 3,1% µε τις 

αναπτυσσόµενες χώρες να σηµειώνουν κι αυτές πτώση στην ανάπτυξη για πέµπτη 

συνεχόµενη χρονιά (Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, 2016). 

Από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να εξάγουµε το βασικό συµπέρασµα ότι παρά 

το γεγονός ότι το µέγεθος του κλάδου της ναυτιλίας είναι τέτοιο που θα επέβλεπε 

κανείς σε γρήγορη ανάκαµψη από την οικονοµική ύφεση, κάτι τέτοιο δεν συνέβη µε 

αποτέλεσµα τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής ναυτιλία να αντιµετωπίζει µέχρι και 

σήµερα τις επιπτώσεις που γέννησε η µεγάλη οικονοµική ύφεση που χρονολογείται 

σε διεθνές επίπεδο το 2009.  

2.3. Οι υπό-κλάδοι της ναυτιλίας 

Η βιοµηχανία της ναυτιλίας φέρει ένα βασικό χαρακτηριστικό: τον 

παγκοσµιοποιηµένο της χαρακτήρα ο οποίος αναπτύσσεται σε ένα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό και πολύπλοκο περιβάλλον. Ο παγκοσµιοποιηµένος χαρακτήρας της 

ναυτιλίας αποδίδεται στην διεθνή προέλευση των συντελεστών παραγωγής αλλά και 

στην ίδια την δραστηριότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που σχετίζεται µε την 

µεταφορά φορτίων σε παγκόσµια εµβέλεια.  
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Η ναυτιλιακή βιοµηχανία αποτελείται από µια σειρά κλάδων που δραστηριοποιούνται 

σε διαφορετικούς τύπους πλοίων και φορτίων που µεταφέρουν. Πιο συγκεκριµένα, ο 

πιο διαδεδοµένος διαχωρισµός των ναυτιλιακών επιχειρήσεων πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τους τύπους των πλοίων που κατέχει η επιχείρηση ή των φορτίων που 

µεταφέρει. Οι υπό-κλάδοι της ναυτιλίας λοιπόν είναι: 

1. Χύδην φορτηγός ναυτιλίας 

2. Ναυτιλία τακτικών γραµµών 

3. Επιβατηγός ναυτιλία 

Κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες διαθέτουν κι άλλες επιµέρους κατηγορίες οι 

οποίες χαρακτηρίζουν σε πιο εξειδικευµένο επίπεδο τον κάθε κλάδο. Πιο 

συγκεκριµένα, η χύδην φορτηγός ναυτιλίας αφορά σε φορτία που διακινούνται µέσω 

θαλάσσης και χωρίζονται ανάλογα µε τα φορτία που φέρουν σε (α)ξηρά φορτία, 

(β)υγρά φορτία και (γ) τα επικίνδυνα φορτία.  

Σε ότι αφορά την ναυτιλία τακτικών γραµµών θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι 

αναφέρεται σε πλοία που µπορούν να µεταφέρουν ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά 

φορτία ενώ ποικίλουν σε χωρητικότητα. Οι µεταφορές τακτικών γραµµών, όπως 

υποδηλώνει και η ονοµασία τους, πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένο χρόνο και σε 

ορισµένη διαδροµή ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο 

είναι υποχρεωµένες να διατηρούν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ταξιδιού το οποίο 

εάν δεν τηρηθεί υπάρχουν και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις για την επιχείρηση.  

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις τακτικές γραµµές θα πρέπει να 

διευκρινίσουµε ότι οφείλουν να πραγµατοποιούν τα προγραµµατισµένα δροµολόγια 

ανεξάρτητα από το εάν η ζήτηση είναι αυξηµένη ή όχι και αυτό αποτελεί ένα πεδίο 

που δυσχεραίνει σε µεγάλο βαθµό την δραστηριότητα αυτή. Τα γενικά φορτία που 

συνήθως µεταφέρονται µέσω των τακτικών γραµµών χωρίζονται σε επιµέρους 

κατηγορίες οι οποίες είναι:  

• Χαλαρό φορτίο 

• Κιβωτιοποιηµένο φορτίο 

• Φορτίο σε παλέτες 

• Σαµπανιασµένο φορτίο 

• Υγρό φορτίο 
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• Φορτίο που µεταφέρεται σε ψυγεία 

• Βαρύ και δύσκολα διαχειρίσιµο φορτίο 

Η τελευταία βασική κατηγορία της ναυτιλιακής βιοµηχανίας είναι η επιβατηγός 

ναυτιλία που όπως ήδη αναφέραµε είναι και ο κλάδος µε τον οποίο θα ασχοληθούµε 

στην παρούσα µελέτη. Η επιβατηγός ναυτιλία έχει τελείως διαφορετικό τρόπο 

οργάνωσης καθώς το «φορτίο» που µεταφέρεται είναι οι επιβάτες που επιθυµούν να 

µετακινηθούν από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο. Ωστόσο όµως υπάρχει και µια 

οµοιότητα των παραπάνω κλάδων η οποία σχετίζεται µε το χαρακτηριστικό της 

παράγωγου ζήτησης όπου η ζήτηση για µια υπηρεσία ή ένα προϊόν εξαρτάται από την 

ζήτηση που υπάρχει για µια άλλη υπηρεσία ή προϊόν. Πάντως, τουλάχιστον σε ότι 

αφορά την Ελλάδα, η επιβατηγός ναυτιλία εµφανίζει υψηλά χαρακτηριστικά 

εποχικότητας καθώς οι επιβάτες επιλέγουν να ταξιδεύουν περισσότερο τους 

καλοκαιρινούς µήνες. 

2.4. Επιβατηγός ναυτιλία 

Η ελληνική ακτοπλοΐα πραγµατοποιεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο: ενώνει την 

ηπειρωτική µε την νησιωτική Ελλάδα κι ως εκ τούτου -δεδοµένου του αριθµού των 

νησιών και του τουρισµού- αποτελεί και µια από τις µεγαλύτερες ακτοπλοϊκές 

δυνάµεις στην Ευρώπη µαζί µε την Ιταλία. Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν 

στόλους µε σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά αλλά και αυξηµένη χωρητικότητα 

γεγονός που οφείλεται στην απόσυρση παλαιότερων πλοίων και στην αγορά νέων που 

πραγµατοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία.  

Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

κλάδους της ελληνικής οικονοµίας εάν αναλογιστεί κανείς όλες τις µεταφορικές 

συνδέσεις που επιτυγχάνονται δεδοµένης της γεωλογικής σύστασης της Ελλάδας. Πιο 

συγκεκριµένα, η Ελλάδα από γεωλογικής σκοπιάς αποτελείται από 117 κατοικηµένα 

νησιά τα οποία γεννούν την ανάγκη για διαρκή µετακίνηση επιβατών, προϊόντων και 

οχηµάτων, ανάγκη που εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο από την επιβατηγό ναυτιλία. 

Ο κλάδος της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τις 

τελευταίες δεκαετίες δεδοµένης της γενικότερης αύξησης της µετακίνησης των 

ανθρώπων κυρίως λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης.  

Πάντως από το 2009 και µετά ο κλάδος της ακτοπλοΐας βρέθηκε αντιµέτωπος µε τις 

πιέσεις που ασκήθηκαν από την γενικότερη οικονοµική κρίση και ειδικότερα 
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επηρεάστηκε από την διεθνή αύξηση της τιµής των καυσίµων αλλά και την 

κατακόρυφη κάθοδο της ζήτησης στην µετακίνηση των επιβατών από την ηπειρωτική 

στην νησιωτική Ελλάδα και το αντίστροφο. Σαφώς, αυτή η εκτεταµένη µείωση της 

ζήτησης οφείλεται στην κρίση της ελληνικής οικονοµίας και κατ’ επέκταση στην 

µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των επιβατών. Στην παρακάτω εικόνα 

παρουσιάζεται η πορεία του κύκλο εργασιών στον κλάδο των θαλάσσιων µεταφορών 

από το 2010 έως και το δεύτερο τρίµηνο του 2016. 

 

Εικόνα 2: Μεταβολή του κύκλου εργασιών στον κλάδο των πλωτών µεταφορών  

Πηγή: (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2016, p. 4) 

 

Από την παραπάνω εικόνα µπορούµε ασφαλώς να συµπεράνουµε ότι η πτώση του 

κύκλου εργασιών είναι δεδοµένη για τα έτη από το 2010 έως και το 2015. Ειδικότερα, 

είναι σηµαντικό να επισηµάνουν ότι το µεταξύ του διαστήµατος 2009 και 2012 η 

ζήτηση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών υποχώρησε κατά 24% σε ότι αφορά τους 

επιβάτες και κατά 29% στα αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα µε τις παραπάνω αρνητικές 
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ενδείξεις το κόστος του καυσίµου αυξήθηκε σε ιλιγγιώδη επίπεδα εφόσον 

αντιπροσώπευε περισσότερο από το µισό του κύκλου εργασιών που πραγµατοποίησε 

ο κλάδος. Πάντως τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν µια µικρή αύξηση 

όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 3: ∆ιακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιµένες: ∆΄ τρίµηνο 2013,2014,2015 

Πηγή: (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2016) 

Οι παραπάνω αρνητικές εξελίξεις µπορούν να παρατηρηθούν εάν επιχειρήσει κανείς 

την ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας 

τα οποία όπως θα δούµε είναι ιδιαίτερα δυσµενή. Πιο συγκεκριµένα, ο κλάδος 

σηµαδεύτηκε από σηµαντική πτώση του κύκλου εργασιών, αύξηση του κόστους 

λειτουργίας και περιορισµένη ρευστότητα, γεγονός που τελικά οδήγησε στην 

σηµείωση µεγάλων ζηµιών για τον κλάδο αλλά και στην αβεβαιότητα σχετικά µε την 

βιώσιµη συνέχιση των επιχειρήσεων του κλάδου. Σαφώς τα παραπάνω γεγονότα 

έχουν ιδιαιτέρως σηµαντική επίπτωση στην ελληνική οικονοµία εάν αναλογιστεί 

κανείς ότι η επιβατηγός ναυτιλία εισφέρει στο ΑΕΠ περίπου 1,5 δισεκατοµµύρια 

ευρώ και 21,4 χιλιάδες θέσεις εργασίας.   

Ωστόσο οι επιπτώσεις από την καθοδική πορεία του κλάδου της επιβατηγού 

ναυτιλίας δεν περιορίζονται µόνο στους όρους του ΑΕΠ και της απασχόλησης αλλά 

σχετίζονται και µε τις επιδράσεις που υπάρχουν κυρίως στις νησιωτικές περιοχές της 

Ελλάδας. Πιο συγκεκριµένα, η µειωµένη µετακίνηση των επιβατών δεν επιδρά µόνο 

στην ίδια την ναυτιλιακή επιχείρηση αλλά και στις τουριστικές επιχειρήσεις που 

απευθύνονται στους επιβάτες καθώς και σε ένα ευρύ περιβάλλον το οποίο 

αλληλοεπιδρά µε τις παραπάνω επιχειρήσεις. Πάντως δεν θα πρέπει να παραλείψουµε 
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να αναφέρουµε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επιβατηγό ναυτιλία 

σηµείωσαν για το 2013 και το 2014 λίγο καλύτερες επιδόσεις οι οποίες οφείλονται 

στην µείωση της τιµής του πετρελαίου αλλά και σε ορισµένα σηµάδια τόνωσης του 

τουρισµού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

3.1. Ισολογισµός και Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Η κατάρτιση ενός ισολογισµού καθώς και οι κανόνες που διέπουν την λογιστική 

αποτελούν ένα ζήτηµα ευρέως µελετηµένο προκειµένου να παράγεται το σωστό 

αποτέλεσµα µετά από την επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων. Έτσι η λογιστική 

απεικόνιση µιας επιχείρησης διέπετε από συγκεκριµένους κανόνες οι οποίοι συχνά 

ερµηνεύονται διαφορετικά από επαγγελµατία σε επαγγελµατία κα συνεπώς είναι 

ιδιαίτερα πιθανό το λογιστικό αποτέλεσµα που προκύπτει να µην αντιπροσωπεύει την 

πραγµατικότητα. Πάντως ένας βασικός κανόνας που θα πρέπει να τηρείται στα 

πλαίσια της λογιστικής απεικόνισης είναι η συγκρισιµότητα των στοιχείων τα οποία 

θα πρέπει παράλληλα να παρουσιάζουν την πραγµατική οικονοµική θέση στην οποία 

βρίσκεται η επιχείρηση εκείνη την δεδοµένη χρονική στιγµή (Σακκέλης, 2007).  

