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Περίληψη 

 

 

Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση δύο 

ελληνικών εταιριών του κλάδου της ακτοπλοΐας, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων αναφορικά με την πορεία αυτών κατά την περίοδο 2010-2015. Οι εταιρίες 

που θα αναλύσω είναι η Blue star ferries ναυτιλιακή Α.Ε. και η ναυτιλιακή εταιρία Κρήτης 

Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.). Η επιλογή των εταιριών έγινε με γνώμονα τον υψηλό κύκλο εργασιών του 

έτους 2014. 

 Πιο συγκεκριμένα Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή στο θέμα της 

διπλωματικής, ο αντικειμενικός σκοπός, καθώς και η δομή της εργασίας. 

 Στο ακριβώς επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται γενικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της επιβατηγού 

ναυτιλίας στην Ελλάδα, όπως οι κατηγορίες που χωρίζεται, ιδιαιτερότητες του κλάδου και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και στοιχεία για τις δύο εταιρίες που θα απασχολήσουν 

την παρούσα διπλωματική. Επίσης αναφέρονται κάποια στοιχεία για τις κατηγοριοποιήσεις 

των λιμανιών καθώς και των επιβατηγών πλοίων.  

 Στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται λίγα λόγια για τους αριθμοδείκτες και τις οικονομικές 

καταστάσεις, όπως πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, που χρησιμοποιούνται οι δείκτες, η 

χρησιμότητα τους, τι επιδιώκουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η 

θεωρητική προσέγγιση των αριθμοδεικτών που θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 

 Στο κεφάλαιο 5 υπάρχουν πίνακες με τις συγκριτικές καταστάσεις, τις καταστάσεις 

ποσοστών τάσης και τις καταστάσεις κοινού μεγέθους για την ANEK lines και την Blue star 

ferries και ο σχολιασμός αυτών. 

 Στο κεφάλαιο 6 απεικονίζονται σε πίνακες αλλά και διαγραμματικά όλοι οι εξεταζόμενοι 

αριθμοδείκτες και για τις δυο εταιρίες και ο σχολιασμός αυτών. 

 Τέλος στο κεφάλαιο 7 υπάρχουν κάποια σχόλια-παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία της 

επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα, καθώς και των δυο εξεταζόμενων ναυτιλιακών εταιριών 

τα έτη 2010-2015. 
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Abstract 

 

 

This graduation project (assignment) is refered to economical analysis of two Greek 

companies of the domain of shipping having as main purpose to draw useful conclusions 

about the progress both of them during 2010-2015. The companies I am going to analyze 

about are Blue star ferries A.E. and Crete A.E. (A.N.E.K). This choice depends on the project 

they did during 2014. 

 To start with, the first chapter presents the introduction to the thesis, the objective and the 

structure of work.  

 In just next chapter presents the literature review. 

 I ought to mention that in unit 3 are presented general informations about seafaring in 

Greece, like the particularities of this branch and also the problems which face this company. 

Moreover, this assignments is refered to classifications of ports and ships too. 

 In addition, the fourth unit is alluded to ratios and economical situation, like advantages-

disadvantages, the purpose for which we use ratios, the usefulness of them, the purpose of the 

users of financial statements such as the theoretical approach of ratios which I am going to 

present to the next module. 

 Section 5 is another useful page where are presented tables which contain financial 

statements, common size about ANEK lines and Blue star ferries. There are also commentary 

notifications about them. 

 Finally another module I have to present is page 6 where there are tables. In these tables are 

pictured graphically the considered ratios. 

 In conclusion, the last module 7 contains feedback about the progress of seafaring in Greece 

and also about the two companies which I analyzed to this thesis assignment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Περιεχόμενα 

Περίληψη ................................................................................................................................................ 2 

Abstract ................................................................................................................................................... 3 

Κατάλογος πινάκων ................................................................................................................................ 6 

Κατάλογος διαγραμμάτων ...................................................................................................................... 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................... 8 

1.1 Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας ............................................................................................ 8 

1.2 Δομή της εργασίας ........................................................................................................................ 8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ........................................................................................ 10 

2.1 Η εξέλιξη της ναυτιλίας ............................................................................................................... 10 

2.2 Η Ελληνική ναυτιλία .................................................................................................................... 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ........................................................................... 12 

3.1 Γενικότερα για τον κλάδο ........................................................................................................... 12 

3.2 Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα ..................................................................... 13 

3.3 Ιδιαιτερότητες-προβλήματα του κλάδου ................................................................................... 15 

3.4 H ελληνική ναυτιλία βασικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα ............................................. 15 

3.5 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εκπομπές στην θαλάσσια περιοχή: η 

περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας ................................................................................................. 16 

3.5.1 Μεθοδολογία ....................................................................................................................... 17 

3.5.2 Σύντομη ανάλυση ορισμένων επιλογών πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία. .............................................................................................. 18 

3.5.3 Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων ................................................................. 19 

3.5.3.1 Το προφίλ των εταιριών ............................................................................................... 19 

3.5.3.2 Περιβαλλοντικές και ρυθμιστικές ευαισθητοποιήσεις ................................................ 19 

3.6 Στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας: ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες, οργάνωση και 

διαχείριση ......................................................................................................................................... 20 

3.7 Λιμάνια........................................................................................................................................ 21 

3.8 Κατηγοριοποίηση λιμανιών ........................................................................................................ 21 

3.9 Κατηγορίες επιβατηγών πλοίων ................................................................................................. 22 

3.10 Οι εταιρίες ................................................................................................................................. 23 

3.10.1 Blue star ferries .................................................................................................................. 24 

3.10.2 ΑΝΕΚ LINES ......................................................................................................................... 25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ............................ 26 

4.1 Χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών δεικτών ....................................................................... 26 

4.2 Τι είναι δείκτης, ποιοι χρησιμοποιούν τους δείκτες .................................................................. 28 



5 
 

4.3 Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και οι σκοποί που επιδιώκουν με την ανάλυση ... 28 

4.4 Οι λογιστικές καταστάσεις ως πηγή πληροφόρησης ................................................................. 31 

4.5 Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της χρήσης αριθμοδεικτών ..................................................... 31 

4.6 Θεωρητική προσέγγιση αριθμοδεικτών ..................................................................................... 33 

4.6.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) ..................................................................... 33 

4.6.1.1 Δείκτης γενικής ρευστότητας (Current ratio) ............................................................... 33 

4.6.1.2 Δείκτης ταμιακής ρευστότητας (Cash ratio) ................................................................. 34 

4.6.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) ................................................................. 34 

4.6.2.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων (Inventory turnover ratio) .............. 35 

4.6.2.2 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (Asset turnover ratio)...................... 35 

4.6.2.3 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων (Fixed asset turnover ratio) ..................... 36 

4.6.2.4 Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων (Average debt collection period) ................. 36 

4.6.2.5 Δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables turnover ratio) ................. 36 

4.6.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios) .......................................................... 37 

4.6.3.1 Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους (Gross profit margin) ......................................... 38 

4.6.3.2 Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Net profit margin ratio) ................................ 38 

4.6.3.3 Δείκτης απόδοσης ενεργητικού (Return on assets ratio) ............................................. 39 

4.6.3.4 Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (return on equity/ROE) ...................................... 39 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ........................................... 40 

5.1 Γενικά .......................................................................................................................................... 40 

5.2 A.N.E.K lines ................................................................................................................................ 41 

5.2.1 Συγκριτικές καταστάσεις ANEK lines ................................................................................... 41 

5.2.2 Καταστάσεις κοινού μεγέθους ANEK lines .......................................................................... 42 

5.2.3 Καταστάσεις ποσοστών τάσης ANEK lines .......................................................................... 43 

5.3 Blue star ferries ........................................................................................................................... 44 

5.3.1 Συγκριτικές καταστάσεις Blue star ferries ........................................................................... 44 

5.3.2 Καταστάσεις κοινού μεγέθους Blue star ferries .................................................................. 45 

5.3.3 Καταστάσεις ποσοστών τάσης Blue star ferries .................................................................. 46 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΔΕΙΚΤΩΝ ............................................................................................. 47 

6.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας ....................................................................................................... 47 

6.1.1 Δείκτης γενικής ρευστότητας .............................................................................................. 47 

6.1.2 Δείκτης ταμιακής ρευστότητας ............................................................................................ 48 

6.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας ................................................................................................. 49 

6.2.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων ............................................................... 49 



6 
 

6.2.2 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού ................................................................ 50 

6.2.3 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων ........................................................................ 51 

6.2.4 Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων ............................................................................. 52 

6.3 Αριθμοδείκτες χρέους ή μόχλευσης και αριθμοδείκτες οικονομικής κάλυψης ........................ 53 

6.3.1 Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης........................................................................ 53 

6.4 Αριθμοδείκτες απόδοσης ........................................................................................................... 54 

6.4.1 Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους ................................................................................... 54 

6.4.2 Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους ( προ φόρων) ........................................................ 55 

6.4.3 Δείκτης απόδοσης ενεργητικού (προ φόρων) ..................................................................... 56 

6.4.4 Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ................................................................................... 57 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ  ........................................................................................................... 58 

7.1 Συμπεράσματα- προτάσεις ......................................................................................................... 58 

Βιβλιογραφία ........................................................................................................................................ 60 

Παραρτήματα ....................................................................................................................................... 62 

 

Κατάλογος πινάκων 

 
Πίνακας 1: επιβατική κίνηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης 

Πίνακας  2: εμπορική κίνηση του λιμένα Θεσσαλονίκης 

Πίνακας 3: συγκριτικές καταστάσεις ANEK lines 

Πίνακας 4: καταστάσεις κοινού μεγέθους ANEK lines 

Πίνακας 5: καταστάσεις ποσοστών τάσης ANEK lines 

Πίνακας 6: συγκριτικές καταστάσεις Blue star ferries 

Πίνακας 7: καταστάσεις κοινού μεγέθους Blue star ferries 

Πίνακας 8: καταστάσεις ποσοστών τάσης Blue star ferries 

Πίνακας 9: Δείκτης γενικής ρευστότητας 

Πίνακας 10: Δείκτης ταμιακής ρευστότητας 

Πίνακας 11: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

Πίνακας 12: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

Πίνακας 13: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

Πίνακας 14: Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων 

Πίνακας 15: Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης 

Πίνακας 16: Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

Πίνακας 17: Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (προ φόρων) 

Πίνακας 18: Δείκτης απόδοσης ενεργητικού  

Πίνακας 19: Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 



7 
 

Κατάλογος διαγραμμάτων 

 

 

Διάγραμμα 1: Δείκτης γενικής ρευστότητας 

Διάγραμμα 2: Δείκτης ταμιακής ρευστότητας 

Διάγραμμα 3: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

Διάγραμμα 4: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

Διάγραμμα 5: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

Διάγραμμα 6: Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων 

Διάγραμμα 7: Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης  

Διάγραμμα 8: Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

Διάγραμμα 9: δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

Διάγραμμα 10: Δείκτης απόδοσης ενεργητικού (προ φόρων) 

Διάγραμμα 11: Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας 

 

 
Η Ελλάδα ανέκαθεν αποτελούσε μια παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα. Η εμπορική της 

ναυτιλία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας 

καθώς και στην αύξηση του κύρους της διεθνώς. 

 Ο Ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος υπολογίζεται ότι απασχολεί περισσότερα από 165.000 

άτομα, δηλαδή το 3,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα 

 Οι στόχοι της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων 

δυο εταιριών του κλάδου της ακτοπλοΐας, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

σχετικά με την πορεία αυτών κατά τη χρονική περίοδο 2010-2015. Οι εξεταζόμενες εταιρίες 

είναι οι Blue star ferries και ANEK lines. 

 Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, χρησιμοποιήθηκαν οι συγκριτικές καταστάσεις, οι 

καταστάσεις κοινού μεγέθους, οι καταστάσεις ποσοστών τάσης, καθώς και η εξέταση 

ορισμένων αριθμοδεικτών. 

 Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 

όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στα ετήσια ενημερωτικά δελτία των δυο αυτών εταιριών. 

 

1.2 Δομή της εργασίας 

 

 
Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από κεφάλαια, καθώς στο τέλος παρουσιάζονται και τα 

παραρτήματα. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η 

εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής, ο αντικειμενικός σκοπός, καθώς και η δομή της 

εργασίας. 

Στο ακριβώς επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται γενικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της επιβατηγού 

ναυτιλίας στην Ελλάδα, όπως οι κατηγορίες που χωρίζεται, ιδιαιτερότητες του κλάδου και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και στοιχεία για τις δύο εταιρίες που θα απασχολήσουν 

την παρούσα διπλωματική. Επίσης αναφέρονται κάποια στοιχεία για τις κατηγοριοποιήσεις 

των λιμανιών καθώς και των επιβατηγών πλοίων.  

 Στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται λίγα λόγια για τους αριθμοδείκτες και τις οικονομικές 

καταστάσεις, όπως πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, που χρησιμοποιούνται οι δείκτες, η 

χρησιμότητα τους, τι επιδιώκουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η 

θεωρητική προσέγγιση των αριθμοδεικτών που θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 
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 Στο κεφάλαιο 5 υπάρχουν πίνακες με τις συγκριτικές καταστάσεις, τις καταστάσεις 

ποσοστών τάσης και τις καταστάσεις κοινού μεγέθους για την ANEK lines και την Blue star 

ferries και ο σχολιασμός αυτών. 

 Στο κεφάλαιο 6 απεικονίζονται σε πίνακες αλλά και διαγραμματικά όλοι οι εξεταζόμενοι 

αριθμοδείκτες και για τις δυο εταιρίες και ο σχολιασμός αυτών. 

 Τέλος στο κεφάλαιο 7 υπάρχουν κάποια σχόλια-παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία της 

επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα, καθώς και των δυο εξεταζόμενων ναυτιλιακών εταιριών 

τα έτη 2010-2015, καθώς και προτάσεις και περεταίρω έρευνα. 

Η παρούσα διπλωματική ολοκληρώνεται με την παράθεση παρατήματος στο οποίο 

παρουσιάζονται οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσεως των εταιριών για την 

εξεταζόμενη περίοδο, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στα ετήσια οικονομικά δελτία των 

εταιριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1 Η εξέλιξη της ναυτιλίας 

 

 
Η ναυτιλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες σε όλη τη 

διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες η ανάπτυξη 

εξαρτάται κυρίως από το διεθνές και διαπεριφερειακό εμπόριο. Oι μεταφορές και ιδίως οι 

θαλάσσιες θεωρούνται ως ένας από τους τέσσερις σημαντικότερους πυλώνες της 

παγκοσμιοποίησης, μαζί με τις επικοινωνίες, την τυποποίηση των μεταφορών και την 

απελευθέρωση του εμπορίου (Kumar & Hoffmann, 2002). Οι θαλάσσιες μεταφορές 

αποτελούν αναπόσπαστο και συχνά το λιγότερο δημοσίως ορατό μέρος της παγκόσμιας 

οικονομίας, καθώς το εξαιρετικά εκτεταμένο δίκτυό τους καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων λιμένων, τερματικών σταθμών, κέντρων 

διανομής και, βέβαια, των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Μάλιστα, για ένα σημαντικό αριθμό 

αγαθών και εμπορευμάτων, δεν υπάρχει άμεσο υποκατάστατο των θαλάσσιων μεταφορών,  

καθώς παρά το γεγονός ότι οι αερομεταφορές αναπτύσσονται ραγδαία, στην πραγματικότητα 

μεταφέρουν μόνο ένα μικρό κλάσμα του όγκου αλλά και της αξίας του συνόλου των 

εμπορευμάτων που διακινούνται σε παγκόσμια κλίμακα (Corbett & Winebrake, 2008).  

 Η σημαντική επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου, η τεχνολογική πρόοδος και οι συνεχείς 

γεωπολιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που 

έχουν διαμορφώσει το σύγχρονο κλάδο της ναυτιλίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως 

στη δεκαετία του 1980, ο όγκος των διηπειρωτικών θαλάσσιων μεταφορών αντιστοιχούσε 

περίπου στο 23% του συνολικού όγκου του παγκόσμιου εμπορίου, με το ποσοστό αυτό να 

φτάνει στη δεκαετία του 2000 πάνω από το 80% (Glen& Marlow, 2009).  

 Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη του κλάδου της ναυτιλίας οφείλεται στην «επανάσταση» που έχει 

επιτευχθεί όσον αφορά τα εμπορευματοκιβώτια και τις τεχνικές βελτιώσεις σχετικά με το 

μέγεθος, την ταχύτητα και το σχεδιασμό των πλοίων, καθώς και στην αυτοματοποίηση των 

λειτουργιών των λιμένων (Notteboom, 2004). Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν ένα από τα 

χαμηλότερα κόστη μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανά μίλι μεγάλων αποστάσεων. 

Βέβαια, η σημαντικότερη μεταβλητή που έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων είναι η παγκοσμιοποίηση των αγορών, με την ποντοπόρο ναυτιλιακή 

βιομηχανία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο κλάδο 

μεταφοράς μεταποιημένων προϊόντων.  

 Τέλος, δύο ακόμη παράγοντες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σύγχρονης 

ναυτιλίας. Το κανονιστικό περιβάλλον του κλάδου  που είναι εξαιρετικά ρυθμιζόμενο, με 

τους διεθνείς οργανισμούς ναυτιλίας να συνεργάζονται στενά για την έκδοση 

κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και κανονισμών και ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν τομέα 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όσον αφορά τις κεφαλαιακές επενδύσεις από τις διεθνείς 

χρηματαγορές.  
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2.2 Η Ελληνική ναυτιλία 

 

 
Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1940, καθώς πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο εγχώριος ναυτιλιακός κλάδος ήταν στην ένατη 

θέση μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων στόλων σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας στην κατοχή του 

607 εμπορικά πλοία συνολικής χωρητικότητας 1,8 εκατομμυρίων κόρων ολικής 

χωρητικότητας (Χαρλαυτής, 2001). Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, η αναπτυξιακή προσπάθεια 

της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας συνάντησε μεγάλα εμπόδια, δεδομένης της έλλειψης 

ιδιωτικών κεφαλαίων, της αδυναμίας εύρεσης χρηματοδότησης για την ανασυγκρότηση του 

στόλου, της αύξησης της αξίας της ναυπήγησης των πλοίων και της γενικότερης πολιτικής 

αστάθειας που επικρατούσε στη χώρα μετά τον πόλεμο. Μετέπειτα, οι περισσότεροι Έλληνες 

πλοιοκτήτες κατέφυγαν στα εμπορικά κέντρα της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου, καθώς το 

θεσμικό περιβάλλον στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα δυσμενές, με χαρακτηριστικά τη μεγάλη 

φορολογία, την απαγόρευση της διαγραφής των πλοίων από τα ελληνικά νηολόγια και της 

περιορισμένης ανάπτυξης του θεσμού της υποθήκης επί πλοίων.  

 Σήμερα, δεδομένου ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία έχει τεράστια σημασία για τη 

διεθνή οικονομική δραστηριότητα, με πάνω του 80% του παγκόσμιου εμπορίου 

εμπορευμάτων να μεταφέρεται δια θαλάσσης, η ελληνική ναυτιλία κατέχει εξέχουσα θέση 

στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές. Ο στόλος ελληνικών συμφερόντων, δηλαδή τα πλοία 

των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα της σημαίας τους, κατέχουν την 

πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις εμπορικές μεταφορικές ικανότητες, 

αντιπροσωπεύοντας το 16,2% της συνολικής μεταφορικής ικανότητας ανά τον κόσμο 

(Prandeka & Zarkos, 2014). Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες 

της εγχώριας οικονομίας και μαζί με τον τουρισμό αντανακλούν τους δύο σημαντικότερους 

εξαγωγικούς τομείς.  

 Εν κατακλείδι, η ελληνική ναυτιλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εγχώρια οικονομία, 

καθώς και στην ανάκαμψή της από την υπάρχουσα οικονομική κρίση. Οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών είναι πολύ σημαντικές, στο 

πλαίσιο της ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και της αυξημένης εμπλοκής των 

αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια παραγωγική δραστηριότητα, ενώ οι Έλληνες 

πλοιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες, αξιοποιώντας το 

νέο και αποδοτικό στόλο, την τεχνογνωσία και τους στενούς επιχειρηματικούς δεσμούς που 

έχουν αναπτύξει ανά τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή της λογιστικής επιστήμης και 

των βέλτιστων πρακτικών χρηματοοικονομικής αναφοράς δεν είναι αμελητέα για τη ρύθμιση 

της αγοράς, την προσέλκυση ξένων επενδυτών και κεφαλαίων, δεδομένης της ανάγκης 

σύγκλισης των λογιστικών προτύπων, και τη γενικότερη υποστήριξη της ελληνικής ναυτιλίας 

σε κανονιστικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τον εξέχοντα ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας 

στην εγχώρια οικονομία, καθώς και την δύσκολη περίοδο που συνεχίζει να διανύει η χώρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 

3.1 Γενικότερα για τον κλάδο 

 

 

Ο κλάδος της ακτοπλοΐας παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, με συνεχείς 

βελτιώσεις του υπάρχοντος στόλου και υψηλές επενδύσεις για ναυπηγήσεις νεότευκτων 

πλοίων, αφού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Οι 

συνεχείς βελτιώσεις του υπάρχοντος στόλου έχουν μειώσει αισθητά την διάρκεια των 

δρομολογίων σε σύγκριση με το παρελθόν που καθιστούν την ακτοπλοΐα ακόμη πιο 

ανταγωνιστική έναντι των αεροπορικών μεταφορών. Η Ελλάδα έχει έντονο νησιωτικό 

χαρακτήρα και ο κλάδος της ακτοπλοΐας προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες, αφού διασφαλίζει 

την διασύνδεση των εκατοντάδων ελληνικών νησιών με την ηπειρωτική χώρα. 

 Η Ελλάδα υπολογίζει πως ελέγχει μερίδιο της τάξης του 18% της ευρωπαϊκής ακτοπλοϊκής 

κίνησης, ενώ έχει μόνο το 2,2% του πληθυσμού της Ε.Ε. Σχετικά με τις άγονες γραμμές, 

μόλις το 3% των συνολικών διαδρομών επιχορηγείται από το κράτος προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν 44 μικρά νησιά. 

 Η Ελλάδα ανέκαθεν αποτελούσε μια παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα. Η εμπορική της 

ναυτιλία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας 

καθώς και στην αύξηση του κύρους της διεθνώς. Επιπλέον, ο νησιωτικός χαρακτήρας της 

χώρας δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες για επαρκείς και ποιοτικές συγκοινωνίες. Το γεγονός 

αυτό μεγεθύνει την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

ακτοπλοΐας που ως στόχο θα πρέπει να έχει την διατήρηση της εδαφικής συνέχειας και την 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ισότιμη οικονομική ανάπτυξη των νησιών 

(Παπαγιαννούλης, 2002). 

 Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο ρόλος της εμπορικής ναυτιλίας είναι πολύ 

σημαντικός, καθώς τα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που διαθέτει, 

λειτουργούν ως πλωτές γέφυρες και να μεταφέρουν εκατομμύρια επιβάτες και οχήματα κάθε 

χρόνο, συνδέοντας την ηπειρωτική χώρα με τα νησιά εξυπηρετώντας τις ανάγκες των 

κατοίκων των νησιών, των μεταφορών και του τουρισμού (Γουλιέλμος & Σαμπράκος, 2002). 
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3.2 Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα 

 

 

Το καλοκαίρι τα νησιά μας έχουν την τιμητική τους με τους περισσότερους έλληνες να τα 

επιλέγουν για τις διακοπές τους. Τα τελευταία χρόνια όμως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 

σημειώθηκε πτώση στη ζήτηση με αποτέλεσμα σε ένα διάστημα 6 ετών να χαθούν 18 

εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συνδέσμου επιχειρήσεων επιβατηγού 

ναυτιλίας η περίοδος 2009-2015 ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς χαρακτηρίστηκε από μεγάλη 

απώλεια μεταφορικού έργου και από συσσωρευμένες ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ. 

 Αν παρατηρήσουμε πως εξελίσσεται η ακτοπλοϊκή κίνηση τα τελευταία 7-8 χρόνια 

βλέπουμε ότι είναι ακριβώς παράλληλη με αυτή του ΑΕΠ. Η κρίση στην Ελλάδα έχει 

επηρεάσει άμεσα την ακτοπλοΐα, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι των επιβατών είναι έλληνες. 

Υπήρχαν προβλήματα και πτώση της κίνησης, ειδικά από επιβάτες του εσωτερικού, αλλά 

υπήρξε ένα μεγάλο θέμα το οποίο είναι διεθνές και επηρεάζει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και 

όλες τις χώρες του κόσμου που είναι η μεγάλη αύξηση των τιμών του καυσίμου. 

Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διακινούνται κατά μέσο όρο 120.000 επιβάτες κάθε χρόνο. 

Η επιβατική κίνηση διακρίνεται στην κίνηση των επιβατών ακτοπλοΐας- ακτοπλοϊκή κίνηση- 

και στην κίνηση επιβατών κρουαζιερόπλοιων- κρουαζιεροπλοϊκή κίνηση. Η επιβατική 

κίνηση την περίοδο 2005-2015 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: επιβατική κίνηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης 

Επιβάτες 

Έτος 

Αριθμός 

επιβατών 

Διαφορά 

% 

2005 271.538 4,05 

2006 129.684 -40,39 

2007 150.202 15,82 

2008 163.502 8,85 

2009 158.179 -3,26 

2010 100.755 -36,30 

2011 64.784 -35,70 

2012 50.648 -21,82 

2013 47.841 -5,54 

2014 44.586 -6,80 

2015 26.356 -40,89 

Πηγή: οργανισμός λιμένος Θεσσαλονίκης (https://www.thpa.gr) 

 

 Το 2006 η συνολική επιβατική κίνηση μειώθηκε κατά 40,39% σε σχέση με το 2005. Το 

2007 σημειώθηκε κάποια αύξηση της τάξης του 15,82%, ενώ από το 2009 και μετά έχει μια 

συνεχώς καθοδική πορεία.  

https://www.thpa.gr/
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Η εμπορική κίνηση περιλαμβάνει τις υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, τις 

υπηρεσίες αποθήκευσης εμπορευμάτων, τις εργασίες προκυμαίας και την εξυπηρέτηση 

πλοίων. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η εμπορική κίνηση του λιμένος Θεσσαλονίκης την 

περίοδο 2005-2015. 