Ωστόσο όµως η παραπάνω βασική αρχή της αληθούς απεικόνισης των οικονοµικών 

στοιχείων συχνά έρχεται σε αντίθεση µε την πραγµατικότητα εφόσον η πολυνοµία 

που παρατηρείται στην Ελλάδα σε συνάρτηση και µε άλλα χαρακτηριστικά έχουν 

αποδείξει ότι η δηµιουργική λογιστική αποτελεί µια ευρέως διαδεδοµένη πρακτική 

των ελληνικών επιχειρήσεων (Φίλιος, 2003). Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, οι 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε δηµοσίευση 

αποτελούν την οικονοµική θέση της εταιρίας εκείνη την δεδοµένη χρονική στιγµή 

χωρίς κανονικά να επιτρέπεται καµία απόκλιση. Για τον λόγο αυτό έχει παρατηρηθεί 

η ανάπτυξη της δηµιουργικής λογιστικής η οποία στοχεύει βασικά στην βέλτιστη 

δυνατή απεικόνιση των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης προκειµένου να 

φαίνεται πιο υγιής οικονοµικά στα ενδιαφερόµενα µέρη.  

Έτσι όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι επινοήσεις σε έναν ισολογισµό µπορεί 

να είναι πολυάριθµες έτσι ώστε να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η 

επιχείρηση στους µετόχους ή στους επίδοξους µετόχους ή/και δανειστές και 

γενικότερα στα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι περισσότεροι αναλυτές του θέµατος 

συγκλίνουν στην άποψη ότι η δηµιουργική λογιστική σχετίζεται κυρίως µε επινοήσεις 

ως προς τον τρόπο καταγραφής των αποθεµάτων, την εισαγωγή µεγάλων “αδρανών” 

εσόδων που αυξάνουν τα κέρδη κ.α. (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2011).  Σε κάθε 

περίπτωση οι επινοήσεις στις οποίες προβαίνουν οι επαγγελµατίες που καταρτίζουν 
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τις οικονοµικές καταστάσεις δεν µπορούν να αναλυθούν σε µεγάλο βαθµό ωστόσο 

όµως αποτελούν ένα βασικό σηµείο το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψιν του ο 

ερευνητής αλλά και οι αναγνώστες της παρούσας διπλωµατικής µελέτης. 

Ειδικότερα, είναι χρήσιµο για έναν αναλυτή που προβαίνει στους υπολογισµούς 

αριθµοδεικτών βάση των δηµοσιευµένων στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων 

να µπορεί να εξάγει συµπέρασµα έχοντας λάβει πρώτα υπόψη του το παραπάνω 

φαινόµενο χωρίς ωστόσο να θεωρείται ότι όλες οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

προϊόν δηµιουργικής και όχι ρεαλιστικής σκέψης. Πάντως θα πρέπει στο σηµείο αυτό 

να τονιστεί ότι η επινοητική λογιστική όσο άρτια και να έχει χρησιµοποιηθεί έχει την 

δυνατότητα να παραµορφώσει έως ένα βαθµό την εικόνα της επιχείρησης αλλά δεν 

µπορεί να την αλλοιώσει γεγονός που δίνει την δυνατότητα στους µελετητές των 

οικονοµικών καταστάσεων να εντοπίσουν τυχόν παθογόνα σηµεία και να προβούν 

στις απαιτούµενες ενέργειες (Meigs & Meigs, 1988).   

Τέλος, είναι χρήσιµο να πραγµατοποιηθεί µια σύντοµη ανάλυση σχετικά µε τον 

ισολογισµό ο οποίος αποτελεί το µέσο στο οποίο αποτυπώνεται η οικονοµική θέση 

µιας επιχείρησης. Είναι απαραίτητο αρχικά να παραθέσουµε την βασική αρχή του 

ισολογισµού η οποία βασίζεται στην λογική σκέψη ότι κάθε οικονοµική µονάδα είναι 

απαραίτητο να έχει ίδια µέσα δράσης µε τις πηγές προέλευσης τους. Τα µέσα δράσης 

είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν την επιχείρηση να πραγµατοποιήσεις τις 

απαραίτητες οικονοµικές πράξεις. Τα µέσα αυτά µπορεί να είναι κτήρια, µηχανήµατα, 

εξοπλισµός γραφείου, τα µετρητά της επιχείρησης, τα αποθέµατα και άλλα. Τα µέσα 

δράσης λοιπόν µπορούν να προέρχονται από ποσά που ανήκουν στους ίδιους του 

εταίρους ή από ποσά που έχει δανειστεί η επιχείρηση από τρίτους (Μπατσινίλας & 

Παρατούκας, 2013). 

3.2. Μελέτη χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

Όπως αναφέρθηκε και στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της παρούσας µελέτης οι 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες µπορούν να χρησιµεύσουν στην αναλυτική 

πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόµενων µερών ενώ παράλληλα είναι σε θέση να 

προβλέψουν την εταιρική αποτυχία και µε την σειρά της η διοίκηση να λάβει τα 

κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση των αδύνατων οικονοµικών σηµείων της 

εκάστοτε επιχείρησης.  (Beaver, 1966). Στα παραπάνω πλαίσια µπορεί κανείς να 

αντιληφθεί την σηµαντικότητα της ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών δεικτών µιας 
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επιχείρησης έτσι ώστε να εκµαιεύσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αξιολογήσει 

την οικονοµική πορεία της επιχείρησης.  

Η µελέτη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών αποτελεί µια διαδικασία που ακολουθεί 

συγκεκριµένους κανόνες προκειµένου να είναι ακριβής και αξιόπιστη η ανάλυση και 

τα αποτελέσµατά της καθώς σύµφωνα µε αυτή λαµβάνονται τελικά και οι 

επιχειρηµατικές ή επενδυτικές αποφάσεις (Meigs & Meigs, 1988). Οι 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες λοιπόν προκύπτουν, όπως θα δούµε και στην συνέχεια, 

από συγκεκριµένους µαθηµατικούς τύπους οι οποίοι υπολογίζουν τελικά την τιµή του 

εκάστοτε δείκτη ενώ έχει νόηµα να αναλύεται ο κάθε δείκτης διαχρονικά, δηλαδή ανά 

πενταετία ή δεκαετία ή και σε άλλο χρονικό εύρος ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 

ερευνητή (Γκίκας, 2002).  

Σαφώς ο χρόνος ανάλυσης µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τους µελετητικούς 

στόχους του εκάστοτε ερευνητή. ∆ηλαδή, είναι πιθανό ένας ερευνητής να θέλει να 

µελετήσει την οικονοµική πορεία µιας επιχείρησης σε συγκεκριµένο χρόνο οπότε το 

εύρος εξαρτάται από τους ερευνητικούς στόχους. Ωστόσο όµως είναι εύλογο ότι όσο 

περισσότερα είναι  τα έτη της ανάλυσης τόσο πιο διαχρονικά είναι τα αποτελέσµατα 

και πιο αναλυτική η σύγκριση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της υπό µελέτη 

επιχείρησης.  

3.3. Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

Οι δείκτες ρευστότητας αποτελούν µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία 

αριθµοδεικτών εφόσον αποτυπώνουν µε σαφήνεια την ρευστότητα µιας επιχείρησης 

δηλαδή την ικανότητά της να καλύψει τις υποχρεώσεις της από τα άµεσα 

ρευστοποιήσιµα στοιχεία της. Επί της ουσίας οι δείκτες ρευστότητας  δείχνουν τις 

σχέσεις των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των κυκλοφορούντων στοιχείων που 

εάν ρευστοποιηθούν θα καλύψουν τις υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας κι έτσι ο 

αναλυτής µπορεί να αξιολογήσει τελικά την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί σε τυχόν κινδύνους αλλά και στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.  

Γενικότερα, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι υψηλοί δείκτες ρευστότητας µιας 

επιχείρησης υποδηλώνουν την ικανότητα της να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες που µπορεί 

να ανακύψουν αλλά και την συνολική της ικανότητα να ευηµερεί από τα άµεσα 

ρευστοποιήσιµα οικονοµικά της στοιχεία. Τέλος, οι αριθµοδείκτες ρευστότητας είναι 

δυο: (α) αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας και (β) αριθµοδείκτης ειδικής 
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ρευστότητας οι οποίο θα παρουσιαστούν στις επόµενες υπό ενότητες. Πιο 

συγκεκριµένα, ο γενικός δείκτης ρευστότητας υποδηλώνει τις φορές που µπορούν να 

καλυφθούν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης από τον κυκλοφορούν 

ενεργητικό της κι ως εκ τούτου όσο πιο µεγάλο είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο ικανή 

είναι η επιχείρηση να καλύπτει τις υποχρεώσεις της από το ενεργητικό της. Συνεπώς, 

όσο πιο µεγάλος είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο καλό στοιχείο θεωρείται αυτό για την 

επιχείρηση. Προκειµένου να υπολογιστεί ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαιρούµε το 

κυκλοφορούν ενεργητικό µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, ενώ το αποτέλεσµα 

που προκύπτει µετρά τις φορές που καλύπτει ο αριθµητής τον παρονοµαστή, όπως 

ήδη αναφέρθηκε (Begg, et al., 2006). 

Σε ότι αφορά τον δείκτη ειδικής ρευστότητας η λογική που ακολουθείται είναι 

παρόµοια µε αυτόν του γενικού δείκτη µε την διαφορά ότι προκειµένου να 

υπολογιστεί διαιρούµε το κυκλοφορούν ενεργητικό µείον τα αποθέµατα µε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2011). Επί της ουσίας ο 

δείκτης αυτός δίνει ως αποτέλεσµα τις φορές που µπορεί να καλύψει η επιχείρηση τις 

υποχρεώσεις της από τα άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία που διαθέτει. Οπότε στα 

πλαίσια της λογικής ανάλυσης που προηγήθηκε όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης 

αυτός τόσο καλύτερο είναι για την επιχείρηση εφόσον µπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της. 

3.4. Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 

Οι δείκτες αποδοτικότητας µετρούν την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης δηλαδή το 

κατά πόσο δυναµικό είναι το κέρδος µιας επιχείρησης αλλά και η ικανότητα της ίδιας 

της επιχείρησης να παράγει κέρδος. Η αποδοτικότητα της επιχείρησης ωστόσο δεν θα 

πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι µπορεί να µετρηθεί και µια σειρά από 

παράγοντες οι οποίοι δεν σχετίζονται µόνο µε τα οικονοµικά της στοιχεία. Ωστόσο 

όµως στην παρούσα µελέτη θα ασχοληθούµε µόνο µε τα στοιχεία εκείνα που 

αφορούν την οικονοµική επίδοση της επιχείρησης παρά το γεγονός ότι η απόδοση 

κρίνεται και από την συνολική πορεία µιας οικονοµικής µονάδας (Ξανθάκης & 

Αλεξάκης, 2011). 

3.4.1. Αριθµοδείκτης µεικτού περιθωρίου ή µικτού κέρδους 

Ο αριθµοδείκτης µικτού κέρδους δείχνει το κατά πόσο είναι αποτελεσµατική η 

επιχείρηση από την σκοπιά της λειτουργικότητας. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 
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διαιρώντας τα µεικτά κέρδη της επιχείρησης µε τις καθαρές πωλήσεις της. Έτσι 

φαίνεται το µικτό κέρδος που έχει µια επιχείρηση από την πώληση των αγαθών ή των 

υπηρεσιών της. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για το υπολογισµό του δείκτη αυτού 

είναι η δηµοσίευση από πλευράς της εταιρίας το κόστος των πωληθέντων αγαθών 

κάτι που δεν συµβαίνει πάντα. 

Όσο πιο µεγάλος είναι ο δείκτης µικτού κέρδους τόσο πιο επιτυχηµένη θεωρείται µια 

επιχείρηση. Σαφώς υπάρχουν και οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που σκόπιµα 

έχουν χαµηλό περιθώριο κέρδους για λόγους αυξήσεις του όγκου των πωληθέντων. 

Με τον τρόπο αυτό µια επιχείρηση µπορεί να πετύχει την διεύρυνση του µεριδίου της 

στην αγορά (Γκίκας, 2002). 

3.4.2. Αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 

Ο αριθµοδείκτης καθαρού κέρδους δείχνει το ποσοστό του καθαρός κέρδους που 

επιτυγχάνει η επιχείρηση από τις πωλήσεις που πραγµατοποιεί, δηλαδή είναι επί της 

ουσίας το καθαρό κέρδος από τις δραστηριότητες της. Προκειµένου να υπολογιστεί ο 

αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου πρέπει να γίνει διαίρεση των καθαρών 

λειτουργικών κερδών µε το σύνολο των πωλήσεων. Στα καθαρά λειτουργικά κέρδη 

δεν µπορούν να συµπεριληφθούν µη λειτουργικά έσοδα ή έξοδα τα οποία όµως εάν 

συµπεριλαµβάνονταν θα επηρέαζαν αρκετά το αποτέλεσµα. Όσο πιο µεγάλος είναι ο 

αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Οι 

περισσότεροι αναλυτές λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τον δείκτη αυτό καθώς 

µπορεί να γίνει ακόµα και πρόβλεψη των µελλοντικών κερδών και των µελλοντικών 

πωλήσεων. 

3.4.3. Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το κατά πόσο µια 

επιχείρηση χρησιµοποιεί αποδοτικά τα κεφάλαια της και υπολογίζεται από την 

διαίρεση των καθαρών λειτουργικών κερδών µε τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

Ένας χαµηλός αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων δείχνει ότι η 

επιχείρηση δεν λειτουργεί σωστά σε κάποιον τοµέας της (π.χ. Στον τοµέα της 

διοίκησης, της παραγωγής κ.α.). Βέβαια, µέσω της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης 

δεν µπορεί να βρεθεί ποιος είναι ο τοµέας στον οποίο υπάρχει κάποια αδυναµία. 

Αντίθετα, όταν µια επιχείρηση παρουσιάζει υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 
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διαφαίνεται µια καλή εικόνα επιχείρησης που λειτουργεί σωστά και αποδοτικά 

(Γκίκας, 2002). 

3.5. Αριθµοδείκτες δραστηριότητας 

Οι δείκτες δραστηριότητας έχουν ως στόχο την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας 

του τρόπου µε τον οποίο µια επιχείρηση κάνει χρήση των περιουσιακών της 

στοιχείων. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναφοράς ισχύει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 

χρήση των περιουσιακών της στοιχείων τόσο πιο θετικά λειτουργεί αυτό για την ίδια 

την επιχείρηση καθώς χρησιµοποιεί επαρκώς τους συντελεστές στους οποίους έχει 

επενδύσει τα κεφάλαια της.  

Ένας ιδιαίτερα σηµαντικός δείκτης δραστηριότητας είναι αυτός της ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων ο οποίος βρίσκεται όταν διαιρέσουµε την αξία των 

πιστωτικών πωλήσεων της οικονοµικής µονάδας µε τις απαιτήσεις της. Ωστόσο όµως, 

επειδή οι επιχειρήσεις σπάνια δηµοσιεύουν τις πιστωτικές πωλήσεις τους, οι αναλυτές 

χρησιµοποιούν τις καθαρές πωλήσεις για τον υπολογισµού του συγκεκριµένου 

αριθµοδείκτη, τακτική που θα ακολουθήσουµε και στην παρούσα έρευνα για τον 

υπολογισµό του αριθµοδείκτη (Begg, et al., 2003).  

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές κατά µέσο όρο µια επιχείρηση εισπράττει τις 

απαιτήσεις της ενώ συχνά  τον διαιρούµε µε το σύνολο των ηµερών ενός χρόνου 

(365) προκειµένου να βρεθεί η µέση πραγµατική διάρκεια που η επιχείρηση περιµένει 

για να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Όσο µικρότερη είναι η χρονική διάρκεια που 

περιµένει η επιχείρηση να εισπράξει τις απαιτήσεις της τόσο καλύτερο είναι γιατί τα 

κεφάλαια που µένουν δεσµευµένα γιατί δεν χάνεται σε µεγάλο βαθµό το κόστος 

ευκαιρίας τους. 

Επιπλέον, στην κατηγορία των αριθµοδεικτών δραστηριότητας συµµετέχει και ο 

αριθµοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ο οποίος 

δείχνει πόσο γρήγορα η επιχείρηση µπορεί να εξοφλήσει τις άµεσες υποχρεώσεις της. 

Για τον υπολογισµό του δείκτη, διαιρούµε το συνολικό κόστος πωληθέντων µε τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Κανονικά όµως για τον υπολογισµό του δείκτη η 

βιβλιογραφία ορίζει ότι αντί του κόστους πωληθέντων θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται οι πιστωτικές πωλήσεις (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008). 
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Όπως αναφέραµε όµως για την ευκολία εύρεσης των σχετικών αριθµών, οι αναλυτές 

χρησιµοποιούν το κόστος πωληθέντων που δηµοσιεύεται πάντα από τις επιχειρήσεις.  

Επιπλέον, είναι χρήσιµο να αναφέρουµε ότι εάν διαιρέσουµε τον αριθµοδείκτη µε τις 

ηµέρες ενός έτους (365) βρίσκεται ο αριθµός ηµερών που η επιχείρηση έχει δεν έχει 

πληρώσει τις υποχρεώσεις της.  

Τέλος, ένας ακόµα σηµαντικός δείκτης δραστηριότητας είναι αυτός της ταχύτητας 

κυκλοφορίας αποθεµάτων ο οποίος δείχνει το κατά πόσο µια επιχείρηση είναι σε 

θέση να πουλά τα αποθέµατα της γρήγορα. Ο αριθµοδείκτης βρίσκεται εάν 

διαιρέσουµε το κόστος πωληθέντων µε τα αποθέµατα. Γενικότερα, ισχύει ο κανόνας 

ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεµάτων 

τόσο πιο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της επιχείρησης εφόσον δεν χρειάζεται 

να διατηρεί στις αποθήκες της όγκο αποθεµάτων για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

(Νιάρχος, 2004). 

3.6. Αριθµοδείκτες επενδύσεων και δανεισµού 

Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης µελετούν την σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα ίδια 

και στα ξένα κεφάλαια µιας επιχείρησης ενώ βασικός στόχος των δεικτών αυτών 

είναι να µετρήσουν την δανειακή θέση της επιχείρησης. Γενικότερα, ισχύει η 

παραδοχή ότι όσο πιο υψηλά είναι τα ξένα κεφάλαια µιας επιχείρησης τόσο πιο 

δανεισµένη είναι, ενώ συχνά τα χαµηλά ίδια κεφάλαια δείχνουν την κακή 

κεφαλαιακή διάρθρωση για την οικονοµική µονάδα (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2011). 

Ο πιο διαδεδοµένος δείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι ο δείκτης ξένων προς ίδια 

κεφάλαια ο οποίος απεικονίζει την σχέση µεταξύ των δανειακών κεφαλαίων που 

αποπληρώνει η επιχείρηση και των ιδίων κεφαλαίων που προέρχονται από την 

περιουσία των µετόχων της. Από την παραπάνω επεξήγηση προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι η σχέση αυτή είναι πολύ σηµαντική για την εικόνα µιας επιχείρησης 

γιατί δείχνει κατά πόσο ο δανεισµός ξεπερνά τις δυνατότητες της επιχείρησης ως 

προς την αποπληρωµή. Εάν ο δείκτης αυτός είναι υψηλός τότε η επιχείρηση έχει 

υψηλό δανεισµό που ξεπερνά τα ίδια κεφάλαια της ενώ συχνά ένας αρκετά υψηλός 

δείκτης συναντάται να σηµαίνει υπέρ - δανεισµό και αδυναµία πληρωµής των 

υποχρεώσεων (Αρτίκης, 1999).  

Γενικά ο όρος επενδυτικοί δείκτες δεν απεικονίζει την πραγµατική σηµασία του 

δείκτη, καθώς για την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης απαιτείται η ενηµέρωση για 
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ένα σύνολο στοιχείων και όχι απλά ορισµένων δεικτών. Ωστόσο όµως, ο δείκτης τιµή 

προς κέρδη ανά µετοχή (P/E: Price to Earnings Ratio) αποτελεί έναν από τους πιο 

γνωστούς δείκτες προκειµένου να ληφθεί µια επενδυτική απόφαση κυρίως σε ότι 

αφορά την αγορά των µετοχών µιας επιχείρησης (Chocholiades, 1990).   

Γενικά όµως, επειδή ο  δείκτης αυτός παρουσιάζει πολυπλοκότητα ως προς τον τρόπο 

επεξήγησης του συχνά οι αναλυτές επεξηγούν την τιµή του µε διαφορετικό τρόπο. Η 

επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι ο δείκτης τιµή προς κέρδη ανά µετοχή είναι µια 

µέθοδος εκτίµησης της επανείσπραξης του επενδυµένου κεφαλαίου. Ειδικότερα, εάν 

για παράδειγµα ο δείκτης ισούται µε τον αριθµό δύο τότε  ένας επενδυτής θα πάρει 

πίσω το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης του σε δύο χρόνια. Στη βάση της παραπάνω 

επεξήγησης είναι προφανές ότι όσο πιο µικρός είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερα είναι 

για τον επενδυτή εφόσον θα απολάβει άµεση επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου που 

επενδύθηκε (Βασιλείου, 2008). 

3.7. ∆είκτης αποτίµησης P/E 

Η τιµή της µετοχής µιας επιχείρησης που είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο 

αποτελεί ένα κριτήριο για τους επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν τα χρήµατα 

τους. Επίσης η τιµή της µετοχής είναι µια ιδιαίτερα χρήσιµη πληροφορία για τον 

υπολογισµό του βασικού δείκτη αποτίµησης, ο οποίος είναι ο δείκτης τιµής προς 

κέρδη ανά µετοχή (Price to Earnings ratio: P/E) που όπως υποδηλώνει και η ονοµασία 

του ορίζεται ως το πηλίκο της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής προς τα καθαρά 

κέρδη ανά µετοχή.  

Ωστόσο ο δείκτης αυτός έχει διαφορετικές ερµηνείες ανά επιστήµονες, µε ορισµένους 

να υποστηρίζουν ότι ο λόγος αυτός θα πρέπει να αντιµετωπίζεται από τους αναλυτές 

ως ο χρόνος κατά τον οποίο θα εισπράξει πίσω ο επενδυτής τα χρήµατά του. 

Αντίθετα, µια άλλη µερίδα αναλυτών επισηµαίνει ότι ο λόγος αυτός υποκρύπτει µια 

προοπτική ανάπτυξης στη βάση ότι ο επενδυτής πληρώνει πολλές φορές τα κέρδη της 

επιχείρησης ελπίζοντας ότι τα κέρδη αυτά θα πολλαπλασιαστούν σε ένα µελλοντικό 

χρόνο (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2011). Τέλος, καθίσταται σαφές ότι όταν τα κέρδη 

ανά µετοχή είναι αρνητικά τότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος περαιτέρω ερµηνείας του 

δείκτη αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1. Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τους βασικούς 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες τριών εισηγµένων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και στην συνέχεια να 

προκύψουν συµπεράσµατα σχετικά µε την αλλαγές που επήλθαν στην οικονοµική 

τους κατάσταση πριν και µετά την οικονοµική κρίση που πλήττει την Ελλάδα το 

2010. Επιπλέον, µόλις ολοκληρωθεί η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των τριών 

επιχειρήσεων θα προκύψουν και συγκριτικά συµπεράσµατα µεταξύ των υπό µελέτη 

εταιριών.  

Οπότε η µεθοδολογία της έρευνας σχετίζεται µε την ανάλυση εγγράφων. Η ανάλυση 

εγγράφων αποτελεί µια ποιοτική µέθοδο και είναι µια πολύτιµη πηγή πληροφοριών. 

Τα έγγραφα αποτελούν δηµόσια ή ιδιωτικά αρχεία που ο ερευνητής εξασφαλίζει για 

ένα τόµο ή για τους συµµετέχοντες σε µια µελέτη. Οι πηγές αυτές παρέχουν 

πολύτιµες πληροφορίες και βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν ορισµένα 

κεντρικά φαινόµενα της ποιοτικής έρευνας. Στην προκειµένη περίπτωση τα έγγραφα 

αυτά είναι οι ισολογισµοί και οι καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης από το 2007 

µέχρι και το 2015 για τις τρεις υπό µελέτη επιχειρήσεις της επιβατηγού ναυτιλίας.  

4.2. Περιγραφή ερευνητικής διαδικασίας  

Η παραπάνω µέθοδος επιλέχθηκε καθώς παρουσιάζει το βασικό πλεονέκτηµα ότι 

µέσω της ανάλυσης των εγγράφων µπορούν να υπολογιστούν οι χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες των υπό µελέτη επιχειρήσεων µε την βοήθεια του προγράµµατος Excel. Πιο 

συγκεκριµένα, συγκεντρώθηκαν εννέα ισολογισµοί (για τα έτη 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015) από τις τρεις επιχειρήσεις που µελετώνται 

και στην συνέχεια δηµιουργήθηκαν στα υπολογιστικά φύλλα του Excel για κάθε 

επιχείρηση. Το κάθε φύλλο περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν 

για τον υπολογισµό των δεικτών και στην συνέχεια µε την βοήθεια των συναρτήσεων 

του Excel υπολογίζονται οι αριθµοδείκτες. 