 

Πίνακας  2: εμπορική κίνηση του λιμένα Θεσσαλονίκης 

Αφίξεις πλοίων 

Έτος Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο 

2005 1.775 1.235 3.010 

2006 1.670 1.134 2.804 

2007 1.802 1.183 2.985 

2008 1.160 1.065 2.225 

2009 1.327 599 1.926 

2010 1.394 610 2.001 

2011 1.405 583 1.988 

2012 1.283 488 1.771 

2013 1.368 451 1.819 

2014 1.509 588 2.097 

2015 1.327 656 1.983 

Πηγή: οργανισμός λιμένος Θεσσαλονίκης (https://www.thpa.gr) 

 

 Το 2015 ήταν μια καλή χρονιά για όλες τις ακτοπλοϊκές στο Αιγαίο και στην Αδριατική 

θάλασσα. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι υπήρχε το προσφυγικό ρεύμα και που μεταφέρθηκαν 

αρκετές χιλιάδες πρόσφυγες από τα νησιά προς τον Πειραιά και ο άλλος λόγος είναι επειδή η 

τιμή του καυσίμου μετά από πολλά χρόνια έπεσε και με αυτό τον τρόπο όλες οι εταιρίες 

γύρισαν σε μια υγιή κερδοφορία μετά από πολλά χρόνια ζημιών. 

 Τα έσοδα των εταιριών που ενεπλάκησαν στην μεταφορά προσφύγων, είτε με ναυλωμένα 

πλοία, είτε με κανονικά δρομολόγια ενισχύθηκαν περίπου κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. Μια 

χρονιά όμως κατά την διάρκεια της οποίας αν εξαιρεθούν οι πρόσφυγες η ακτοπλοϊκή κίνηση 

ήταν μειωμένη κατά 7% σε σχέση με το 2014. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2014 ήταν η 

πρώτη χρονιά από το 2008 που παρατηρήθηκε άνοδος της επιβατικής κίνησης. 

 Ο βασικός κινητήριος μοχλός είναι η πτώση της τιμής των καυσίμων, η μεγάλη υποχώρηση 

της τιμής των πετρελαίων που επηρεάζει και την τιμή των καυσίμων των πλοίων. Έδωσε 

βαθιές ανάσες στις εταιρίες, τους μείωσε το κόστος τους, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οι 

εισηγμένες εταιρίες του κλάδου να εμφανίσουν κερδοφόρα αποτελέσματα το 2015. 

 Σχετικά με τις δανειακές υποχρεώσεις των ακτοπλοϊκών εταιριών, τα πράγματα σύμφωνα με 

τους αντιπροσώπους του κλάδου φαίνεται να βαίνουν καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Οι 

εξελίξεις ανάγκασαν τις περισσότερες εταιρίες να αντλήσουν κεφάλαια είτε μέσω 

ομολογιακών δανείων, είτε μέσω αυξήσεων κεφαλαίων προς τα συνολικά δάνεια και να 

μειώσουν την εξάρτηση τους από τις τράπεζες. 

https://www.thpa.gr/
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 Η πτώση της κίνησης εσωτερικού ανάγκασε τις περισσότερες εταιρίες να αλλάξουν την 

τιμολογιακή πολιτική τους και να μπουν και αυτές στο παιχνίδι των προσφορών. 

 Επιπρόσθετα, η επιθετική πολιτική των low budget  αεροπορικών εταιριών έχει επηρεάσει 

τις τιμές του κλάδου, καθώς υπάρχει μια μετακίνηση επιβατών κυρίως για τα μακρινά νησιά, 

όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος και η Σαντορίνη από το πλοίο στο αεροπλάνο, η οποία 

οφείλεται και στις τιμές. Αεροπλάνο και πλοίο ανταγωνίζονται άμεσα. Το πλοίο μεταφέρει 

Ι.Χ μια υπηρεσία που δεν μπορεί να την προσφέρει το αεροπλάνο. Επίσης το πλοίο έχει τις 

ίδιες τιμές εισιτηρίων όποια στιγμή και αν το κλείσεις, σε σχέση με του αεροπλάνου που 

αλλάζουν συνεχώς. 

 

3.3 Ιδιαιτερότητες-προβλήματα του κλάδου  

 

 

Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με τους 

θερινούς μήνες και τις εορταστικές περιόδους η μετακίνηση των επιβατών και των Ι.Χ 

επιβατικών αυτοκινήτων να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ενώ αντίθετα η μετακίνηση των 

φορτηγών αυτοκινήτων να παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εδώ αξίζει 

να σημειωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 

πως η περίοδος 2009-2015 η απώλεια μεταφορικού έργου φθάνει τα 18 εκατομμύρια 

επιβάτες (μέχρι το 2013 η πτώση της κίνησης ήταν συνεχείς και οφείλεται στη μείωση του 

εσωτερικού τουρισμού. Η κίνηση σταθεροποιήθηκε το 2013 και αυξήθηκε το 2014 περίπου 

κατά 7% λόγω αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού. Το 2015 μειώθηκε ξανά χωρίς να 

υπολογίζουμε την κίνηση των προσφύγων), σε αντίθεση με τις τιμές των καυσίμων που τα 

τελευταία χρόνια είχαν όλο και περισσότερο ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το 

ήδη υψηλό κόστος λειτουργίας των εταιριών. Όμως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του 

κλάδου είναι η ρευστότητα που οφείλεται στην ανυπαρξία ταμειακών ροών και στα 

καθυστερούμενα έσοδα που προέρχονται από τις άγονες γραμμές. Οι συσσωρευμένες ζημιές 

των εταιριών ξεπερνούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ. 

 

3.4 H ελληνική ναυτιλία βασικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα 

 

 

Κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποδειχθεί η 

ναυτιλία, σύμφωνα με έρευνα της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας The Boston Consulting 

Group (BCG). Στην έρευνα της, η οποία και αναφέρεται στα οικονομικά και κοινωνικά 

οφέλη του Ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου (shipping cluster), η BCG σημειώνει ότι ο 

ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει περίπου €13,4 δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 

6% του Ελληνικού ΑΕΠ, βάσει στατιστικών του 2010. Η άμεση συνεισφορά του βασικού 

ναυτιλιακού κλάδου υπολογίζεται στα περίπου €7,6 δισεκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί 

σε 3,5% του Ελληνικού ΑΕΠ. 
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 Από αυτά, η ποντοπόρος ναυτιλία έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά, προσφέροντας €6,5 

δισεκατομμύρια. Επιπροσθέτως, ο Ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει έμμεσα, μέσω 

των υποστηρικτικών υπηρεσιών της ναυτιλίας, €2,3 δισεκατομμύρια ,ενώ €3,4 

δισεκατομμύρια είναι τα υπολογιζόμενα επαγωγικά οφέλη. 

 Όπως επισημαίνει η συμβουλευτική εταιρεία, η συνολική συνεισφορά του Ελληνικού 

ναυτιλιακού κλάδου στο ΑΕΠ παραμένει σταθερή διαχρονικά, γεγονός που υποδεικνύει ότι 

για το έτος 2013 θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε περισσότερο από 7% του συνολικού ΑΕΠ 

της χώρας, δεδομένης της συρρίκνωσης του τα τελευταία χρόνια λόγω ύφεσης. 

 Την ίδια ώρα ο Ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος υπολογίζεται ότι απασχολεί περισσότερα από 

165.000 άτομα, δηλαδή το 3,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα 

(fortunegreece.com). 

 

3.5 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εκπομπές στην 

θαλάσσια περιοχή: η περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο maritime policy & managements μια από τις μεγαλύτερες 

περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα είναι η αλλαγή του κλίματος, 

λόγω των καταστροφικών συνεπειών της για την ανθρωπότητα από την αύξηση της 

θερμοκρασίας της γης. Σύμφωνα με το United Nations Frameworks Convention on Climate 

Change (UNFCCC), θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να σταθεροποιηθούν 

οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Το πιο σημαντικό βήμα προς 

αυτή την κατεύθυνση ήταν η εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο (1997), η οποία θέτει 

δεσμευτικούς στόχους και υποχρεωτικά όρια για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 

για τις 37 βιομηχανικές χώρες και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προκειμένου να επιτευχθεί η 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που περιέχουν επίσης διάφορους 

μηχανισμούς επιβολής. Η πιο πρόσφατη συμφωνία είναι η συμφωνία της Κοπεγχάγης (2009), 

η οποία συντάχθηκε από μεγάλες αναπτυγμένες χώρες όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

 Οι διεθνής αεροπορικές και ναυτιλιακές γραμμές είναι οι μόνοι τομείς αερίων του 

θερμοκηπίου που εκπέμπουν οι οποίες δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο ή της 

συμφωνίας της Κοπεγχάγης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι η ναυτιλία είναι το 

πιο ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφορά, καθώς φέρει όσο 

το 90% του παγκόσμιου εμπορίου σε όγκο, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο το 10% των 

εκπομπών στον τομέα των μεταφορών. Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένη την αυξανόμενη 

ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου δεν μπορεί να μην συμπεριλήφθη η ναυτιλία, καθώς έχουν αυξηθεί οι εκπομπές 

αερίων λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε ρύθμισης που αφορά τις εκπομπές των GHG. 

 Η ρύθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία έμεινε στο Διεθνή 

Ναυτιλιακό Οργανισμό και στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η οποία 

έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην ανάπτυξη ενός πακέτου ενδιάμεσων και 
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εθελοντικών τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων για την αντιστάθμιση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία. Ένα σημαντικό βήμα των εργασιών της MEPC  

για τη μείωση των θαλάσσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ήταν η ανάπτυξη 

ορισμένων θεμελιωδών αρχών. 

 

3.5.1 Μεθοδολογία 

 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια έρευνα που ως στόχο έχει να καταγράψει τα επίπεδα της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών και τις απόψεις 

τους και τις πρακτικές σχετικά με τις προτεινόμενες επιχειρησιακές και βασιζόμενων στην 

αγορά μέσων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία τους. Η 

έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009 και εξακολουθεί να διεξάγεται και τα πρώτα 

αποτελέσματα θα παρουσιαστούν παρακάτω. Το μεθοδολογικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη ήταν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 

τους διευθυντές των τμημάτων της ασφάλειας και της ποιότητας των ελληνικών ναυτιλιακών 

εταιριών. Εκατό e-mails στάλθηκαν σε ναυτιλιακές εταιρίες, ζητώντας τους λίγα λεπτά από 

το χρόνο τους να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε 15 ερωτήσεις. 

 Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες διαφόρων μεγεθών, τα 

οποία εμπλέκονται σε διαφορετικά τμήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, έτσι ώστε να 

καταστούν εμφανής οι διάφορες περιβαλλοντικές συμπεριφορές και πρακτικές σχετικά με τις 

εκπομπές των θαλάσσιων αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ όχι μόνο των τομέων της 

βιομηχανίας, αλλά και να είναι αντιπροσωπευτικό της η ελληνική βιομηχανία στο σύνολο 

της. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε πέντε τμήματα του θαλάσσιου κλάδου ξηρού φορτίου 

χύδην, υγρά χύμα, σε εμπορευματοκιβώτια, γενικού φορτίου και μεταφορά επιβατών, 

δεδομένου ότι αυτά τα τμήματα της βιομηχανίας περιλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρο το νεκρό 

βάρος του ελληνικού στόλου. Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο έτσι ώστε να μας δώσει 

πληροφορίες για το προφίλ των συμμετεχόντων ναυτιλιακών εταιριών (το τμήμα της 

βιομηχανίας στην οποία συμμετέχουν, τον αριθμό των σκαφών που κατέχουν ή 

διαχειρίζονται, ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου τους), του περιβάλλοντος και την 

ευαισθητοποίηση τους, τις απόψεις τους σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση 

των θαλάσσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τέλος τις πρακτικές τους σχετικά με 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία τους. Αυτό θεωρητικά θα μας δώσει 

κάποια εικόνα σχετικά με το προφίλ των εταιριών που επιδεικνύουν τα υψηλότερα επίπεδα 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και, επίσης, κατά πόσον οι ελληνικές ναυτιλιακές 

εταιρίες έχουν αρχίσει να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις σχετικά με τις μειώσεις των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που τους καθιστά μέρος της ατζέντας τους. 

 Το ερωτηματολόγιο περιορίζεται σε τέσσερα μέτρα με δυναμικό μείωσης των αερίων του 

θερμοκηπίου για τη διεθνή ναυτιλία: 

 The Energy Efficiency Design Index (EEDI) (τεχνικό μέτρο) 

 The Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) (επιχειρησιακό μέτρο) 
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 A Maritime Emission Trading Scheme (METS) (μέσο που βασίζεται στην αγορά) 

 A global levy scheme on marine bunker fuel (μέσο με βάση την αγορά) 

 

3.5.2 Σύντομη ανάλυση ορισμένων επιλογών πολιτικής για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία. 

 

 

 The EEDI 

 

Οι τεχνικές επιλογές πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη 

ναυτιλία που έχουν εξεταστεί από MEPC στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης του στόλου από τις αλλαγές στο σχεδιασμό και βασίζονται στην EEDI. Η 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σημαίνει ότι η ίδια ποσότητα από χρήσιμο έργο γίνεται 

με τη χρήση λιγότερης ενέργειας, το οποίο επίσης σημαίνει ότι καίγεται λιγότερο καύσιμο, 

οπότε εκπέμπεται λιγότερο αέριο του θερμοκηπίου. Η ανάπτυξη του EEDI είναι μια 

προσπάθεια να εκμεταλλευτούν αυτή την επιλογή για την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

του σχεδιασμού. 

 Ο τύπος της EEDI εκφράζεται ως: 

𝐸𝐸𝐷𝐼 =
Emviromental cost

Benefit for society
 

 Όπου το περιβαλλοντικό κόστος της αποστολής είναι η συμβολή του στην υπερθέρμανση 

του πλανήτη μέσα από τις εκπομπές του CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων και το 

όφελος για την κοινωνία οι εκτελούμενες εργασίες μεταφορών που συνήθως σχετίζονται με 

την ικανότητα πολλαπλασιασμού του φορτίου με την απόσταση που έχει πραγματοποιηθεί. 

 Ο EEDI παρέχει, για κάθε πλοίο, ένα αριθμό που εκφράζει την απόδοση του σχεδιασμού 

του. Με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον EEDI για έναν αριθμό πλοίων σε μια 

κατηγορία μπορεί να αποδειχθεί ότι οι τυπικές αποδόσεις από αυτά τα πλοία μπορούν να 

διαπιστωθούν. 

 

 The EEOI 

 

Εκτός από τις τεχνικές επιλογές πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου από τα πλοία, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του στόλου μπορεί επίσης 

να επιτευχθεί σε λειτουργικό στάδιο από όλα τα πλοία. Η MEPC έχει αναπτύξει ορισμένες 

επιλογές επιχειρησιακής πολιτικής με πιθανότητα μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για 

τη διεθνή ναυτιλία, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του 

στόλου και βασίζονται στη χρήση της EEOI. 

 Ο τύπος της EEOI εκφράζεται ως: 

𝐸𝐸𝑂𝐼 =
𝛴𝑖FCi ∗ Ccarbon

𝛴𝑖𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜, 𝑖 ∗ 𝐷𝑖
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 Όπου FCi είναι η κατανάλωση καυσίμου ενός ταξιδιού ή της περιόδου, Ccarbon  η 

περιεκτικότητα σε άνθρακα του καυσίμου που χρησιμοποιείται, mcargo,i το συνολικό 

ωφέλιμο φορτίο που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού ή της 

περιόδου και Di η διανυόμενη απόσταση για αυτό το ταξίδι ή την περίοδο, πράγμα που 

σημαίνει ότι ο δείκτης εκπομπών CO2 είναι ίσος με την αναλογία της συνολικής 

κατανάλωσης καυσίμου ενός ταξιδιού ή της περιόδου (FC I)* την περιεκτικότητα σε 

άνθρακα του καυσίμου που χρησιμοποιείται (C Carbon)/ το συνολικό φορτίο που έχει 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού ή της περιόδου (m cargo, i)* την 

απόσταση που έχει διανυθεί γι αυτό το ταξίδι ή την περίοδο. Η κατανάλωση καυσίμου, FC, 

ορίζεται ως όλα τα καύσιμα που καταναλώνονται στη θάλασσα και στο λιμάνι για ένα ταξίδι 

ή την περίοδο από κύριες και βοηθητικές μηχανές, συμπεριλαμβανομένων των λεβήτων και 

των αποτεφρωτήρων.  

 

3.5.3 Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων  

 

 

Μετά από μια σύντομη ανάλυση των τεχνικών, λειτουργικών και με βάση την αγορά 

επιλογές πολιτικής για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, τα 

οποία συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα, ερχόμαστε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. Το δείγμα περιλαμβάνει 35 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες διαφόρων μεγεθών 

και κλάδων της βιομηχανίας. 

 

3.5.3.1 Το προφίλ των εταιριών  

 

 

Τα τμήματα της βιομηχανίας οι ναυτιλιακές εταιρίες που συμμετέχουν στην έρευνα είναι τα 

φορτηγά πλοία (52% του δείγματος), τα δεξαμενόπλοια (48%), τα εμπορευματοκιβώτια 

(6%), οι φορείς γενικού φορτίου (14%), ενώ ο αριθμός των σκαφών που οι εταιρίες είναι 

ιδιόκτητες κυμαίνεται μεταξύ 1 και 42.  

 

3.5.3.2 Περιβαλλοντικές και ρυθμιστικές ευαισθητοποιήσεις 

 

 

Για την απόκτηση μιας γενικής εικόνας της περιβαλλοντικής συνείδησης τους, οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να πουν για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την υιοθέτηση 

ενός ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που βγάζουν τα 

πλοία. Από τους συμμετέχοντες, το 73% απάντησαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τις 

προσπάθειες που καταβάλλονται για την υιοθέτηση ενός ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, το 23% δήλωσε ότι ξέρουν ότι υπήρχαν 

προσπάθειες για το θέμα αυτό, αλλά δεν γνωρίζουν πολλά γι’ αυτό, ενώ μόνο το 3% 
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απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για το θέμα. Αυτό το μεγάλο ποσοστό επαληθεύει το 

γεγονός ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αρχίσει να συμμετέχουν ενεργά στις 

συζητήσεις σχετικά με τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που τους 

καθιστά ένα μέρος της ατζέντας τους. 

 Όσον αφορά τους οργανισμούς που θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, σύμφωνα με τις 

απόψεις των συμμετεχόντων, πρώτη έρχεται η IMO (93%), την δεύτερη θέση την 

καταλαμβάνει η EU (23%) και την Τρίτη η UNFCCC (13%). Η επικράτηση του IMO στη 

στάση των εταιριών ως την πιο κατάλληλη οργάνωση για τη ρύθμιση των θαλάσσιων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι σημαντική (Άρθρο: Maritime policy & 

Management). 

 

3.6 Στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας: ελληνικές ναυτιλιακές 

εταιρίες, οργάνωση και διαχείριση 

 

 

Η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία και ιδιαίτερα ο τομέας της χύδην, έχει βιώσει τις 

επιπτώσεις των πολλών αλλαγών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών. Δεν 

είναι υπερβολή να αναφερθεί ότι ένα από τα πολύ λίγα πράγματα που παρέμεινε σταθερή 

όλα αυτά τα χρόνια είναι η ηγετική θέση της ελληνικής ιδιοκτησίας στόλου. Οι Έλληνες 

κατέχουν σχεδόν το 17% της παγκόσμιας χωρητικότητας και κατάταξης στην κορυφή της 

παγκόσμιας ναυτιλιακής ιεραρχίας. 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, ο καταμερισμός της εργασίας και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας έχουν αλλάξει. Οι 

μακροχρόνιες κρίσεις στις αγορές εμπορευμάτων, μαζί με τις αλλαγές στο ανταγωνιστικό και 

θεσμικό περιβάλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας αμφισβήτησε τις προοπτικές των στόλων 

και των επιχειρήσεων, ενώ νέα θαλάσσια έθνη έχουν αναδειχθεί ως κυρίαρχοι παίχτες στην 

παγκόσμια ναυτιλία (thanopoulou,1995). Ο ανταγωνισμός σε όλες τις αγορές έχει γίνει πιο 

έντονος και οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι περιορισμένης σημασίας. Η ασφάλεια 

και η ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος 

έχουν μετατραπεί σε ελάχιστα πρότυπα λειτουργίας στον κλάδο της ναυτιλίας. Ο κωδικός 

ISM, ISO 9000: 2000, ISO 14001, ISPC, TMSA μαζί με πολλούς άλλους κωδικούς έχουν 

οδηγήσει τον κλάδο της ναυτιλίας στην εποχή της τυποποίησης. 

 Οι ναυτιλιακές εταιρίες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές αναγκάστηκαν να 

προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. (Angelicoussis 2002) 

 Σε αυτό το ταραχώδη περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία παρέμεινε στην κορυφή του 

παγκόσμιου στόλου κατά τα τελευταία 30 χρόνια, αυξάνοντας το μερίδιο του σχεδόν 

διακοπή. Το 1975, οι Έλληνες έλεγχαν το 14,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, ενώ το 

2006 το αντίστοιχο μερίδιο τους ήταν 16,5%. Αν και φαίνεται παράδοξο, οι ελληνικές 

ναυτιλιακές εταιρίες κυριαρχούν στην παγκόσμια ναυτιλία (και πιο συγκεκριμένα στη χύδην 

ναυτιλία) (Άρθρο:Research in transportation economics). 
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3.7 Λιμάνια  

 

 

Οι λιμένες έχουν ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο κάθε χώρας, αφού μέσω αυτών 

διεξάγεται η εμπορική και επιβατική κίνηση από/προς το εξωτερικό, λόγω της μεγάλης 

υποδομής τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση του εθνικού και περιφερειακού προϊόντος της 

χώρας. Οι λιμένες έχουν πολλές λειτουργίες που όλες ως στόχο έχουν να καθιστούν το λιμάνι 

παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Η κυριότερη λειτουργία του λιμανιού είναι η παροχή 

υπηρεσιών για τη διακίνηση φορτίων και επιβατών. Η ελληνική ακτοπλοΐα διαθέτει μεγάλο 

στόλο νεότευκτων πλοίων όλων των ειδών που διακινούν καθημερινά εμπορεύματα, οχήματα 

και επιβάτες/τουρίστες. Η Ελλάδα διαθέτει 227 κατοικημένα νησιά με πληθυσμό πάνω από 

1,4 εκατομμύρια κατοίκους, με μόλις τα 27 να διαθέτουν αεροδρόμιο. Επομένως, η 

μετακίνηση προς και από αυτά τα νησιά αποτελεί μονόδρομο. Η συνεισφορά της ελληνικής 

ναυτιλίας είναι τεράστια αν αναλογιστούμε πως η χώρα μας διαθέτει 138 λιμένες, εκ των 

οποίων οι 42 ανήκουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και οι υπόλοιποι 96 σε νησιά του Αιγαίου 

και του Ιονίου. 

 

3.8 Κατηγοριοποίηση λιμανιών 

 

 

Σύμφωνα με το βιβλίο του Μυλωνόπουλου Δημήτρη τα λιμάνια όλου του κόσμου 

διακρίνονται σε κατηγορίες με τα εξής κριτήρια: γεωμορφολογικά (ανάλογα αν είναι φυσικά 

ή τεχνητά λιμάνια), γεωγραφικά (ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, δηλαδή σε θάλασσα, 

ποτάμι ή λιμναία λιμάνια. Επίσης ανάλογα με την επίδραση του φυσικού φαινομένου της 

παλίρροιας τα λιμάνια διακρίνονται σε λιμάνια εξωτερικά (ανοιχτά) και σε λιμάνια 

εσωτερικά (κλειστά)), λειτουργικά (είναι λιμάνια ανάλογα με το σκοπό και τη λειτουργία 

τους, όπως τα πολεμικά (ναύσταθμοι), τα λιμάνια καταφυγής, τα αλιευτικά, τα εμπορικά, τα 

επιβατικά και τα τουριστικά (μαρίνες)), οικονομικά (τα λιμάνια αυτά διακρίνονται σε 

τελωνειακά και ελεύθερα, ανάλογα με την τελωνειακή μεταχείριση των φορτίων) και νομικά 

(τα λιμάνια που χωρίζονται σε περίφρακτα και άφρακτα). 

 Επιπλέον οι λιμένες της χώρας σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 

3514.96/02/92 (ΦΕΚ Β΄ 440/7-7-1992) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, κατατάσσονται 

στις εξής κατηγορίες: 

1. Λιμένες εθνικής σημασίας: Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πάτρας, Ηγουμενίτσας, 

Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Ρόδου, Χαλκίδας, 

Κύμης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Αιγίου, Καλαμάτας, Ρεθύμνου, Σύρου, 

Σούδας, Κω, εκ των οποίων οι έντεκα πρώτοι εμφανίζουν διεθνές ενδιαφέρον. 

2. Λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος: Λάγος, Ν. Μουδανιών, Στυλίδας, Κορίνθου, 

Κατάκολου, Κυλλήνης, Πύλου, Γυθείου, Ναυπλίου, Ιτέας, Ζακύνθου, Πόρου 
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Κεφαλληνίας, Πρέβεζας, Σητεία, Καστελίου Κισσάμου, Καλών Λιμένων, Βαθέος 

Σάμου, Μυρίνας Λήμνου, Χίου, Μυκόνου, Πάρου, Αμφίπολης. 