4.3. Ερευνητικά ερωτήµατα 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να 

παρουσιάσει τους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες τριών εισηγµένων 
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επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και 

στην συνέχεια να προκύψουν συµπεράσµατα σχετικά µε την αλλαγές που επήλθαν 

στην οικονοµική τους κατάσταση πριν και µετά την οικονοµική κρίση που πλήττει 

την Ελλάδα το 2010. Πιο συγκεκριµένα τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι: 

� 1
ο
 ερευνητικό ερώτηµα: Τι µεταβολές υπάρχουν στους χρηµατοοικονοµικούς 

δείκτες των υπό µελέτη επιχειρήσεων πριν και µετά την οικονοµική κρίση που 

έπληξε την Ελλάδα το 2010; 

� 2
ο
 ερευνητικό ερώτηµα: Ποια από τις τρεις επιχειρήσεις παρουσιάζει 

καλύτερη εικόνα χρηµατοοικονοµικών δεικτών πριν και µετά από την 

οικονοµική κρίση;  

Τα παραπάνω ερωτήµατα θα απαντηθούν από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν 

από τον υπολογισµό των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των τριών υπό µελέτη 

επιχειρήσεων.  

4.4. Ερευνητικό δείγµα 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα σηµεία της παρούσας µελέτης, το 

ερευνητικό δείγµα αποτελείται από τρεις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στον κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι:  

1. Η Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. 

2. Η Attica Quality Shipping Transportation Leisure Group  

3. H Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία 

Προκειµένου να υπάρχει µια συνολική εικόνα σχετικά µε την δραστηριότητα και το 

αντικείµενο των εταιριών που αποτελεί το ερευνητικό δείγµα, στις επόµενες υπό-

ενότητες θα παρατεθεί µια σύντοµη περιγραφή ανά επιχείρηση. 

4.4.1. Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. 

Η Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (στο εξής ΑΝΕΚ) δραστηριοποιείται 

στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας από το 1970 και ιδρύθηκε από µετόχους που 

ήταν απλοί άνθρωποι µε καταγωγή από την Κρήτη. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης αποτελεί την «πρώτη εταιρεία λαϊκής 

βάσης και η ιδέα της ίδρυσής της προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών 

της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κρήτης µε την Ηπειρωτική Ελλάδα»  (ΑΝΕΚ, 2010). Η 

επιχείρηση εδρεύει στα Χανιά της Κρήτης και απασχολεί περίπου 1.800 άτοµα σε 
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θέσεις στην ξηρά και την θάλασσα. Σήµερα ο στόλος της αποτελείται από δέκα (10) 

ιδιόκτητα πλοία τα οποία πραγµατοποιούν δροµολόγια εντός της Ελλάδας και είναι 

πιστοποιηµένα σύµφωνα µε εξειδικευµένα Συστήµατα Ποιότητας.  Τέλος, δεν θα 

πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι η επιχείρηση είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών (στο εξής ΧΑ). 

4.4.2. Attica Quality Shipping Transportation Leisure Group 

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (στο εξής ATTICA) αποτελεί µια ναυτιλιακή 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο κλάδο των θαλάσσιων µεταφορών για 

επιβάτες και φορτηγά στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Ελλάδα η επιχείρηση 

πραγµατοποιεί 40 δροµολόγια µέσω των δεκατριών (13) επιβατηγών-οχηµαταγωγών 

πλοίων που διαθέτει. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού 

ναυτιλίας είκοσι (20) χρόνια και σήµερα είναι µέλος της Marfin Investment Group 

Συµµετοχών ΑΕ η οποία αποτελεί µια ελληνική εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η Attica είναι εισηγµένη στο ΧΑ (Attica Group, 

2013).  

4.4.3. Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία 

H εταιρία Μινωικές Γραµµές (στο εξής ΜΙΝΟΑΝ) ιδρύθηκε το 1972 στην Κρήτη και 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού και οχηµαταγωγού ναυτιλίας. Η 

πολυετής παρουσία της επιχείρησης στον κλάδο της ναυτιλίας την έχει αναδείξει σε 

µια από τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες της Ευρώπης. Πρόκειται για µεγάλου 

µεγέθους ναυτιλιακή επιχείρηση, µια από τις ηγετικές επιχειρήσεις του σχετικού 8 

(οκτώ) κλάδου και επιχείρηση ευρείας λαϊκής βάσης µε τον στόλο της να αποτελείται 

από  πλοία τα οποία εκτελούν δροµολόγια εντός και εκτός Ελλάδος (ΜΙΝΟΑΝ, 

2014). Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η επιχείρηση είναι εισηγµένη στο ΧΑ.   

4.5. Αποτελέσµατα έρευνας  

Αρχικά προκειµένου να παρουσιαστεί µια συνολική εικόνα σχετικά µε την 

οικονοµική πορεία των υπό µελέτη επιχειρήσεων θα παρουσιαστούν τα βασικά 

οικονοµικά µεγέθη των τριών επιχειρήσεων που στην συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν 

και για τον υπολογισµό των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Η επόµενη ενότητα που 

θα ακολουθήσει παρουσιάζει την πορεία των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των υπό 
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µελέτη επιχειρήσεων από όπου προκύπτουν και σηµαντικά σχόλια για την οικονοµική 

πορεία του ερευνητικού δείγµατος.  

4.5.1. Βασικά οικονοµικά µεγέθη εταιριών 

Στον παρακάτω πίνακα (1) θα παρουσιαστούν τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της 

ΑΝΕΚ που όπως θα παρατηρήσουµε τα κέρδη έχουν υποστεί µείωση από το 2008 και 

µετά ενώ είναι εντυπωσιακή η αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από το 

2011 στο 2012. Επίσης, µείωση παρατηρείται και στα µεικτά κέρδη κατά τα υπό 

µελέτη έτη γεγονός που οφείλεται στην εκτεταµένη µείωση της ζήτησης αλλά και 

στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων που σηµειώθηκαν την περίοδο από το 2009 

µέχρι και το 2012. Τέλος, ο κύκλος εργασιών ακολουθεί µια καθοδική πορεία από 

την το 2008 µέχρι και το 2015. 

Πίνακας 1: Βασικά οικονοµικά µεγέθη ΑΝΕΚ 

Ποσά σε ευρώ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
136.417 112.699 98.373 89.207 69.633 68.110 58.371 65.406 59.291 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
522.790 528.120 537.988 479.066 440.580 392.520 363.273 361.866 335.181 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
89.370 100.868 128.747 137.715 97.963 337.357 346.080 328.584 314.182 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
306.327 325.774 335.119 364.899 333.506 346.149 353.103 371.107 343.736 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
69.860 76.806 73.814 68.547 55.612 52.739 45.293 45.381 39.892 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 216.463 202.346 202.869 114.167 100.057 39.330 10.170 -9.241 -8.555 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 12.008 10.849 10.801 9.333 7.869 6.288 4.520 3.129 2.723 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 60.273 51.002 49.522 22.356 36.173 22.373 23.257 25.624 42.645 

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ  
12.284 -6.413 -4.965 -88.286 -22.888 -60.383 -36.190 -18.855 954 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 11.811 -6.630 -5.303 -88.872 -23.027 -60.568 -36.509 -19.197 453 

ΦΟΡΟΣ 473 217 338 586 139 185 319 342 501 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  254.332 278.936 274.572 263.125 243.595 199.677 178.039 169.476 159.845 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών της ΑΝΕΚ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της 

ΑΤΤΙCA. 
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Πίνακας 2: Βασικά οικονοµικά µεγέθη ΑTTICA 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
244.039 198.393 104.483 113.237 77.330 74.262 2.372 92.203 139.812 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
977.553 946.555 927.992 858.263 794.831 783.217 718.754 675.154 708.647 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
84.193 82.186 124.580 88.214 385.368 380.893 295.090 48.515 72.723 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
471.408 443.723 456.943 387.222 388.616 432.846 378.701 335.337 332.419 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
52.114 55.973 57.438 55.011 50.963 44.040 42.595 48.785 41.990 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 506.145 502.832 471.049 471.041 794.813 783.217 340.053 339.817 376.228 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.228 3.172 4.874 11.381 8.123 5.406 4.501 3.481 2.882 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 94.661 75.412 56.295 23.924 10.094 22.981 41.105 52.601 94.123 

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ  
62.092 22.262 -23.880 -44.400 -86.690 -53.187 -10.096 4.435 33.399 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 61.702 22.262 -27.449 -49.326 -86.503 -53.269 -10.132 4.270 33.182 

ΦΟΡΟΣ 390 0 3.569 4.926 -187 82 36 165 217 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  316.313 325.910 302.478 271.521 246.790 256.002 260.160 266.660 277.625 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών της ΑΤΤΙCA 

Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω πίνακα (2) και η ATTICA µετά από το 2009 

αντιµετωπίζει πτώση των κερδών προ φόρων αλλά και των καθαρών της κερδών ενώ 

παράλληλα µείωση παρατηρείται και στα µικτά κέρδη της επιχείρησης. Πάντως παρά 

τα αρνητικά αποτελέσµατα της κερδοφορίας φαίνεται να υπάρχει αύξηση του κύκλου 

εργασιών της οικονοµικής µονάδας κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στις άλλες δυο 

επιχειρήσεις όπως θα δούµε και στη συνέχεια. Στην συνέχεια, στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της MINOAN. 

Πίνακας 3:Βασικά οικονοµικά µεγέθη MINOAN 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
55.643 80.196 66.829 66.055 92.287 68.051 62.665 54.790 67.152 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
684.166 692.859 649.795 614.900 593.274 552.825 529.315 509.297 505.624 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
193.796 71.418 331.835 80.911 116.166 370.396 101.670 67.607 62.509 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
404.297 414.436 339.011 347.504 365.620 376.472 317.669 267.453 246.059 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
14.608 16.754 60.176 56.806 56.878 36.452 31.158 27.353 36.044 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 280.104 278.367 310.783 267.396 227.654 176.353 211.646 241.844 259.565 
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.553 5.507 6.113 9.249 9.935 6.596 3.715 2.308 2.616 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 57.696 51.960 21.444 -322 2.699 -1.015 22.107 24.238 46.590 

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ  
16.430 3.316 32.384 -40.816 -28.377 -21.478 -6.217 4.640 17.939 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 16.356 3.299 32.357 -43.387 -39.765 -31.300 -14.780 79 17.696 

ΦΟΡΟΣ 74 17 27 2.571 11.388 9.822 8.563 4.561 243 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  195.937 213.782 171.278 169.374 193.323 152.826 162.461 168.193 172.432 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών της MINOAN 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης 

µειώθηκαν αρκετά µε αποτέλεσµα για τέσσερα συναπτά έτη η επιχείρηση να 

εµφανίζει ζηµιές. Πάντως το 2014 και το 2015 σηµειώθηκε µικρή ανάκαµψη των 

καθαρών κερδών γεγονός που ισχύει και για τον κύκλο εργασιών. Τέλος, θα πρέπει 

να επισηµάνουµε ότι για την επιχείρηση παρατηρείται και µείωση των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αλλά και µείωση του συνόλου του ενεργητικού.  

4.5.2. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση υπό µελέτη εταιριών 

Στην παρούσα ενότητα, θα παρουσιάσουµε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες για 

κάθε µια από τις τρεις επιχειρήσεις του ερευνητικού δείγµατος ενώ για κάθε 

περίπτωση θα ακολουθήσει και ο ανάλογος σχολιασµός. Στους παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για την ΑΝΕΚ, την ATTICA και την 

ΜΙΝΟΑΝ ενώ στην συνέχεια ακολουθεί ο ανάλογος σχολιασµός για κάθε δείκτη 

ξεχωριστά αλλά και για τις τρεις εταιρίες, προκειµένου να µπορεί ο αναγνώστης να 

παρατηρήσει και την σύγκριση µεταξύ της επίδοσης των υπό µελέτη επιχειρήσεων.  