3. Λιμένες τοπικής σημασίας: που περιλαμβάνουν όλους τους υπόλοιπους λιμένες της 

χώρας. 

 Τέλος, μια διαφορετική ταξινόμηση προκύπτει με βάση τη θέση των ελληνικών λιμένων στ 

σύστημα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, όπως αποτυπώνεται στην Απόφαση αριθ. 

1346/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας  Μαΐου 2001. 

Έτσι, στην κατηγορία Α, θαλάσσιους λιμένες διεθνούς σημασίας, ανήκουν οι λιμένες οι 

οποίοι έχουν συνολικό ετήσιο όγκο διακίνησης τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια τόνους 

εμπορευμάτων ή 200.000 επιβάτες. Στην κατηγορία Β, στους κοινοτικούς λιμένες, ανήκουν 

οι λιμένες με κίνηση φορτίου άνω των 500 χιλιάδων τόνων ή μεταξύ 10-199 χιλιάδες 

επιβάτες  και είναι συνδεδεμένοι με χερσαία στοιχεία του Διευρωπαϊκού Δικτύου 

Μεταφορών και στην κατηγορία Γ, στους τοπικούς λιμένες, ανήκουν τα νησιωτικά λιμάνια 

που δεν πληρούν τα κριτήρια των δυο παραπάνω κατηγοριών, αλλά θεωρούνται αναγκαία 

για τη σταθερή σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα. 

 

3.9 Κατηγορίες επιβατηγών πλοίων 

 

 

Τα επιβατηγά πλοία διαχωρίζονται σε: 1)αμιγή επιβατικά πλοία, 2)μικτά επιβατικά πλοία, 

3)επιβατικά περιηγητικών πλοών, 4)επιβατικά- οχηματαγωγά πλοία, 5)επιβατηγά ειδικών 

μεταφορών και 6)δυναμικώς υποστηριζόμενα πλοία.  

1. Αμιγή επιβατηγά πλοία. Ως αμιγή επιβατηγά πλοία χαρακτηρίζονται τα πλοία που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά επιβατών. Ανάλογα με τη 

θαλάσσια περιοχή που διαπλέουν διακρίνονται σε: 

i. Ωκεανοπόρα επιβατηγά ή υπερωκεάνια πλοία. Είναι τα πλοία μεγάλων 

διαστάσεων που συνδέουν χώρες ιδίων ή διαφορετικών ηπείρων. Τα 

συγκεκριμένα πλοία ήταν πολύ χρήσιμα για τις μεταφορές των ανθρώπων 

μέχρι την εμφάνιση του αεροπλάνου, καθώς ήταν το μόνο μεταφορικό μέσο 

μεταξύ των ηπείρων. 

ii. Επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης. Είναι πλοία 

μικρότερων διαστάσεων από τα υπερωκεάνια, για τη μεταφορά επιβατών σε 

λιμάνια κλειστών θαλασσών, όπως η Μεσόγειος και η Καραϊβική ή σε 

λιμάνια νησιωτικών συμπλεγμάτων όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα 

Ζηλανδία κ.λπ.  

iii. Ακτοπλοϊκά επιβατηγά πλοία. Είναι πλοία μικρών διαστάσεων. Στην 

πλειοψηφία τους μεταφέρουν επιβάτες, αλλά ορισμένες φορές 

χρησιμοποιούνται και για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ιδιαίτερα σε νησιωτικά 

λιμάνια. Τα δρομολόγια των συγκεκριμένων πλοίων είναι σε λιμάνια του 

νησιωτικού τμήματος της χώρας ή σε λιμάνια γειτονικών χωρών. 

2. Μικτά επιβατηγά πλοία. Χαρακτηρίζονται τα πλοία που χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Ήταν γνωστά και ως μεταναστευτικά πλοία, 
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επειδή μετέφεραν μετανάστες από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 

Αυστραλία, τη Νότιο Αμερική και τη Νέα Ζηλανδία. Τα φορτία που μετέφεραν ήταν 

συνήθως κτηνοτροφικά προϊόντα, ιχθείς, κρέατα και φρούτα. 

3. Επιβατηγά περιηγητικών πλόων. Είναι πλοία που εμφανίστηκαν μετά το ΄Β 

παγκόσμια πόλεμο με πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό, φτάνοντας σήμερα να γίνεται 

λόγος για ιδιαίτερο κλάδο της ναυτιλίας, την τουριστική ναυτιλία. Τα 

κρουαζιερόπλοια, προσφέρουν ψυχαγωγία στους επιβάτες κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού, κατά κύριο λόγο τους θερινούς μήνες, χωρίς αυτό να αποκλείει την κίνηση 

του τους θερινούς μήνες. Τα τουριστικά πλοία ή αλλιώς τα κρουαζιερόπλοια 

παρέχουν στους επιβάτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και γι’ αυτό ο ναύλος συνήθως 

ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα. 

4. Επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Είναι πλοία βρετανικής επινόησης, τα οποία μετά 

το ΄Β παγκόσμιο πόλεμο αποτελούν σπουδαίο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο. Είναι ο 

επικρατέστερος τύπος πλοίου και η μορφή του συνεχώς εξελίσσεται. Τα πλοία αυτά 

διαθέτουν διαμερίσματα για τους επιβάτες, καθώς και χώρο για τη μεταφορά 

οχημάτων. Τα επιβατηγά πλοία διακρίνονται σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

Ανοιχτού τύπου είναι μικρής χωρητικότητας πλοία και διανύουν μικρές αποστάσεις. 

Επίσης ο χώρος φόρτωσης των οχημάτων δεν προστατεύεται από κατάστρωμα. 

Αντίθετα, κλειστού τύπου πλοία είναι αυτά που ο χώρος φόρτωσης των οχημάτων 

προστατεύεται από κατάστρωμα.  

5. Επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών. Είναι πλοία με χαμηλό ναύλο, καθώς δεν 

διαθέτει κλίνες και ιδιαίτερους χώρους ενδιαίτησης για τους επιβάτες. Τα επιβατηγά 

πλοία ειδικών μεταφορών κινούνται κοντά στις ακτές και σε περιοχές που δεν 

πλήττονται από σφοδρές κακοκαιρίες λόγω γεωγραφικής θέσης. 

6. Δυναμικώς υποστηριζόμενα πλοία. Διαφορετικοί τύποι δυναμικών 

υποστηριζόμενων πλοίων είναι τα catamarans, hydrofoils hovercrafts, που μπορούν 

να μεταφέρουν επιβάτες, αυτοκίνητα, φορτηγά είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό. 

Στις μέρες μας τα δυναμικώς υποστηριζόμενα πλοία κερδίζουν συνεχώς έδαφος. 

 

3.10 Οι εταιρίες 

 

 

Πρωταγωνιστές του κλάδου της Ελληνικής ακτοπλοΐας είναι ο όμιλος Attica group, οι 

μινωικές γραμμές, η Hellenic seaway και η ΑΝΕΚ lines. Αυτές οι εταιρίες κατά τη διάρκεια 

της κρίσης 2009-2014, ήρθαν αντιμέτωπες με πολλαπλά προβλήματα, ωστόσο το 2015 

έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Στον όμιλο Attica group ανήκουν οι Super Fast Ferries και 

Blue Star Ferries. Η Attica ανήκει στον όμιλο marfin investment group που 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας στη θάλασσα της Αδριατικής, αλλά 

και στις ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές.  

 



24 
 

3.10.1 Blue star ferries 

 

 

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group), κατέχει ηγετική θέση στην παροχή 

υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο. 

Εξυπηρετώντας περισσότερους από 40 προορισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας) , οι θυγατρικές της πλοιοκτήτριες εταιρίες 

Superfast Ferries και Blue Star Ferries, έχουν καθιερωθεί στον κλάδο των θαλάσσιων 

μεταφορών στην Ευρώπη και είναι συνυφασμένες με το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 

 Η Attica Group είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α: ATTICA) και είναι 

μέλος της Marfin Investment Group Συμμετοχών ΑΕ (MIG), διεθνούς εταιρείας επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς παρουσίας της στον ναυτιλιακό κλάδο, η Attica Group 

έχει εισάγει ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο σχεδιασμό πλοίων και κατέχει πλέον ηγετική 

θέση παγκοσμίως στην κατασκευή νέων πλοίων τύπου RO/PAX, έχοντας σχεδιάσει και 

κατασκευάσει 21 πλοία σε κορυφαία ναυπηγεία στην Ευρώπη και τη Νότια Κορέα, σύμφωνα 

με τα υψηλότερα πρότυπα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Έχει ακόμα σχεδιάσει 

ολοκληρωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων προβλητών, γεφυρών 

σύνδεσης πλοίου με ξηρά, terminals και εγκαταστάσεις check-in τόσο σε ελληνικά όσο και 

σε ευρωπαϊκά λιμάνια, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής και αποτελεσματικότερη 

επιβίβαση των επιβατών καθώς και η φόρτωση/εκφόρτωση των οχημάτων. 

 Η Attica Group έχει το προνόμιο να αποτελεί την πρώτη Ελληνική εταιρία που ταξίδεψε 

πέραν των Ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκτός από τις γραμμές στην Αδριατική θάλασσα, η 

Attica απέκτησε σημαντική εμπειρία έχοντας δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στην Ευρώπη, 

όπου εγκαινίασε νέα δρομολόγια και καθιέρωσε νέες συνδέσεις στη Βαλτική Θάλασσα, 

μεταξύ της Γερμανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και στη Βόρεια Θάλασσα μεταξύ 

του Βελγίου και της Σκωτίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο (attica-group.com). 

 Η Blue star ferries αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στα ελληνικά και διεθνή ύδατα. Η εταιρία αποτελεί σημαντικό πυλώνα 

της ελληνικής ακτοπλοΐας και στα τόσα χρόνιας παρουσίας της τόσο στις ελληνικές όσο και 

στις διεθνείς θάλασσες έχει συνδέσει το όνομα της άρρηκτα με τον ελληνικό τουρισμό. 

 Η εταιρία Blue star ferries είναι αμιγώς ναυτιλιακή εταιρία, πλοιοκτήτρια 10 πλοίων (BLUE 

STAR PATMOS, BLUE STAR DELOS, BLUE STAR 1, BLUE STAR 2, BLUE STAR 

PAROS, BLUE STAR NAXOS, ΔΙΑΓΟΡΑΣ, BLUE HORIZON, BLUE GALAXY, 

SUPERFAST XII), τα οποία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εντός των ελληνικών 

συνόρων (bluestarferries.gr). 
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3.10.2 ΑΝΕΚ LINES 

 

 

H εταιρεία ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου του 1967, με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή 

Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANEK LINES», με μετόχους απλούς 

ανθρώπους της Μεγαλονήσου. Είναι η 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. 

Διοικείται από 15μελες συμβούλιο και απασχολεί κατά μέσο όρο 1800 άτομα σε πληρώματα 

& Διοικητικές Υπηρεσίες ξηράς. Η έδρα της είναι στα Χανιά, σε ιδιόκτητα υπερσύγχρονα 

γραφεία, τα οποία διαθέτουν μεγάλο συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα φιλοξενίας 500 

ατόμων. Η δραστηριοποίηση της ΑΝΕΚ στον χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας ξεκίνησε τον 

Σεπτέμβριο του 1970 με τη δρομολόγηση του πρώτου πλοίου της, του αλησμόνητου 

«ΚΥΔΩΝ», στη γραμμή Πειραιά – Χανιά. Από τότε μέχρι σήμερα η εξέλιξή της ήταν 

εντυπωσιακή.  

Η σημερινή ΑΝΕΚ LINES ανήκει στην ομάδα των πλέον σύγχρονων ναυτιλιακών εταιρειών, 

με πανευρωπαϊκή παρουσία και μεγάλο κύρος. Από το Δεκέμβριο του 1998, με την εισαγωγή 

της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, διασφάλισε την ανοδική της πορεία. Με τη 

διεύρυνση του εμπορικού της δικτύου, με την δημιουργία νέων δρομολογιακών γραμμών, με 

την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών και των προκλήσεων στο ναυτιλιακό χώρο, με 

την υλοποίηση εύστοχων στρατηγικών Marketing που λαμβάνουν υπόψη όλες τις σημαντικές 

ιδιομορφίες και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς, ενεργοποιεί αποδοτικά και 

ανταγωνιστικά τόσο το συνολικό δυναμικό της όσο και το μεγάλο δίκτυο πωλήσεων και 

πρακτορείων που την αντιπροσωπεύουν, σε Ελλάδα και Ευρώπη.  

Παράλληλα, η ΑΝΕΚ είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και με υπευθυνότητα προσφέρει 

χρόνια τώρα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από μεγάλες περιβαλλοντικές, αθλητικές, 

πολιτισμικές χορηγίες, στηρίζει οικονομικά ιδρύματα κοινωνικού και φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα, ενισχύει προσπάθειες διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολής 

της ιστορικής φυσιογνωμίας της Κρήτης, συμμετέχοντας στην τουριστική προβολή της 

χώρας. Βρίσκεται πάντα, έμπρακτα και διακριτικά & στο πλευρό συνανθρώπων μας που 

έχουν ανάγκη την συνδρομή της.  

Το Δεκέμβριο του 2008, στο πλαίσιο της ετήσιας απονομής των 5th Greek Shipping Awards 

που διοργάνωσε η Lloyd’s List, η ΑΝΕΚ βραβεύτηκε ως «H Καλύτερη Εταιρεία της 

Χρονιάς 2008 για την Επιβατηγό Ναυτιλία».  

Η ΑΝΕΚ LINES, κατά γενική ομολογία έχει καταφέρει να διατηρήσει μια από τις πρώτες 

θέσεις στο χώρο της διεθνούς και εγχώριας ναυτιλίας, όντας δυναμικά πρωτοπόρα στους 

θαλάσσιους δρόμους της Ελλάδας και της Αδριατικής, μεταφέροντας με αξιοπιστία επιβάτες 

και οχήματα. 

 Η εταιρία ANEK LINES είναι πλοιοκτήτρια 9 πλοίων (Έλυρος, Ελ. Βενιζέλος, Olympic 

Champion, Hellenic Spirit, Κύδων, Κρήτη ΙΙ, Πρέβελης, Αστρίων), τα οποία 

δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο εντός των ελληνικών συνόρων (www.anek.gr). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 

4.1 Χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών δεικτών  

 

 

Οι δείκτες υπολογίζονται με βάση τις λογιστικές καταστάσεις των εταιριών, δηλαδή τον 

ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης κερδών ή για τις εταιρίες που 

δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα ΔΠΧΑ, πίνακας μεταβολής ιδίων 

κεφαλαίων, καθώς επίσης και κατάσταση ταμειακών ροών (cash flows). 

 Από μόνες τους οι οικονομικές καταστάσεις δεν φανερώνουν και πολλά. Για παράδειγμα, τα 

καθαρά κέρδη προ φόρων δέκα εκατομμύρια ευρώ δεν ξέρουμε αν είναι πολλά ή λίγα, 

εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρίας, τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης και από πολλούς 

άλλους παράγοντες. Παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον (οικονομικό, πολιτικό, 

θεσμικό, φορολογικό κ.λπ.) μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και δημιουργούνται 

συνθήκες ακόμη και για διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή, οι δείκτες, για να μας προσφέρουν 

κάποια πληροφορία παραπάνω απ’ ότι ένας απλός αριθμός, θα πρέπει να αναφέρονται σ’ ένα 

σημείο σύγκρισης. Για παράδειγμα, τα κέρδη προς τις πωλήσεις ή τα κέρδη προς τα ίδια 

κεφάλαια εκφράζουν σχέσεις-σημεία αναφοράς που μας βοηθούν να διαπιστώσουμε εάν τα 

κέρδη των δέκα εκατομμυρίων ευρώ είναι πολλά ή όχι. 

 Επιπλέον, οι δείκτες μπορούν να συγκριθούν κατά τη διάρκεια διαφόρων χρονικών 

περιόδων ή μπορούν να συγκριθούν σε σχέση με τις προβλέψεις που έχουν γίνει γι’ αυτούς 

(π.χ. ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης απαιτήσεων, εάν είναι χειρότερος απ’ ότι έχει 

προβλεφθεί, θα πρέπει να αναζητηθεί η αιτία). 

 Ένα ακόμη σημείο σύγκρισης των δεικτών μια εταιρίας θα μπορούσε να είναι με αυτούς του 

κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η σχετική θέση της εταιρίας 

στον κλάδο.  

 Δηλαδή ποια είναι τα πλεονεκτήματα (strengths), ποια τα μειονεκτήματα (weaknesses), 

ποιες οι ευκαιρίες (opportunities) και ποιες οι απειλές (threats). 

 Θα μπορούσαν ακόμη να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο προϋπολογισμού των 

αποτελεσμάτων μιας εταιρίας. Τα κονδύλια των λογαριασμών στις οικονομικές καταστάσεις 

μια εταιρίας δεν διαμορφώνονται τυχαία. Ο Foster, σε μια μελέτη που έγινε σε 315 εταιρίες, 

προσδιόρισε ότι οι μεταβολές στα κέρδη μια εταιρίας επηρεάζονται (κατά μέσο όρο) κατά 

36% από παράγοντες του ίδιου του κλάδου όπου δραστηριοποιείται η εταιρίας και κατά 17% 

από παράγοντες που αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Όπως υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ των λογαριασμών του ενεργητικού, του παθητικού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και 

της καθαρής θέσης, έτσι υπάρχει αλληλεπίδραση και μεταξύ των δεικτών. 
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 Ένα άλλο σύστημα που δείχνει την αλληλεπίδραση των δεικτών είναι το σύστημα Du Pont. 

Το σύστημα Du Pont είναι ένα σύστημα δεικτών το οποίο δίνει έμφαση στην ανάλυση των 

επενδύσεων και των στοιχείων που επιδρούν στην απόδοση των επενδύσεων, στην 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των επενδυμένων κεφαλαίων και στο περιθώριο μικτού κέρδους. Το 

σύστημα αυτό προσδιορίζει την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων, συνδυάζοντας  

τους δείκτες δραστηριότητας και το περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων. Δηλαδή, το 

γινόμενο του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των επενδύσεων επί του περιθωρίου κέρδους 

μες δίνει τη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό προκύπτει από τον κάτωθι τύπο: 

(πωλήσεις/επενδύσεις)*(κέρδος/πωλήσεις)=κέρδος/επενδύσεις  

 Επιπλέον, οι δείκτες χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του κινδύνου της μετοχής μιας 

εταιρίας και συνεπώς των ιδίων κεφαλαίων της (Equity Risk). Το μέτρο του κινδύνου της 

μετοχής μιας εταιρίας καλείται «beta». Ο συντελεστής «beta» δείχνει τη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων της μετοχής μιας εταιρίας σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς (συστηματικός 

κίνδυνος). Πρακτικά, όταν ένας επενδυτής δέχεται να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ 

αυτόν που θα είχε εάν επένδυε σε ομόλογα αμερικάνικου δημοσίου (μηδενικός κίνδυνος), 

τότε γι’ αυτόν τον επιπλέον κίνδυνο θα ζητούσε μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης του. 

Κατά συνέπεια, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος (beta), τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 

αναμενόμενη απόδοση. 

 Ο Hamada (1969) πρώτος διαπίστωσε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του «beta» και του 

δείκτη μόχλευσης μιας εταιρίας. Παρατήρησε ότι το «beta» για τις εταιρίας που έχουν υψηλό 

δείκτη μόχλευσης ήταν 30% υψηλότερος σε σχέση με τις εταιρίες που δεν είχαν μόχλευση. 

 Μια ακόμη μελέτη που διεξήχθη γα μεγάλο χρονικό διάστημα από τους Mandelker και Rhee 

(1984) βρέθηκε θετική σχέση μεταξύ του «beta» και του δείκτη μόχλευσης για 225 εταιρίες. 

Άλλη μια σημαντική μελέτη που διεξήχθη από τον Hochman (1983) εξέτασε δεδομένα για 

203 εταιρίες του NYSE για την περίοδο 1964-1968, όπου και σε αυτή τη μελέτη βρέθηκε μια 

θετική σχέση μεταξύ «beta» και δείκτη μόχλευσης. 

 Μια άλλη μελέτη που έγινε από τον Pike (1988 και 1992) σε 100 μεγάλες εταιρίες του 

Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε ότι μόνο το 20% των στελεχών χρησιμοποιούν το «beta» για 

να μετρήσουν τον κίνδυνο. Ωστόσο, ο Gonedes (1973) υποστήριξε ότι υπάρχει στατιστικά μη 

σημαντική σχέση μεταξύ «beta» και δείκτη μόχλευσης. 

 Ο Beaver (1970) υποστήριξε ότι τα λογιστικά δεδομένα σχετίζονται με τον κίνδυνο (beta) 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να εκτιμήσουν τον κίνδυνο (beta) για τις μη 

εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες. 

 Επιπλέον, ο Beaver χρησιμοποίησε πέντε δείκτες προσπαθώντας να προβλέπει της εταιρική 

πτώχευση. Το συμπέρασμα της έρευνας του ήταν ότι οι δείκτες των πτωχευμένων εταιριών 

διαφέρουν σημαντικά από του αντίστοιχους δείκτες των μη πτωχευμένων εταιριών. 

 Ο Altman (1968) από μια ομάδα είκοσι δύο δεικτών επέλεξε πέντε δείκτες χρησιμοποιώντας 

διακριτική ανάλυση. Δημιούργησε ένα μοντέλο καταλήγοντας σε ακριβείς προβλέψεις της 

εταιρικής πτώχευσης. 

 Ο Horrigan χρησιμοποιώντας δείκτες προσπάθησε να αξιολογήσει εταιρικά ομόλογα. 

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων δεικτών μπορεί να 

προβλέψει μακροπρόθεσμα την πιστοληπτική ικανότητα των εταιριών στην κεφαλαιαγορά. 
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4.2 Τι είναι δείκτης, ποιοι χρησιμοποιούν τους δείκτες 

 

 

Όλοι μας κατά καιρούς έχουμε χρησιμοποιήσει αριθμοδείκτες. Δείκτης είναι η σχέση ενός 

αριθμού με έναν άλλο και μπορούν να απεικονιστούν είτε σαν λόγος αυτών είτε ως 

εκατοστιαία αναλογία αυτών. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες που χρησιμοποιούν δείκτες μπορεί 

να είναι οι εξής: 

1. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν δείκτες έτσι ώστε να διαπιστωθούν αν η εταιρία είναι σε 

θέση να αποπληρώσει τα δάνεια της. 

2. Οι μέτοχοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αξία της εταιρίας τους διαχρονικά αλλά 

και σε σχέση με άλλες εταιρίες του ίδιου κλάδου. 

3. Οι οικονομικοί αναλυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων. 

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έκφραση γνώμης επί 

των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την συσχέτιση της δραστηριότητας της 

εταιρίας (going concern). Όλες οι ανωτέρω ενδιαφερόμενες ομάδες, χρησιμοποιούν 

επιλεγμένους δείκτες για να αποκομίσουν την πληροφορία που είναι χρήσιμη γι’ 

αυτές. 

 

4.3 Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και οι σκοποί που 

επιδιώκουν με την ανάλυση 

 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται για ένα σύνολο διαφοροποιημένων 

χρηστών. Οι χρήστες των οικονομικών στοιχείων έχουν συγκεκριμένους στόχους, τους 

οποίους πρέπει να ικανοποιήσουν με την ανάλυση των καταστάσεων. 

1. Η διοίκηση της επιχείρησης (management) 

 Αυτή είναι ο πρώτος χρήστης των οικονομικών στοιχείων των καταστάσεων και αναλύει τα 

στοιχεία, τόσο από την άποψη των επενδυτών, όσο και των δανειστών της επιχείρησης. Με 

την ανάλυση η διοίκηση προσδιορίζει την τρέχουσα οικονομική θέση της μονάδας, καθώς 

και την ικανότητα της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Επίσης, ενδιαφέρεται και 

φροντίζει για την δημιουργία κερδών. Ιδιαίτερη, επίσης, φροντίδα της διοίκησης αποτελεί το 

οικονομικό οικοδόμημα της επιχείρησης με σκοπό να επιτύχει τον κατάλληλο συνδυασμό 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον, 

ενδιαφέρεται για τη δομή του ενεργητικού, δηλ. τον συνδυασμό διαθεσίμων, αποθεμάτων, 

απαιτήσεων, επενδύσεων και παγίων στοιχείων. 

 Η διοίκηση με τις κατάλληλες ενέργειες πρέπει να οδηγεί την επιχείρηση προς μια σταθερή 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια πολιτική και παράλληλα να πραγματοποιεί κέρδη. Αυτές οι 

επιδιώξεις, αν και αντίθετες μεταξύ τους, πρέπει να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα. Για 

παράδειγμα, ρευστότητα και αποδοτικότητα είναι ανταγωνιστικές, επειδή τα ρευστοποιήσιμα 

περιουσιακά στοιχεία (ταμείο και καταθέσεις όψεως) είναι συνήθως τα λιγότερο αποδοτικά 
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περιουσιακά στοιχεία. Το γεγονός αυτό έχει αρνητική επίδραση στην επιδίωξη της 

επιχείρησης να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα, κυρίως όταν δεν έχει πηγές 

πόρους διαθέσιμους για την κάλυψη των τρεχουσών αποχρώσεων της. Από το άλλο μέρος, 

αν η οικονομική μονάδα ακολουθήσει αποκλειστικά και μόνο υψηλού στόχους 

αποδοτικότητας, γρήγορα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πλήρη χρεοκοπία, από τη στιγμή που 

δεν θα έχει ρευστό χρήμα για την εξόφληση προμηθευτών και πιστωτών με τις ανάλογες απ’ 

αυτούς αντιδράσεις. 