Πίνακας 4: Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ΑΝΕΚ 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Γενικής 

Ρευστότητας 
1,53 1,12 0,76 0,65 0,71 0,20 0,17 0,20 0,19 

Ειδικής 

ρευστότητας 
1,39 1,01 0,68 0,58 0,63 0,18 0,16 0,19 0,18 

Κυκλοφοριακής 

ταχύτητας 

ενεργητικού  

0,49 0,53 0,51 0,55 0,55 0,51 0,49 0,47 0,48 

Βαθµού ξένων προς 

ίδια κεφάλαια  
0,59 0,62 0,62 0,76 0,76 0,88 0,97 1,03 1,03 

Βαθµού χρήσης 

ξένων κεφαλαίων 
23,70% 18,28% 18,04% 8,50% 14,85% 11,20% 13,06% 15,12% 26,68% 

Περιθωρίου 

λειτουργικού 

κέρδους 

4,64% -2,38% -1,93% -33,78% -9,45% -30,33% -20,51% -11,33% 0,28% 
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Περιθωρίου 

καθαρού κέρδους 
4,46% -2,45% -2,05% -34,00% -9,51% -30,43% -20,69% -11,53% -0,03% 

Περιθώριο κέρδους 

προ φόρων 
2,17% -1,30% -1,05% -18,67% -5,26% -15,48% -10,14% -5,40% -0,01% 

Απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων (ROA) 
5,24% -3,38% -2,78% -78,36% -23,15% -154,47% -362,12% 211,44% 0,56% 

Απόδοσης 

συνολικών 

κεφαλαίων (ROE) 
2,26% -1,26% -0,99% -18,55% -5,31% -15,71% -10,05% -5,31% 0,14% 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών της ΑΝΕΚ 

Από τον παραπάνω πίνακα καθίσταται αντιληπτό ότι η ΑΝΕΚ έχει σηµειώσει 

καθοδική πορεία σε ότι αφορά τους αριθµοδείκτες της από το 2008 µέχρι και το 2013 

όπου δεν σηµειώνει και καθόλου κέρδη. Είναι σαφές ότι όταν µια επιχείρηση 

παρουσιάζει ζηµίες οι σχετικοί αριθµοδείκτες που µπορεί να δείξουν επίδοση δεν 

µπορεί να δείχνουν µια καλή πορεία. Ενδεικτικά, η επιχείρηση αναφέρει ότι η 

εκτεταµένη οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε την πτώση της ζήτησης για 

µετακινήσεις έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την κερδοφορία της επιχείρησης. 

Πίνακας 5: Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ΑΤΤΙCA 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Γενικής 

Ρευστότητας 
2,90 2,41 0,84 1,28 0,20 0,19 0,30 1,90 1,92 

Ειδικής 

ρευστότητας 
2,85 2,38 0,80 1,15 0,18 0,18 0,28 1,83 1,88 

Κυκλοφοριακής 

ταχύτητας 

ενεργητικού  

0,32 0,34 0,33 0,32 0,31 0,33 0,36 0,39 0,39 

Βαθµού ξένων προς 

ίδια κεφάλαια  
0,48 0,47 0,49 0,45 0,49 0,55 0,53 0,50 0,47 

Βαθµού χρήσης 

ξένων κεφαλαίων 
29,93% 23,14% 18,61% 8,81% 4,09% 8,98% 15,80% 19,73% 33,90% 

Περιθωρίου 

λειτουργικού 

κέρδους 

19,51% 6,83% -9,07% -18,17% -35,05% -20,81% -3,89% 1,60% 11,95% 

Περιθωρίου 

καθαρού κέρδους 
19,38% 6,83% -10,25% -19,98% -34,98% -20,84% -3,91% 1,54% 11,87% 

Περιθώριο κέρδους 

προ φόρων 
6,27% 2,35% -3,34% -6,32% -10,86% -6,81% -1,41% 0,61% 4,65% 

Απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων (ROA) 
12,11% 4,43% -6,58% -11,52% -10,86% -6,81% -2,99% 1,21% 8,76% 

Απόδοσης 

συνολικών 

κεφαλαίων (ROE) 
6,31% 2,35% -2,96% -5,75% -7,31% -4,38% -1,41% 0,63% 4,68% 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών της ΑΤΤΙCA 
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάστηκε η χρηµατοοικονοµική επίδοση της ΑΤΤΙCΑ 

από την σκοπιά των αριθµοδεικτών. Η επίδοση της εν λόγω επιχείρησης φαίνεται να 

είναι λιγότερο επηρεασµένη και χρονικά και ποσοτικά σε σύγκριση µε την ΑΝΕΚ. 

Για παράδειγµα φαίνεται ότι οι ζηµιές της επιχείρησης διαρκούν από το 2009 µέχρι 

και το 2013 ενώ σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις του 2014 και 2015 η υπό µελέτη 

επιχείρηση φαίνεται να σηµειώνει σηµάδια ανάκαµψης τόσο σε επίπεδο οµίλου όσο 

και σε επίπεδο επιχείρησης. 

Στην συνέχεια, ο πίνακας 6 παρουσιάζει τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες της 

ΜΙΝΟΑΝ η οποία φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την οικονοµική κρίση καθώς η 

πτώση των σχετικών δεικτών ξεκινά από το 2010 και µικρά σηµάδια ανάκαµψης 

σηµειώνονται από το 2014 και µετά. Πάντως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην 

ετήσια έκθεση της οικονοµικής µονάδας αναµένεται ανάκαµψη της κίνησης από το 

2016 και µετά καθώς και µείωση των λειτουργικών εξόδων.  

Πίνακας 6: Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ΜΙΝΟΑΝ 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Γενικής 

Ρευστότητας 
0,29 1,12 0,36 1,23 0,79 0,18 0,62 0,81 1,07 

Ειδικής 

ρευστότητας 
0,26 1,05 0,34 1,11 0,71 0,17 0,58 0,78 1,03 

Κυκλοφοριακής 

ταχύτητας 

ενεργητικού  

0,29 0,31 0,26 0,28 0,33 0,28 0,31 0,33 0,34 

Βαθµού ξένων προς 

ίδια κεφάλαια 
0,59 0,60 0,52 0,57 0,62 0,68 0,60 0,53 0,49 

Βαθµού χρήσης 

ξένων κεφαλαίων 
29,45% 24,31% 12,52% -0,19% 1,40% -0,66% 13,61% 14,41% 27,02% 

Περιθωρίου 

λειτουργικού 

κέρδους 

8,35% 1,54% 18,89% -25,62% -20,57% -20,48% -9,10% 0,05% 10,26% 

Περιθωρίου 

καθαρού κέρδους 
8,31% 1,54% 18,88% -27,13% -26,46% -26,91% -14,37% -2,66% 10,12% 

Περιθώριο κέρδους 

προ φόρων 
2,38% 0,47% 4,98% -7,47% -8,62% -7,44% -4,41% -0,88% 3,45% 

Απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων (ROA) 
5,81% 1,18% 10,40% -17,19% -22,47% -23,32% -11,03% -1,85% 6,72% 

Απόδοσης 

συνολικών 

κεφαλαίων (ROE) 2,39% 0,48% 4,98% -7,06% -6,70% -5,66% -2,79% 0,02% 3,50% 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών της MINOAN 
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Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της ΑΝΕΚ. 

Αρχικά οι δείκτες ρευστότητας (ειδικής και γενικής) φαίνεται να ακολουθούν 

καθοδική πορεία γεγονός που υποδηλώνει ότι η ικανότητα κάλυψης των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από τα άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία της 

επιχείρησης µειώνεται, ενώ παράλληλα µειώνεται και η γενικότερη ρευστότητά της.  

Η µείωση αυτή σταδιακά σηµειώνεται για τον δείκτη γενικής ρευστότητας από το 

2007 στο 2008 ενώ το 2009 σηµειώνεται µια µεγάλη πτώση της τάξης του 61,70% 

και το 2010 και πάλι παρατηρείται πτώση του δείκτη αυτού. Επίσης, µεγάλη πτώση 

σηµειώνεται από το 2011 στο 2012 παρά το γεγονός ότι από το 2010 στο 2011 έχει 

σηµειωθεί µια µικρή αύξηση του δείκτη. Από το 2012 στο 2013 υπάρχει και πάλι 

πτώση ενώ στα επόµενα χρόνια µέχρι και το 2015 παρατηρείται µια µικρή αύξηση 

του δείκτη γενικής ρευστότητας. Την ίδια πορεία ακολουθεί σε γενικές γραµµές και ο 

δείκτης ειδικής ρευστότητας γεγονός που είναι αναµενόµενο εφόσον σηµειώνεται 

αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και µείωση του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού.  

Σε ότι αφορά την ΑΤΤΙCA ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι ιδιαιτέρως υψηλός 

καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι πολύ µεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ωστόσο όµως παρατηρείται µείωση του δείκτη αυτού από το 2010 έως 

και το 2013 καθώς το 2011 σηµειώνεται µεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων (από 88.214.000 ευρώ το 2010 ανήλθαν στα 385.368.000 ευρώ το 

2011). Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας σηµειώνει την ίδια πορεία δηλαδή από το 2011 

έως και το 2013 σηµειώνεται µείωση του δείκτη που σηµαίνει ότι η επιχείρηση δεν 

µπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της από τα άµεσα 

ρευστοποιήσιµα στοιχεία της (ο δείκτης τα έτη αυτά είναι µικρότερος της µονάδα).  

Στον πίνακα 6  παρουσιάζονται οι δείκτες της ΜΙΝΟΑΝ όπου παρατηρούµε ότι και 

για την επιχείρηση αυτή ο δείκτης γενικής ρευστότητας αυξάνεται αρκετά το 2008 

καθώς µειώνονται πολύ οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ενώ το 2009 υφίσταται 

µεγάλη µείωση γιατί σηµειώνεται µεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. Από το 2010 έως το 2012 ο δείκτης γενικής ρευστότητας µειώνεται 

ενώ υπάρχει σταδιακή αύξηση από το 2013 στο 2015 γεγονός που αποδίδεται στην 

µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της ΜΙΝΟΑΝ.  
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Στην συνέχεια, η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού σηµειώνει αύξηση από το 

2007 έως και το 2011 γεγονός που σηµαίνει ότι χρησιµοποιούνται όλο και πιο 

αποδοτικά τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης. Βέβαια, ένα µέρος της 

παραπάνω αύξησης οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι και το 2011 το ενεργητικό της 

επιχείρησης αλλά και ο κύκλος εργασιών της αυξανόταν λίγο, ενώ τα επόµενα χρόνια 

µειώθηκαν σταδιακά και τα δυο στοιχεία.  

Ακολουθεί ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια, ο οποίος αυξάνεται µε το πέρασµα 

των χρόνων πράγµα που σηµαίνει ότι η εταιρία στηρίζεται περισσότερο στα ξένα 

κεφάλαια προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και δεν 

στηρίζεται σε τόσο µεγάλο βαθµό στα δικά της κεφάλαια. Το ίδιο παρατηρείται και 

στην εταιρία ATTICA αλλά σε µικρότερο βαθµό ενώ το 2015 µειώνει τον δείκτη 

αυτόν γεγονός που σηµαίνει ότι ενίσχυσε την στήριξη των περιουσιακών της 

στοιχείων από τα δικά της κεφάλαια. Σε ότι αφορά την ΜΙΝΟΑΝ δεν παρατηρείται 

µια σταθερή πορεία του δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια και πιο συγκεκριµένα ο 

δείκτης αυτός αυξάνεται τα έτη 2009,2010 και 2011 ενώ µειώνεται για τα υπόλοιπα 

χρόνια από το 2012 έως και το 2015.  

Σε ότι αφορά την πορεία των αριθµοδεικτών αποδοτικότητας η ΑΝΕΚ σηµειώνει 

χαµηλά περιθώρια λειτουργικού κέρδους, καθαρού περιθωρίου καθώς και περιθωρίου 

κέρδους προ φόρων κυρίως επειδή τα ίδια τα κέρδη της επιχείρησης µειώνονται καθ’ 

όλη την διάρκεια της υπό µελέτη εννιαετίας. Επίσης τα καθαρά κέρδη και τα κέρδη 

προ φόρων είναι σε ένα µεγάλο µέρος της ανάλυσης αρνητικά (δηλαδή δεν είναι 

κέρδη, είναι ζηµιές) κι ως εκ τούτου και οι αντίστοιχοι δείκτες αποδοτικότητας είναι 

αρνητικοί.  

Γενικά και για τις τρεις επιχειρήσεις από το 2009 (για την ΜΙΝΟΑΝ από το 2010 και 

µετά) µέχρι και το 2013 οι δείκτες αποδοτικότητας είναι αρνητικοί γεγονός που 

αποδίδεται στην µεγάλη ύφεση που υπέστη κατά κύριο λόγο η επιβατική κίνηση στην 

Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηλώνουν και οι αναλυτικές οικονοµικές 

καταστάσεις των υπό µελέτη επιχειρήσεων. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι από την 

στιγµή που δεν υπάρχουν κέρδη για τις επιχειρήσεις δεν µπορούµε να µιλάµε για 

αποδοτικότητα της επιχείρησης καθώς το κριτήριο για την µέτρηση της απόδοσης 

αποτελεί το κέρδος. Όταν λοιπόν οι επιχειρήσεις σηµειώνουν ζηµιές δεν µπορούµε να 

κάνουµε λόγο για µείωση ή αύξηση της αποδοτικότητας.  Τέλος, θα πρέπει να 
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επισηµάνουµε ότι για την ΑΤΤΙCA και την ΜΙΝΟΑΝ το έτος 2013 και 2014 φαίνεται 

να σηµειώνει µια µικρή ανάκαµψη σε ότι αφορά το περιθώριο λειτουργικού κέρδους, 

του µεικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και του καθαρού περιθωρίου κέρδους. 

Σε ότι αφορά τον δείκτη απόδοσης συνολικών κεφαλαίων η ΑΝΕΚ σηµείωσε πτώση 

από το 2009 µέχρι και το 2013 όπου ο δείκτης ήταν αρνητικός µέχρι και το 2014. Θα 

πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε ότι ένας αρνητικός δείκτης απόδοσης 

κεφαλαίων δεν µπορεί να έχει κάποια ουσιαστική ερµηνεία, εφόσον όταν δεν 

υπάρχουν κέρδη δεν υπάρχει και απόδοση, όπως αναφέραµε και προηγουµένως. 

Επιπλέον, για την εταιρία ΑΝΕΚ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2014 υπολογίστηκε 

θετικός δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (211,44%) για µαθηµατικούς λόγους και 

όχι πραγµατικούς. Ειδικότερα, το έτος αυτός εκτός από τα καθαρά κέρδη που είναι 

αρνητικά γίνονται αρνητικά και τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και συνεπώς το 

αποτέλεσµα της διαίρεσης είναι θετικό αλλά πλασµατικά θετικό γιατί διαιρούνται δυο 

αρνητικά στοιχεία.  

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων για την ATTICA σηµειώνει πτώση από το 2007 στο 

2008 ενώ γίνεται αρνητική από το 2009 µέχρι και το 2013. Το 2014 και το 2015 

σηµειώνει αύξηση η οποία µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των κερδών της 

επιχειρήσεις (ή καλύτερα στην µετατροπή τους από ζηµιές σε κέρδη) ενώ παράλληλα 

υπάρχει και αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, συνεπώς η συνολική απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων αυξήθηκε. Την ίδια ακριβώς πορεία ακολουθεί και η αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων της ΜΙΝΟΑΝ, η οποία όµως καταγράφει θετικό δείκτη µόνο το 

2015 και όχι από το 2014 όπως συνέβη στην ATTICA.  

O τελευταίος δείκτης που υπολογίστηκε για τις επιχειρήσεις του ερευνητικού 

δείγµατος είναι ο δείκτης απόδοσης των συνολικών κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός 

ακολουθεί την πορεία του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και για τις τρεις 

επιχειρήσεις. Η ATTICA καταγράφει θετικό δείκτη απόδοσης των συνολικών 

κεφαλαίων από το 2007 έως και το 2008 και στην συνέχεια από το 2014 µέχρι και το 

2015 που είναι και το τελευταίο έτος της ανάλυσης. Τέλος, η ΜΙΝΟΑΝ έχει θετικό 

δείκτη απόδοσης συνολικών κεφαλαίων από το 2007 έως και το 2009, από το 2010 

έως και το 2013 ο δείκτης είναι αρνητικός και τέλος το 2014 και το 2015 ο δείκτης 

είναι θετικός.  
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4.5.3. ∆είκτης τιµή προς κέρδη ανά µετοχή  

O δείκτης τιµή προς κέρδη ανά µετοχή (Ρ/Ε) υπολογίστηκε από τα την διαίρεση της 

τιµής της µετοχής της κάθε επιχείρησης την 31/12 του κάθε έτους, ενώ τα κέρδη ανά 

µετοχή ανακτήθηκαν από τους ετήσιου ισολογισµούς. Αναλυτικά παρουσιάζονται τα 

παραπάνω µεγέθη καθώς και ο σχετικός δείκτης για τις τρεις επιχειρήσεις που 

αποτελούν το ερευνητικό δείγµα της παρούσας µελέτης.  

Πίνακας 7: Τιµή µετοχής, κέρδη ανά µετοχή και δείκτης Ρ/Ε για την ΑΝΕΚ 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τιµή µετοχής 2,80 1,00 0,78 0,24 0,12 0,18 0,10 0,08 0,06 

Κέρδη ανά µετοχή 0,10 -0,04 -0,04 -0,67 -0,13 -0,32 -0,19 -0,09 0,00 

Ρ/Ε 28,00 - - - - - - - 19,33 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία της µετοχής για εννέα διαφορετικές 

χρονικές στιγµές δηλαδή την 31/12 του κάθε έτους από το 2007 έως και το 2015 ενώ 

στην συνέχεια παρατίθενται τα κέρδη ανά µετοχή που παρατηρούµε ότι από το 2008 

µέχρι και το 2015 είναι αρνητικά. Συνεπώς, ο δείκτης µπορεί να υπολογιστεί για τα 

έτη 2007 και 2015 ενώ µπορούµε να συµπεράνουµε ότι εάν ο επενδυτής θα πάρει τα 

λεφτά του πίσω σε 28 χρόνια αυτό είναι ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, το οποίο όµως 

το 2015 φαίνεται να µειώνεται αισθητά. Ακολούθως ο ίδιος πίνακας παρατίθεται και 

για την MINOAN. 

Πίνακας 8: Τιµή µετοχής, κέρδη ανά µετοχή και δείκτης Ρ/Ε για την MINOAN 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τιµή µετοχής 5,45 4,64 1,97 0,66 0,229 0,305 0,475 0,539 0,5 

Κέρδη ανά µετοχή 0,23 0,05 0,46 -0,51 -0,56 -0,44 -0,20 0,001 0,17 

Ρ/Ε 23,70 92,80 4,28 - - - - 673,75 3,02 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Στον πίνακα 8 καθίσταται αντιληπτό ότι τα κέρδη ανά µετοχή γίνονται ζηµιές από το 

2010 έως και το 2013 και για τον λόγο αυτό δεν υπολογίζεται και ο δείκτης Ρ/Ε. Σε 

ότι αφορά τον δείκτη θα πρέπει να σηµειώσουµε την µεγάλη αύξηση που σηµείωσε 

το 2008 γεγονός που οφείλεται στην υψηλή τιµή της µετοχής στις 31/12/2008 και στα 

χαµηλά κέρδη ανά µετοχή που προέκυψαν. Επιπλέον, το ίδιο συµβαίνει το 2014 ενώ 
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το 2015 φαίνεται ότι ο δείκτης µειώνεται γεγονός που κρίνεται θετικό από 

επενδυτικής σκοπιάς. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τα αντίστοιχα στοιχεία και για 

την Τρίτη εταιρία τη ΑΤΤΙCA. 

Πίνακας 9: Τιµή µετοχής, κέρδη ανά µετοχή και δείκτης Ρ/Ε για την ΑTTICA 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τιµή µετοχής 5,45 4,64 1,97 0,66 0,23 0,31 0,48 0,54 0,5 

Κέρδη ανά µετοχή 0,49 0,18 -0,19 -0,31 -0,46 -0,28 -0,05 0,02 0,17 

Ρ/Ε 11,19 25,65 - - - - - 24,17 2,89 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Η τιµή της µετοχής στον πίνακα 9 ακολουθεί καθοδική πορεία ενώ µικρή αύξηση 

σηµειώνεται το 2014 και το 2015. Επίσης τα έτη που ξεκινά η οικονοµική κρίση, 

δηλαδή από το 2009 στην Ελλάδα, η επιχείρηση δεν διαθέτει κέρδη ανά µετοχή και 

για τον λόγο αυτό δεν µπορεί να υπολογιστεί και ο δείκτης Ρ/Ε. Τέλος, µπορούµε να 

επισηµάνουµε ότι για τα έτη που υπολογίζεται ο δείκτης ακολουθεί µια καλή πορεία 

το 2007 στην συνέχεια αυξάνεται το 2008 ενώ την καλύτερη επίδοσή του σηµειώνει 

το 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

5.1. Ανάλυση βασικών οικονοµικών µεγεθών 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης παρουσιάστηκαν έως ένα βαθµό στο 

προηγούµενο κεφάλαιο ενώ στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν περαιτέρω ενώ 

παράλληλα θα παρατεθούν και αναλυτικά διαγράµµατα τα οποία βοηθούν και στην 

πραγµάτωση σύγκρισης µεταξύ των υπό µελέτη επιχειρήσεων. Αρχικά θα 

παρουσιάσουµε την πορεία των καθαρών κερδών των τριών επιχειρήσεων, η οποία 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 10: Πορεία καθαρών κερδών των τριών επιχειρήσεων 

Καθαρά 

κέρδη
1
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ 11.811 -6.630 -5.303 -88.872 -23.027 -60.568 -36.509 -19.197 453 

ΑTTICA 61.702 22.262 -27.449 -49.326 -86.503 -53.269 -10.132 4.270 33.182 

MINOAN 16.356 3.299 32.357 -43.387 -39.765 -31.300 -14.780 79 17.696 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στο πίνακα 10 και οι τρεις επιχειρήσεις έχουν 

καταγράψει µείωση των καθαρών κερδών τους τα έτη 2010,2011,2012 και 2013 µε 

την ΑΝΕΚ να σηµειώνει ζηµιές από το 2008 και την ATTICA από το 2009. Σταδιακή 

ανάκαµψη καταγράφουν και οι τρεις εταιρίες µε την ΑΝΕΚ να ξεκινά να έχει κέρδη 

το 2015 ενώ οι άλλες δυο επιχειρήσεις από το 2014. Ενδεικτικά είναι χρήσιµο να 

αναφέρουµε ότι η µεταβολή των καθαρών κερδών από το 2007 στο 2015 ανέρχεται 

σε µείωση της τάξης του 96% για την ΑΝΕΚ, 46,22% για την ΑTTICA ενώ η 

ΜΙΝΟΑΝ έχει σηµειώσει αύξηση της τάξης του 8%.  

Αναλυτικότερα, στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η συγκριτική πορεία των 

κερδών και των τριών επιχειρήσεων. Όπως θα παρατηρήσουµε στην εικόνα που 

ακολουθεί η ΜΙΝΟΑΝ σηµειώνει τις πιο οµαλές µεταβολές στα κέρδη της ενώ 

παράλληλα διαθέτει και τις µικρότερες ζηµιές σε σχέση µε τις άλλες δυο επιχειρήσεις 

που µελετάµε. Στην συνέχεια ακολουθεί η ΑΤΤΙCA που καταγράφει µεγαλύτερη 

διάρκεια στις ζηµιές της ενώ παράλληλα η αύξηση των κερδών της είναι και πάλι 

µεγαλύτερη σε σύγκριση µε την ΑΝΕΚ. Τέλος, ακολουθεί η ΑΝΕΚ για την οποία 

καταγράφεται η µεγαλύτερη µεταβολή κερδών από το 2007 έως και το 2015.  

                                                           
1
 Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ.  
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Εικόνα 4: Συγκριτική πορεία κερδών των τριών επιχειρήσεων 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Στον επόµενο πίνακα πρόκειται να παρουσιαστεί η πορεία των συνολικών 

υποχρεώσεων των τριών επιχειρήσεων. 

Πίνακας 11: Συγκριτική πορεία συνόλου υποχρεώσεων των τριών επιχειρήσεων 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ 306.327 325.774 335.119 364.899 333.506 346.149 353.103 371.107 343.736 

ΑTTICA 471.408 443.723 456.943 387.222 388.616 432.846 378.701 335.337 332.419 

MINOAN 404.297 414.436 339.011 347.504 365.620 376.472 317.669 267.453 246.059 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Όπως παρατηρούµε από τα στοιχεία του πίνακα η ΑΝΕΚ φαίνεται να αυξάνει τις 

υποχρεώσεις της µέχρι και 2010, το 2011 τις µειώνει ελάχιστα και µετά συνεχίζει να 

τις αυξάνει µέχρι και το 2015.  Η ATTICA σηµειώνει τις µεγαλύτερες υποχρεώσεις 

καθ’ όλη την διάρκεια της µελέτης σε σύγκριση µε τις τρεις επιχειρήσεις ενώ 

φαίνεται να τις αυξάνει αρκετά το 2012 και να τις µειώνει σταδιακά µέχρι και το 

2015.  