 Εκτός από την επιτυχία της παραπάνω επιδίωξης, η διοίκηση με τις ανάλογες ενέργειες και 

πρακτικές θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους πόρους της σωστά, ώστε να πετυχαίνει μια λογική 

απόδοση των κεφαλαίων της. 

2. Οι επενδυτές (μέτοχοι κ.λπ.) (investing public) 

 Αυτοί αποτελούν μια άλλη κατηγορία χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για συγκεκριμένους τύπους ανάλυσης. Το πρώτο και κύριο ενδιαφέρον των 

επενδυτών είναι η γενική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και η ικανότητα της να 

πραγματοποιεί μεγάλα κέρδη. 

 Οι αναλυτές που δίνουν στοιχεία στο επενδυτικό κοινό, χρησιμοποιούν την ανάλυση των 

κοινών μεγεθών-οικονομικών στοιχείων των παρελθόντων ετών και συγκρίνουν αυτά με 

μεγέθη της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, γεγονός που δίνει τη 

δυνατότητα υπολογισμού της μελλοντικής της προοπτικής. 

3. Οι παρέχοντες δανειοδοτήσεις στην επιχείρηση (credit grantors) 

 Αυτοί είναι κυρίως οι τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι είναι επόμενο να 

ενδιαφέρονται για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Οι απλοί 

δανειοδότες κερδίζουν ένα σχετικά μικρό ποσό τόκων από την επεκτεινόμενη πίστωση, το 

ύψος του οποίου είναι συνάρτηση του κάθε φορά ισχύοντος επιτοκίου. Επειδή, συνήθως, η 

απόδοση των πιστώσεων είναι χαμηλή και οι πιθανότητες να μην αποπληρωθεί το αρχικό 

κεφάλαιο αρκετές, οι δανειοδότες έχουν την τάση να είναι συντηρητικοί στην επέκταση των 

πιστώσεων. 

4. Οι προμηθευτές (suppliers) της επιχείρησης 

 Αυτοί ενδιαφέρονται για την οικονομική της κατάσταση, γιατί απ’ αυτή θα εξαρτηθεί η 

είσπραξη ή όχι των χρημάτων που αντιστοιχούν στις πωλήσεις τους με πίστωση, προς την 

οικονομική μονάδα. Για τους προμηθευτές αν μια πώληση με πίστωση, από την οποία έχουν 

ένα ποσοστό κέρδους 20% επί του κόστους (mark up), δεν εξοφληθεί από τον αγοραστή, 

σημαίνει ότι για την κάλυψη αυτής της απώλειας θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν 5 

επιτυχείς και ισόποσες πωλήσεις με αυτήν που δεν εξοφλήθηκε. Ακόμη οι προμηθευτές 

παρέχουν πιστώσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 

σκεφτούν το κόστος των κεφαλαίων τους (τόκους, πληθωρισμός κ.λπ.). 

 Οι πιστωτές μιας επιχείρησης για βραχυχρόνια περίοδο (μέχρι ένα έτος) και οι πιστωτές για 

μακροχρόνια περίοδο (πάνω από ένα έτος), διαφέρουν ως προς τις επιδιώξεις τους. Οι 

βραχυχρόνιοι πιστωτές (κυρίως προμηθευτές) ενδιαφέρονται πρωταρχικά για τις τρέχουσες 

πηγές χρημάτων της επιχείρησης, όπως αυτές εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, 

προκειμένου να δώσουν επιπλέον πίστωση. Αντίθετα, αυτοί που έχουν μακροχρόνιες 

απαιτήσεις (τράπεζες και ομολογιούχοι) ενδιαφέρονται για τις μελλοντικές προοπτικές 

δημιουργίας κερδών της επιχείρησης, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα εξόφλησης της 
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απαίτησης τους. Για παράδειγμα, αν εκδοθούν ομολογίες, οι οποίες θα εξοφληθούν σε 30 

χρόνια, η παρούσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης δεν αποτελεί απόδειξη, αλλά ούτε 

καν ένδειξη για την εξόφληση ή μη της παραπάνω υποχρέωσης, γιατί η εξόφληση αυτής της 

υποχρέωσης θα είναι δυνατή από μελλοντικά κέρδη. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι σκοποί της ανάλυσης είναι διαφορετικοί μεταξύ των 

πάσης φύσεως πιστωτών και εξαρτώνται από παράγοντες που καθορίζουν χρόνο πίστωσης, 

ποσό πίστωσης, σκοπό κ.λπ. 

 Η χρηματοοικονομική δομή, όμως, της επιχείρησης ενδιαφέρει όλους τους δανειστές της και 

αυτό, γιατί το ποσό των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το πραγματικό παθητικό, δείχνει το 

ρίσκο που αναλαμβάνουν οι ιδιοκτήτες-επιχειρηματίες εν σχέση με τους πιστωτές. Τα ίδια 

κεφάλαια παρέχουν στους δανειστές μια απόσταση ασφαλείας από την απώλεια των 

χρημάτων τους. Όταν η απόσταση ασφαλείας είναι μικρή (χαμηλά ίδια κεφάλαια), το 

πραγματικό ρίσκο το φέρνουν όλοι οι πιστωτές της. 

5. Των ελεγκτών λογιστικών καταστάσεων 

 Οι ελεγκτές ασχολούνται με τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα 

με τον έλεγχο τους προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν, θελημένα ή μη, σφάλματα καθώς 

επίσης και ατασθαλίες τα οποία αν δεν εντοπισθούν δίνουν μια εσφαλμένη εικόνα της 

οικονομικής μονάδας, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις γενικά παραδεκτές αρχές 

της λογιστικής. 

6. Των αναλυτών σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων 

 Σε εκείνη την  περίπτωση που έχουμε εξαγορά μιας επιχείρησης από άλλη ή συγχώνευση 

δυο ή περισσότερων επιχειρήσεων, οι αναλυτές που ασχολούνται με την επεξεργασίας των 

στοιχείων έχουν παρόμοιους σκοπούς με εκείνους των επενδυτών-μετόχων. Ωστόσο, σε 

τέτοιες περιπτώσεις η ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει και την εκτίμηση άυλων 

περιουσιακών στοιχείων μονάδων, όπως είναι για παράδειγμα η φήμη και η πελατεία, καθώς 

επίσης και τον υπολογισμό των υποχρεώσεων τους, αφού όλα αυτά τα στοιχεία 

περιλαμβάνονται στο προϊόν της εξαγοράς ή της συγχώνευσης. Κατά συνέπεια η 

πραγματοποίηση ανάλυσης από τους ειδικούς είναι πολύ σημαντική για τον καθορισμό της 

λειτουργικής αξίας, τόσο της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, όσο και των συγχωνευμένων 

επιχειρήσεων. 

7. Διάφορες άλλες ομάδες 

 Πολλές άλλες ομάδες ανθρώπων ενδιαφέρονται για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας επιχείρησης. Μεταξύ αυτών είναι: 

a) Τα σωματεία εργαζομένων (unions of employees) 

Αυτά ενδιαφέρονται για την δυνατότητα της να δώσει αυξήσεις στους μισθούς και 

διάφορα άλλα ευεργετήματα στους εργαζομένους όπως είναι οι δανεισμοί, 

ασφαλιστικά πλάνα κ.λπ. 

b) Η κυβέρνηση (government) 

Επίσης ενδιαφέρεται για την ανάλυση, προκειμένου να ασκήσει την οικονομική και 

κοινωνική πολιτική, δηλ. να εισπράξει φόρους, να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας, να 

ενισχύσει το εξαγωγικό εμπόριο και πολλά άλλα. 
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4.4 Οι λογιστικές καταστάσεις ως πηγή πληροφόρησης 

 

 

Η λογική γύρω από την λογιστική απεικόνιση μιας οικονομικής μονάδας είναι ένα ζήτημα το 

οποίο έχει μεν κάποιος κανόνες αλλά επί της ουσίας πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή 

γιατί πολλές φορές είναι πιθανό να διεξαχθούν επισφαλή συμπεράσματα. Υπάρχουν 

ορισμένα προβλήματα τα οποία συνδέονται τόσο με την κατανόηση όσο και με την ανάλυση 

ενός ισολογισμού. Παρακάτω παρατίθενται τα προβλήματα αυτά: 

 Δημιουργική λογιστική 

Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που δημοσιεύονται αποτελούν την 

οικονομική θέση της εταιρίας εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Οι επινοήσεις σε έναν 

ισολογισμό μπορεί να είναι αρκετές έτσι ώστε να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν 

καλύτερα η επιχείρηση στους μετόχους ή στους επίδοξους μετόχους ή δανειστές. 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. 

Οπότε, είναι χρήσιμο για έναν αναλυτή που προβαίνει στους υπολογισμούς 

αριθμοδεικτών βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 

να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα έχοντας λάβει πρώτα υπόψη του το παρακάτω 

φαινόμενο. Πάντως όσο άρτια και να έχει χρησιμοποιηθεί η δημιουργική λογιστική 

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

να την αλλοιώσει τελείως.  

 Συγκρισιμότητα στοιχείων 

Η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ εταιριών θα πρέπει να γίνεται μεταξύ εταιριών του 

ίδιου κλάδου. Ο λόγος είναι ότι μόνο τότε έχει λογιστική συνάφεια μια σύγκριση 

δηλαδή είναι άτοπο να συγκρίνουμε τις λογιστικές καταστάσεις μια 

τσιμεντοβιομηχανίας με μια εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας. 

Επιπρόσθετα ακόμα καιόταν γίνεται σύγκριση εταιριών του ίδιου κλάδου είναι 

χρήσιμο να εξετάζεται και σε ποια φάση βρίσκεται η κάθε επιχείρηση δηλαδή εάν 

είναι στη φάση ανάπτυξης ή ωρίμανσης. Εάν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε για 

παράδειγμα την ρευστότητα σε μια επιχείρηση που βρίσκεται σε ανάπτυξη δεν είναι 

ενδεικτική με μια επιχείρηση που βρίσκεται σε ωρίμανση. 

 

4.5 Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της χρήσης αριθμοδεικτών 

 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης των αριθμοδεικτών στην χρηματοοικονομική ανάλυση 

είναι: 

 Μετατρέπουν τα πολύπλοκα στοιχεία σε χρήσιμες και ευκολονόητες πληροφορίες. 

 Απλοποιούν το πλήθος των πληροφοριών που είναι συγκεντρωμένο στις οικονομικές 

καταστάσεις. 
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 Παρέχουν μια τυποποιημένη μέθοδο με την οποία να συγκριθούν μεταξύ τους 

ομοειδείς και μη επιχειρήσεις ή διαφορετικά τμήματα της ίδιας επιχείρησης. 

 Δείχνουν πέρα από τους απόλυτους αριθμούς το πόσο καλό είναι τι κέρδος μιας 

επιχείρησης, δηλαδή πόσο αποτελεσματικά δρα η επιχείρηση. 

 Μπορούν να αποκαλύψουν τάσεις σε συγκεκριμένους κλάδους. 

 Βοηθούν τους αναλυτές να αξιολογήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των 

επιχειρήσεων αλλά ολόκληρων των κλάδων. 

 Παρέχουν καθοδήγηση και ανατροφοδότηση κατά την δημιουργία και 

επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών σχεδίων. 

 Βοηθούν ώστε να προσδιοριστούν οι τάσεις που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό 

και στην πρόβλεψη για το μέλλον της επιχείρησης. 

 Επιτρέπουν την σύγκριση της επίδοσης της εταιρίας με τις επιδόσεις της τα 

προηγούμενα χρόνια. 

 Βοηθούν στην πρόωρη πρόβλεψη του χρηματοοικονομικού κινδύνου και στην 

πρόβλεψη του κινδύνου της μετοχής «beta». 

 

 Οι αριθμού δεν λένε ψέματα. Αλλά μερικές φορές καλύπτουν την αλήθεια. Οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες μπορεί να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες, αλλά θα πρέπει να 

ερμηνεύονται με προσοχή. Ορισμένα από τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς στην 

χρήση των αριθμοδεικτών αναφέρονται παρακάτω. 

 Δεν αποκαλύπτουν άλλες βασικές πληροφορίες, όπως πιθανές αλλαγές λόγω μια 

συγχώνευσης που έχει δημοσιεύσει η εταιρία. 

 Για την απόκτηση σχετικά με την εικόνα της ολιστικής σταθερότητας της 

επιχείρησης απαιτείται η αξιολόγηση πολλών αριθμοδεικτών καθώς μεμονωμένοι οι 

αριθμοδείκτες ίσως να μην δείξουν την πραγματική εικόνα. 

 Επηρεάζονται ανάλογα με τις λογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται ή από την 

δημιουργική λογιστική, με αποτέλεσμα να είναι παραπλανητικοί. 

 Οι διάφορες κατηγορίες αριθμοδεικτών θεωρούνται από πολλούς ασύνδετες και 

ανεξάρτητες μεταξύ τους κάτι που φυσικά δεν ισχύει. 