Τέλος, σε ότι αφορά την ΜΙΝΟΑΝ από το 2007 προς το 2008 έχει αυξήσει τις 

υποχρεώσεις της ενώ στην συνέχεια τις µειώνει το 2009 και µετά τις αυξάνει από το 

2010 µέχρι και το 2012. Από το 2013 µέχρι και το 2015 οι συνολικές υποχρεώσεις 

της ΜΙΝΟΑΝ ακολουθούν καθοδική πορεία. Στην παρακάτω εικόνα θα 
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παρουσιαστεί η συγκριτική πορεία των συνολικών υποχρεώσεων των τριών 

επιχειρήσεων µε διαγραµµατικό τρόπο.  

 

Εικόνα 5: Συγκριτική πορεία συνολικών υποχρεώσεων των τριών επιχειρήσεων 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Καθίσταται αντιληπτό από την εικόνα 5 ότι η ATTICA έχει το υψηλότερο σύνολο 

υποχρεώσεων, στην συνέχεια ακολουθεί η ΑΝΕΚ και µετά η ΜΙΝΟΑΝ. Πάντως η 

συνολική πορεία των υποχρεώσεων και για τις τρεις επιχειρήσεις είναι καθοδική 

γεγονός που, ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε µεγάλο 

βαθµό µε την βοήθεια του βραχυπρόθεσµού και του µακροπρόθεσµου δανεισµού, 

υποδηλώνει ότι υπάρχει µια εγκράτεια σε ότι αφορά την δηµιουργία υποχρεώσεων 

πράγµα που ενδεχοµένως να µπορεί να αποδοθεί στις αρνητικές συνθήκες της 

ελληνικής οικονοµίας και της εκτεταµένης µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος. 

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται η πορεία ενός ακόµα βασικού οικονοµικού 

µεγέθους των τριών επιχειρήσεων που είναι ο κύκλος εργασιών.  

Πίνακας 12: Συγκριτική πορεία κύκλου εργασιών των τριών επιχειρήσεων 

Κύκλος 

εργασιών 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ 254.332 278.936 274.572 263.125 243.595 199.677 178.039 169.476 159.845 

ΑTTICA 316.313 325.910 302.478 271.521 246.790 256.002 260.160 266.660 277.625 

MINOAN 195.937 213.782 171.278 169.374 193.323 152.826 162.461 168.193 172.432 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 
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Από τον πίνακα 12 προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σηµειώνει επί 

του συνόλου µειώσεις ενώ σε ορισµένα έτη σηµειώνονται κάποιες αυξήσεις.  

 

Εικόνα 6:  Συγκριτική πορεία κύκλου εργασιών των τριών επιχειρήσεων 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Από την εικόνα 6 καθίσταται αντιληπτό ότι ο κύκλος εργασιών των τριών 

επιχειρήσεων είναι καθοδικός αλλά η ATTICA και η ΜΙΝΟΑΝ σηµειώνουν µια 

µικρή ανάκαµψη από το 2012 και µετά. Σε γενικές γραµµές η ΑΤΤΙCA διαθέτει το 

µεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ακολουθεί η ΑΝΕΚ και τέλος η ΜΙΝΟΑΝ. Τέλος, στον 

πίνακα και στην εικόνα που ακολουθούν παρουσιάζεται η πορεία των κερδών ανά 

µετοχή των τριών υπό µελέτη επιχειρήσεων.  

Πίνακας 13: Συγκριτική πορεία κερδών ανά µετοχή των τριών επιχειρήσεων 

Κέρδη ανά µετοχή  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ 
0,10 -0,04 -0,04 -0,67 -0,13 -0,32 -0,19 -0,09 0,00 

ΑTTICA 
0,49 0,18 -0,19 -0,31 -0,46 -0,28 -0,05 0,02 0,17 

MINOAN 
0,23 0,05 0,46 -0,51 -0,56 -0,44 -0,20 0,001 0,17 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 
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Εικόνα 7: Πορεία των κερδών ανά µετοχή 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Παρατηρούµε ότι µετά το 2009 τα κέρδη ανά µετοχή ακολουθούν τελείως καθοδική 

πορεία και για τις τρεις επιχειρήσεις ενώ φαίνεται να σηµειώνουν κάποια µικρή 

ανάκαµψη σε διαφορετικούς χρόνους. Πιο συγκεκριµένα, κέρδη σηµειώνει πρώτη η 

ΑΤΤΙCΑ και η ΜΙΝΟΑΝ το 2014 ενώ η ΑΝΕΚ το 2015. Καθίσταται σαφές λοιπόν 

ότι την περίοδο της οικονοµικής κρίσης οι τρεις επιχειρήσεις σηµείωσαν πτώση των 

κερδών ανά µετοχή δεδοµένης και της µειωµένης τουριστικής ζήτησης που 

σηµειωνόταν καθ’ όλη την περίοδο εκείνη.  

5.2. Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί η συγκριτική πορεία των βασικότερων δεικτών που 

υπολογίστηκαν κατά την χρηµατοοικονοµική ανάλυση των τριών επιχειρήσεων. 

Αρχικά, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 14) ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας που όπως αναφέραµε έχει σηµειώσει µείωση από το 2009 µέχρι και το 

2012 και για τις τρεις επιχειρήσεις.  

Πίνακας 14: Συγκριτική πορεία του δείκτη γενικής ρευστότητας των τριών 

επιχειρήσεων 

Γενικής 

Ρευστότητας 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ 1,53 1,12 0,76 0,65 0,71 0,20 0,17 0,20 0,19 

ΑTTICA 2,90 2,41 0,84 1,28 0,20 0,19 0,30 1,90 1,92 

MINOAN 0,29 1,12 0,36 1,23 0,79 0,18 0,62 0,81 1,07 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 
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Από τον παραπάνω πίνακα µπορούµε να παρατηρήσουµε την καθοδική πορεία του 

δείκτη γενικής ρευστότητας και για τις τρεις επιχειρήσεις κατά την έλευση της 

οικονοµικής κρίσης, δηλαδή από το 2009 και µετά ενώ µικρή ανάκαµψη 

παρατηρείται το 2014 και το 2015. Όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί το 

2009, το 2010, το 2011, το 2012 και το 2013 είναι οι χειρότερες χρονιές γενικής 

ρευστότητας και για τις τρεις επιχειρήσεις, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η ATTICA 

σηµειώνει διαχρονικά τον καλύτερο δείκτη ρευστότητας σε σχέση µε τις άλλες δυο 

επιχειρήσεις.  

 

Εικόνα 8: Συγκριτική πορεία δείκτη γενικής ρευστότητας των τριών 

επιχειρήσεων 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Στην συνέχεια ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την διαχρονική πορεία του δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού και για τις τρεις επιχειρήσεις.  

Πίνακας 15: Συγκριτική πορεία του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

ενεργητικού των τριών επιχειρήσεων 

Κυκλοφοριακή 

ταχύτητας 

ενεργητικού 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ 0,49 0,53 0,51 0,55 0,55 0,51 0,49 0,47 0,48 

ΑTTICA 0,32 0,34 0,33 0,32 0,31 0,33 0,36 0,39 0,39 

MINOAN 0,29 0,31 0,26 0,28 0,33 0,28 0,31 0,33 0,34 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 
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Όπως µπορεί κανείς να διαπιστώσει από τον πίνακα 15 η ταχύτητα κυκλοφορίας του 

ενεργητικού µειώνεται για την ΑΝΕΚ από το 2008 µέχρι και το 2014, για την 

ATTICA µειώνεται από το 2008 µέχρι και το 2011 ενώ στην συνέχεια σηµειώνει 

µικρές αυξήσεις µέχρι και το 2015. Τέλος, για την ΜΙΝΟΑΝ ισχύει σχεδόν ότι ισχύει 

και για την ATTICΑ δηλαδή υπάρχει µια µείωση από το 2009 και µετά ενώ 

σηµειώνεται µια µικρή αύξηση το 2011, ακολουθεί µείωση µέχρι και το 2013 και 

στην συνέχεια το 2014 και το 2015 ακολουθεί µικρή ανοδική πορεία. Παρακάτω 

απεικονίζεται και η πορεία του δείκτη διαγραµµατικά.  

 

Εικόνα 9: Συγκριτική πορεία δείκτη γενικής ρευστότητας των τριών 

επιχειρήσεων 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Η πορεία του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια και για τις τρεις επιχειρήσεις 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 16. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως 

όσο πιο µεγάλος είναι ο δείκτης αυτός τόσο περισσότερο οι επιχειρήσεις βασίζονται 

για την χρηµατοδότηση των περιουσιακών της στοιχείων σε ξένα κεφάλαια και τόσο 

λιγότερο στα ίδια κεφάλαιά της.  

Πίνακας 16: Συγκριτική πορεία του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια των τριών 

επιχειρήσεων 

Βαθµού 

ξένων προς 

ίδια κεφάλαια 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ 0,24 0,18 0,18 0,08 0,15 0,11 0,13 0,15 0,27 

ΑTTICA 0,48 0,47 0,49 0,45 0,49 0,55 0,53 0,50 0,47 

MINOAN 0,59 0,60 0,52 0,57 0,62 0,68 0,60 0,53 0,49 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 
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Για την ΑΝΕΚ φαίνεται ότι ο δείκτης αυτός σηµειώνει αυξοµειώσεις µε την 

µεγαλύτερη µείωση να σηµειώνεται την περίοδο µετά την εµφάνιση της οικονοµικής 

κρίσης, δηλαδή το 2010. Σε γενικές γραµµές θα πρέπει να τονίσουµε για ακόµα µια 

φορά ότι το µεγαλύτερο µέρος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων κινείται µέσω του 

βραχυπρόθεσµού και µακροπρόθεσµου δανεισµού και ενδεχοµένως η µείωση των 

υποχρεώσεων αυτών να σηµαίνει ότι οι τράπεζες δεν επιθυµούν να δανείσουν την 

επιχείρηση για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Σε κάθε περίπτωση δεν 

µπορεί παρά να θεωρηθεί θετικό το στοιχείο της µείωσης των ξένων κεφαλαίων σε 

µια επιχείρηση.  

Σε ότι αφορά την ATTICA παρατηρούµε ότι από το 2010 και µετά αυξάνεται η σχέση 

ξένων προς ίδια κεφάλαια ενδεχοµένως επειδή αυξάνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες 

της επιχείρησης ενώ το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και στην ΜINOAN από το 2009 

και µετά. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται διαγραµµατικά η συγκριτική πορεία 

του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια των τριών επιχειρήσεων. 

 

Εικόνα 10: Συγκριτική πορεία του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια των τριών 

επιχειρήσεων 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από την παραπάνω εικόνα (10) ο δείκτης ξένα 

προς ίδια κεφάλαια αυξάνεται για όλες τις επιχειρήσεις σε διαφορετικό βαθµό ενώ 

υπάρχουν ορισµένες χρονικές συµπτώσεις, δηλαδή ο δείκτης αυτός αυξάνεται για την 

ATTICA και την ΜΙΝΟΑΝ από το 2010 και µετά. Το γεγονός αυτό ενδεχοµένως να 
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οφείλεται ως ένα βαθµό στην εγχώρια οικονοµική κρίση όπου µειώθηκε και η 

ανάλογη ζήτηση στην επιβατηγό ναυτιλία κι έτσι οι επιχειρήσεις επειδή δεν είχαν 

κέρδη προσπάθησαν να αυξήσουν τα κεφάλαια τους από ξένες κεφαλαιακές πηγές.  

Ο δείκτης Ρ/Ε αποτελεί έναν ακόµα χρηµατοοικονοµικό δείκτη ο οποίος 

υπολογίστηκε για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης. Συνοπτικά θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι οι επιχειρήσεις του ερευνητικού δείγµατος σε ορισµένα έτη δεν 

διέθεταν κέρδη ανά µετοχή αλλά ζηµιές και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει ο σχετικός 

δείκτης για τα έτη αυτά. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη 

ενώ µετά ακολουθεί και η διαγραµµατική απεικόνιση που βοηθά και στην οπτική 

σύγκριση των δεδοµένων. 

Πίνακας 17: Συγκριτική πορεία του δείκτη Ρ/Ε 

Ρ/Ε 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ 28,00 - - - - - - - 19,33 

ΑTTICA 23,70 92,80 4,28 - - - - 673,75 3,02 

MINOAN 11,19 25,65 - - - - - 24,17 2,89 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Η εταιρία ATTICA µπορούµε να συµπεράνουµε ότι διαθέτει για τα περισσότερα έτη 

κέρδη ανά µετοχή ενώ η ΑΝΕΚ από το σύνολο των εννέα ετών διαθέτει κέρδη ανά 

µετοχή µόνο δύο χρόνια. Επίσης, όπως φαίνεται στον πίνακα από τα έτη 2010 έως και 

2013 ο δείκτης δεν υπολογίζεται για καµία από τις τρεις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ενώ 

για την ΑΝΕΚ δεν υπολογίζεται και για το 2008 και 2014 και για την ΜΙΝΟΑΝ δεν 

υπολογίζεται το 2009. Για την σύγκριση του δείκτη ανά επιχείρηση παρατίθεται το 

παρακάτω διάγραµµα.  



47 
 

 

Εικόνα 11: Συγκριτική πορεία του δείκτη Ρ/Ε των τριών επιχειρήσεων 

Πηγή: Ιδιοκατασκευή από τα στοιχεία των ισολογισµών των τριών επιχειρήσεων 

Από το παραπάνω διάγραµµα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η ATTICA διαθέτει 

τον υψηλότερο δείκτη Ρ/Ε γεγονός που δεν µπορεί να παρά να θεωρηθεί αρνητικό 

καθώς τα χρόνια που θα εισπράξει ο επενδυτής τα χρήµατά του είναι αυξηµένα.  

5.3. Ανάλυση πορείας της τιµής µετοχής 

Η πορεία των τιµών των µετοχών παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες που όπως 

θα παρατηρηθεί ακολουθούν πτωτική πορεία από το 2009 και µετά.  

 

Εικόνα 12:  Πορεία µετοχής ΑΝΕΚ 

Πηγή: Ανάκτηση από (Capital, 2016) 
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Από την παραπάνω εικόνα καθίσταται εµφανής η απότοµη πτώση της τιµής της 

µετοχής της ΑΝΕΚ από το 2009 και µετά ενώ σηµειώνεται µια σταθερή πορεία από 

το 2011 και µετά. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για ΑΤΤΙCΑ που η µετοχή της 

µειώνεται από τα τέλη του 2008 και σηµειώνει µικρή ανάκαµψη στα τέλη του 2015. 

 

Εικόνα 13:Πορεία µετοχής ΑΤΤΙCΑ 

Πηγή: Ανάκτηση από (Capital, 2016) 

 

 

Εικόνα 14: Πορεία µετοχής ΜΙΝΟΑN 

Πηγή: Ανάκτηση από (Capital, 2016) 
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Η πορεία της µετοχής της ΜΙΝΟΑΝ ακολουθεί και αυτή καθοδική πορεία από τα 

τέλη του 2008 και µετά ενώ φαίνεται να σηµειώνει άνοδο στο τέλος του 2015.  Είναι 

προφανές ότι η πτωτική τάση των τιµών των µετοχών συνάδει µε την γενικότερη 

οικονοµική κρίση ενώ στην συνέχεια παρουσιάζεται κι ένα συγκριτικό γράφηµα µε 

το Γενικό ∆είκτη Τιµών (Γ∆Τ) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). 

 

Εικόνα 15: Σύγκριση τιµών µετοχών των τριών επιχειρήσεων µε τον Γ∆Τ του 

ΧΑ 

Πηγή: Ανάκτηση από (Capital, 2016) 

Στο παραπάνω διάγραµµα η γραµµή µε το πράσινο χρώµα παρουσιάζεται ο γενικός 

δείκτης ο οποίος παρουσιάζει ιδιαιτέρως πτωτική πορεία από το 2009 και µετά 

γεγονός που οφείλεται στην εκτεταµένη οικονοµική χρήση που έπληξε την χώρα. Η 

τιµή της µετοχής της ΑΝΕΚ φαίνεται να κινείται µαζί µε την ΑΤΤΙCΑ κάτω από τον 

γενικό δείκτη τιµών γεγονός που δείχνει ότι συγκριτικά µε το σύνολο των υπόλοιπων 

εισηγµένων επιχειρήσεων οι δυο αυτές ναυτιλιακές εταιρίες έχουν χαµηλότερες 

επιδόσεις. Αντίθετα η ΜΙΝΟΑN κινείται πάνω από τον γενικό δείκτη πράγµα που 

είναι θετικό γιατί σηµαίνει ότι έχει καλύτερη επίδοση από το µέσο όρο των 

επιχειρήσεων που οι µετοχές του διαπραγµατεύονται στο ΧΑ. 
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Τέλος, από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πορεία της 

τιµής των µετοχών αυτών των εταιριών τα τελευταία χρόνια ακολουθεί την γενική 

πτωτική πορεία των αριθµοδεικτών και των οικονοµικών  που αναλύθηκαν 

προηγουµένως. Παρά το γεγονός ότι δεν πραγµατοποιήθηκε κάποια στατιστική 

συσχέτιση είναι εύλογο να συµπεράνει κανείς ότι όταν µειώνεται η αποδοτικότητα, η 

κερδοφορία και η ρευστότητα µιας επιχείρησης θα µειωθεί αντιστοίχως και η τιµή της 

µετοχής της καθώς όλο και λιγότεροι επενδυτές θέλουν να συµµετάσχουν 

κεφαλαιακά στην επιχείρηση αυτή. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η οικονοµική κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα από το 2009 και µετά έχει επιδράσει 

αρνητικά σε ολόκληρη την κοινωνία αλλά και στις επιχειρήσεις που είναι σαφώς 

συνδεδεµένες. Η παρούσα µελέτη παρά το γεγονός ότι δεν ανέλυσε τις πτυχές και τις 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην κοινωνία προσπάθησε να συνδέσει τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα τριών εισηγµένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι δεν πραγµατοποιήθηκε 

κάποια στατιστική συσχέτιση, φαίνεται από τους δείκτες των επιχειρήσεων, την τιµή 

των µετοχών και του γενικού δείκτη αλλά και από τις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις 

των επιχειρήσεων ότι η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την 

οικονοµική πορεία και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.  

Η παρούσα µελέτη είχε στόχο να αναλύσει την χρηµατοοικονοµική κατάσταση τριών 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων (ΑΝΕΚ, ΜΙΝΟΑΝ και ΑΤΤΙCΑ) που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα. Η 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση αφορούσε τα έτη από το 2007 µέχρι και το 2015 

προκειµένου να διερευνηθεί η οικονοµική πορεία των υπό µελέτη επιχειρήσεων πριν 

και µετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Σχετικά µε το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα 

που ήταν τι µεταβολές υπάρχουν στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες των υπό µελέτη 

επιχειρήσεων πριν και µετά την οικονοµική κρίση που έπληξε την Ελλάδα οι τρεις 

επιχειρήσεις που αναλύθηκαν ως προς τα οικονοµικά τους µεγέθη, τους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και την τιµή της µετοχής τους φαίνεται να έχουν 

επηρεαστεί από την οικονοµική κρίση καθώς από το 2009 και µετά είναι φανερή η 

πτωτική τάση των µεγεθών ανεξάρτητα από το εάν το µέγεθος της πτώσης διαφέρει 

ανά επιχείρηση.  

Επίσης, σηµαντικό σκέλος της παρούσας µελέτης είναι και η σύγκριση των 

επιχειρήσεων αυτών από την σκοπιά της χρηµατοοικονοµικής τους επίδοσης, των 

οικονοµικών µεγεθών και των τιµών των µετοχών. Ειδικότερα, το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτηµα αφορούσε στο ποιες από τις τρεις επιχειρήσεις παρουσιάζει 

καλύτερη εικόνα χρηµατοοικονοµικών δεικτών πριν και µετά από την οικονοµική 

κρίση. Στο ερώτηµα αυτό δεν υπάρχει µια µόνο απάντηση καθώς οι τρεις υπό µελέτη 

επιχειρήσεις σηµειώνουν σε διαφορετικά σηµεία καλύτερη και χειρότερη επίδοση. 

Πιο συγκεκριµένα, η ΑΤΤΙCΑ φαίνεται να παρουσιάζει την µεγαλύτερη ρευστότητα 
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από τις άλλες δυο επιχειρήσεις καθώς και υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η 

ΜΙΝΟΑN σηµειώνει την υψηλότερη τιµή µετοχής σε διαχρονικό επίπεδο µετά το 

2009 σε σύγκριση µε τις άλλες δυο επιχειρήσεις.  

Από την σκοπιά των καθαρών κερδών η ΜΙΝΟΑΝ σηµειώνει τις πιο οµαλές 

µεταβολές στα κέρδη της ενώ παράλληλα διαθέτει και τις µικρότερες ζηµιές σε σχέση 

µε τις άλλες δυο επιχειρήσεις που µελετάµε. Στην συνέχεια ακολουθεί η ΑΤΤΙCA 

που καταγράφει µεγαλύτερη διάρκεια στις ζηµιές της ενώ παράλληλα η αύξηση των 

κερδών της είναι και πάλι µεγαλύτερη σε σύγκριση µε την ΑΝΕΚ. Τέλος, ακολουθεί 

η ΑΝΕΚ για την οποία καταγράφεται η µεγαλύτερη µεταβολή κερδών από το 2007 

έως και το 2015. Επιπρόσθετα, ο κύκλος εργασιών των τριών επιχειρήσεων είναι 

καθοδικός αλλά η ATTICA και η ΜΙΝΟΑΝ σηµειώνουν µια µικρή ανάκαµψη από το 

2012 και µετά. Σε γενικές γραµµές η ΑΤΤΙCA διαθέτει το µεγαλύτερο κύκλο 

εργασιών, ακολουθεί η ΑΝΕΚ και τέλος η ΜΙΝΟΑΝ.  

Τέλος, ένα ακόµα βασικό συµπέρασµα είναι το γεγονός ότι µετά το 2009 τα κέρδη 

ανά µετοχή ακολουθούν τελείως καθοδική πορεία και για τις τρεις επιχειρήσεις ενώ 

κέρδη µετά το 2009 σηµειώνει πρώτη η ΑΤΤΙCΑ και η ΜΙΝΟΑΝ το 2014 µε την 

ΑΝΕΚ να καταγράφει κέρδη ανά µετοχή το 2015. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι την 

περίοδο της οικονοµικής κρίσης οι τρεις επιχειρήσεις σηµείωσαν πτώση των κερδών 

ανά µετοχή δεδοµένης και της µειωµένης τουριστικής ζήτησης που σηµειωνόταν καθ’ 

όλη την περίοδο εκείνη. 

Η παρούσα µελέτη ανέδειξε το βασικό συµπέρασµα ότι η οικονοµική κρίση έχει 

πλήξει την πορεία των τριών ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπως άλλωστε ήταν 

αναµενόµενο εάν αναλογιστεί κανείς την πτώση της ζήτησης για µετακινήσεις, την 

µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, την γενικότερη αδυναµία των τραπεζών να 

δανείσουν τις επιχειρήσεις αλλά και την αύξηση των φόρων και άλλων λειτουργικών 

δαπανών των επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι χρήσιµο να επισηµανθεί η σηµασία της 

αναζήτησης των τρόπων µε τους οποίους οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να 

ανακάµψουν και να επιστρέψουν σε ένα υγιές οικονοµικό περιβάλλον το οποίο πάνω 

απ’ όλα να έχει µια σταθερότητα. Οι µελλοντικές έρευνες µπορούν να επικεντρωθούν 

ακριβώς στο πεδίο αυτό, δηλαδή στην αναζήτηση των τρόπων µε τους οποίους θα 

καταφέρουν οι επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί από την κρίση να ανακάµψουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των τριών υπό µελέτη επιχειρήσεων παρουσιάζονται 

αναλυτικά στις ιστοσελίδες τους και επειδή διατίθενται µόνο σε αρχεία PDF δεν 

καθίσταται δυνατή η επικόλληση των ισολογισµών στα παραρτήµατα καθώς δεν θα 

µπορεί ο αναγνώστης να δει ξεκάθαρα τα δεδοµένα. Αναλυτικά οι οικονοµικές 

καταστάσεις µπορούν να βρεθούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

• http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Corporate_Information/In

vestors/Financial_Results?etos=2007&fn_id=99 

• http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Corporate_Information/In

vestors/Financial_Results?etos=2008&fn_id=99 

• http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Corporate_Information/In

vestors/Financial_Results?etos=2009&fn_id=99 

• http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Corporate_Information/In

vestors/Financial_Results?etos=2010&fn_id=99 
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vestors/Financial_Results?etos=2011&fn_id=99 

• http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Corporate_Information/In

vestors/Financial_Results?etos=2012&fn_id=99 

• http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Corporate_Information/In

vestors/Financial_Results?etos=2013&fn_id=99 

• http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Corporate_Information/In

vestors/Financial_Results?etos=2014&fn_id=99 

• http://www.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod/Corporate_Information/In

vestors/Financial_Results?etos=2015&fn_id=99 

• http://www.minoan.gr/financial-

info?field_term_tid=102&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2007 

• http://www.minoan.gr/financial-

info?field_term_tid=102&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2008 

• http://www.minoan.gr/financial-

info?field_term_tid=102&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2009 

• http://www.minoan.gr/financial-

info?field_term_tid=102&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2010 
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