 Οι διαφορετικές βιομηχανίες έχουν και διαφορετικά σημεία αναφοράς. Για 

παράδειγμα οι εταιρίες τροφίμων έχουν μεγάλη κυκλοφοριακή ταχύτητα και μικρό 

περιθώριο κέρδους, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις εταιρίες εμπορίας πολύτιμων 

λίθων. 

 Οι ιστορικές αποδόσεις δεν αποτελούν ακριβές ενδείξεις για την μελλοντική επιτυχία 

της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναζητούνται πληροφορίες και εκτός 

των οικονομικών καταστάσεων, όπως από περιοδικά, εφημερίδες, στατιστικά 

στοιχεία της κυβέρνησης κ.α. 

 Διαστρεβλώνονται συνήθως από τον πληθωρισμό. 

 Ίσως να μην δώσουν σωστά αποτελέσματα στην συγκέντρωση εταιριών που 

χρησιμοποιούν διαφορικές λογιστικές μεθόδους ή που ανήκουν γενικά σε 

διαφορετικούς κλάδους. 
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 Συνήθως δείχνουν το αποτέλεσμα χωρίς να προσδιορίζουν την αιτία που το 

προκάλεσε. 

 Βασίζονται στα λογιστικά βιβλία, οπότε είτε χρησιμοποιείται το ιστορικό κόστος είτε 

εκτιμήσεις για την εύκολη εύλογη αξία των στοιχείων, ίσως να μην αντικατοπτρίζουν 

την τρέχουσα πραγματικότητα της επιχείρησης. 

 

4.6 Θεωρητική προσέγγιση αριθμοδεικτών 

 

 

4.6.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) 

 

 

Η ρευστότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να πληρώνει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται οφειλόμενες. Επιπλέον, η 

επικέντρωση της μελέτης βρίσκεται στη σχέση μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, επειδή αυτή η σχέση μετρά τις βραχυπρόθεσμες πηγές των 

μετρητών και τις βραχυπρόθεσμες καταβολές αυτών των μετρητών. Επομένως, η ρευστότητα 

είναι η ικανότητα της μετατροπής περιουσιακών στοιχείων σε μετρητά ή απόκτησης 

μετρητών. Σαν βραχυπρόθεσμη χαρακτηρίζεται μια περίοδος η οποία δεν ξεπερνά το ένα 

έτος και προσδιορίζεται αυτή από τον κανονικό λειτουργικό κύκλο μιας επιχείρησης. Η 

χρονική αυτή περίοδος περιλαμβάνει τον κύκλο της αγοράς-παραγωγής-πώλησης-είσπραξης. 

Η σπουδαιότητα της ρευστότητας μπορεί καλύτερα να εξεταστεί μελετώντας τις επιπτώσεις 

που προέρχονται από την αδυναμία μια επιχείρησης να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Η ρευστότητα αποτελεί ένα τρόπο κρίσης. Η έλλειψη ρευστότητας εμποδίζει 

μια επιχείρηση να εκμεταλλευθεί το πλεονέκτημα ευνοϊκών εκπτώσεων ή κερδοσκοπικές 

ευκαιρίες. Επίσης συνεπάγεται περιορισμένες ευκαιρίες και περιορισμούς στις διοικητικές 

ενέργειες. Περισσότερο ακραία προβλήματα ρευστότητας απεικονίζουν την αδυναμία μιας 

επιχείρησης να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε 

αναγκαστική πώληση επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων και στην περισσότερο 

οδυνηρή μορφή της στην χρεοκοπία και στην πτώχευση (Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος 2010). 

 Οι κυριότεροι δείκτες ρευστότητας που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη μελέτη είναι: 

 Δείκτης γενικής ρευστότητας 

 Δείκτης ταμιακής ρευστότητας  

 

4.6.1.1 Δείκτης γενικής ρευστότητας (Current ratio) 

 

 

Πρόκειται για τον πιο διαδεδομένο χρηματοοικονομικό δείκτη μέτρησης της ρευστότητας, ο 

οποίος εξετάζει τη σχέση μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των 
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βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Συνήθως το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

περιλαμβάνει τα αποθέματα, τις απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και οποιαδήποτε ταμειακά 

αποθέματα. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν οι, τράπεζες 

(τρέχουσες δόσεις δανείων), πιστωτές-προμηθευτές (βραχυπρόθεσμα γραμμάτια πληρωτέα), 

ασφαλιστικοί οργανισμοί, δεδουλευμένες δαπάνες, προκαταβολές πελατών κλπ (Αθιανός-

Κωνσταντινούδης ). 

 Ο δείκτης παρουσιάζει όχι μόνο ένα μέτρο για τη ρευστότητα μιας επιχείρησης, αλλά και το 

περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η διοίκηση της για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως. 

 Αν η ροή τω κεφαλαίων στην επιχείρηση είναι ομαλή, με διάρκεια και υπάρχει και ακριβής 

αντιστοιχία μεταξύ των εισερχομένων κεφαλαίων και των εξοφλούμενων υποχρεώσεων, τότε 

η επιχείρηση δεν απαιτείται να διατηρεί υψηλό περιθώριο ασφαλείας σε κεφάλαια κίνησης. 

Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο παρατηρείται σπανίως με αποτέλεσμα μια επιχείρηση να 

χρειάζεται να παρακρατά επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη έχει ως 

εξής: 

𝛥휀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛤휀𝜈𝜄𝜅ή𝜍 𝛲휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

 

4.6.1.2 Δείκτης ταμιακής ρευστότητας (Cash ratio) 

 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο πιο συντηρητικός δείκτης 

υπολογισμού της ρευστότητας μια επιχείρησης, ο οποίος συσχετίζει τα διαθέσιμα (μετρητά) 

με τις βραχυχρόνιες επενδύσεις-άμεσα ρευστοποιήσιμες  (διάφορα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα) (Αθιανός-Κωνσταντινούσης). Με λίγα λόγια ο δείκτης ταμιακής ρευστότητας 

εκφράζει την ικανότητα μια επιχείρησης για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

της βάση των μετρητών που διαθέτει. Δείχνει δηλαδή πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία μια επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο τύπος 

υπολογισμού του παραπάνω δείκτη είναι: 

𝛥휀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜇𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛲휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
Μετρητά − Χρηματοοικονομικά Προιόντα (μετοχές)

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
 

 

4.6.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) 

 

 

Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας αποσκοπεί στο να μετρήσουν το 

βαθμό στον οποίο μια οικονομική μονάδα είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των 

περιουσιακών της στοιχείων, πόσο ικανοποιητικά ή όχι δηλαδή τα χρησιμοποιούν. 

 Οι κυριότεροι δείκτες δραστηριότητας που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη μελέτη είναι: 
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 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

 Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων 

 

4.6.2.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων (Inventory 

turnover ratio) 

 

 

Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων είναι ένα κριτήριο για την αποτελεσματική 

διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης, καθώς και για το βαθμό ρευστότητας τους. Αν 

η επιχείρηση διατηρεί υπερεπαρκή αποθέματα, αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εναλλακτικές χρήσεις δεσμεύονται σε αποθέματα. 

Επιπρόσθετα, θα υπάρχει υψηλό κόστος διαχείρισης, καθώς και κίνδυνος οικονομικής 

απαξίωσης τους. Αντίθετα, αν τα αποθέματα είναι πολύ χαμηλά (ανεπαρκή), η επιχείρηση 

μπορεί  να χάνει πελάτες (πωλήσεις), λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων και συνεπώς 

αδυναμίας εκτέλεσης παραγγελιών. Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

υπολογίζεται ως το πηλίκο του κόστους πωληθέντων προς το μέσο απόθεμα: 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝛼𝜄𝜅ή 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛢𝜋𝜊𝜃휀𝜇ά𝜏𝜔𝜈 =
Κόστος Πωληθέντων

Μέσος όρος Αποθεμάτων
 

 

4.6.2.2 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (Asset 

turnover ratio)  

 

 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού εξετάζει το πόσο αποτελεσματικά μια 

επιχείρηση χρησιμοποιεί το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού για να ‟παράγει” 

πωλήσεις.  

 Ένας υψηλός δείκτης ταχύτητας ενεργητικού, σε σχέση με τον αντίστοιχο του κάδου, 

υποδηλώνει συνήθως αδυναμία της διοίκησης, να χρησιμοποιεί το σύνολο των στοιχείων του 

ενεργητικού ή σημαίνει ότι χρησιμοποιεί απαρχαιωμένα στοιχεία (στοιχεία τα οποία έχουν 

ολοκληρωτικά αποσβεσθεί). Επίσης, ένας υπερβολικά χαμηλός δείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού, υποδηλώνει αδυναμία της διοίκησης επειδή χρησιμοποιεί 

περισσότερα στοιχεία από αυτά που πραγματικά απαιτεί η φύση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας για την παραγωγή πωλήσεων (Αθιανός-Κωνσταντινούδης). Ο τύπος που 

ακολουθεί μας δείχνει τον τρόπο υπολογισμού του δείκτη: 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ =
Καθαρές Πωλήσεις

Σύνολο Ενεργητικού (μέσο)
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4.6.2.3 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων (Fixed asset 

turnover ratio) 

 

 

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων αντικατοπτρίζει το βαθμό 

χρησιμοποίησης των παγίων στοιχείων από μέρους της επιχείρησης. Ο συγκεκριμένος 

χρηματοοικονομικός δείκτης πρέπει να συγκρίνεται με τους δείκτες των υπολοίπων εταιριών 

που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την 

επίδραση που έχει το ποσοστό των παγίων στοιχείων που έχουν αποκτηθεί με τη 

χρηματοδοτική μέθοδο του leasing (χρηματοοικονομική μίσθωση) στο αποτέλεσμα του 

δείκτη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας υπερβολικά χαμηλός δείκτης υποδηλώνει 

δέσμευση κεφαλαίων σε πλεονασματικά πάγια στοιχεία, ενώ ένας υψηλός δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων μπορεί να υποδηλώνει τη χρήση απαξιωμένων, πλήρως 

αποσβεσμένων παγίων στοιχείων (Αθιανός-Κωνσταντινούδης). Ο τύπος υπολογισμού του 

δείκτη έχει ως εξής: 

𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛱𝛼𝛾ί𝜔𝜈 =
Καθαρές Πωλήσεις

Μέσος όρος Παγίων
 

 

4.6.2.4 Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων (Average debt collection 

period) 

 

 

Ο δείκτης μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων δείχνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται 

ώστε η επιχείρηση να εισπράξει τις απαιτήσεις της, από την στιγμή που πραγματοποιείται 

μια πιστωτική πώληση μέχρι την στιγμή που η πώληση αυτή εισπραχθεί σε μετρητά. Όπως 

γίνεται κατανοητό, ο δείκτης αυτός εξαρτάται από την σχέση μεταξύ των απαιτήσεων και 

αφετέρου των πωλήσεων και των κερδών. Είναι λογικό λοιπόν, η επιχείρηση να επιθυμεί το 

χρονικό διάστημα αυτό να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, λόγου του κόστους ευκαιρίας 

των δεσμευμένων κεφαλαίων. Ο παραπάνω δείκτης αποτυπώνεται με τον ακόλουθο τύπο: 

𝛭έ𝜎𝜂 𝛱휀𝜌ί𝜊𝛿𝜊𝜍 𝛦ί𝜎𝜋𝜌𝛼𝜉𝜂𝜍 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈 =
365

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
 

 

4.6.2.5 Δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables 

turnover ratio) 

 

 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα κριτήριο για την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων 

της επιχείρησης, καθώς και για το βαθμό ρευστότητας της. Αν η επιχείρηση διατηρεί 

υπερεπαρκείς απαιτήσεις, σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων, αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια 
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που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού δεσμεύονται σε απαιτήσεις. Επίσης 

σημαίνει υψηλότερο κόστος διαχείρισης, ενδεχομένως καθυστέρηση στην είσπραξη τους, 

καθώς και μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας κάποιων απαιτήσεων λόγω αφερεγγυότητας. 

Αντίθετα, αν οι απαιτήσεις είναι πολύ χαμηλές ή ανεπαρκείς, η επιχείρηση ενδέχεται να 

χάνει πωλήσεις, λόγω μη χορήγησης ικανοποιητικών πιστώσεων στους πελάτες της. Είναι 

λοιπόν φανερό ότι μια ενδιάμεση κατάσταση, όπου οι απαιτήσεις διατηρούνται σε ένα 

ορθολογικό επίπεδο, είναι επιθυμητή, αφού διασφαλίζει ταυτόχρονα και τη ρευστότητα και 

την αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

 Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, 

ανανεώνονται ή αλλιώς εισπράττονται κατά την διάρκεια της χρήσης οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης. Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι: 

𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛦𝜄𝜎𝜋𝜌ά𝜉휀𝜔𝜍 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈 =
Πωλήσεις

Μέσο Όρο Απαιτήσεων
 

 

4.6.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios) 

 

 

Η χρησιμότητα των αριθμοδεικτών αυτών είναι στο να μετράται η αποδοτικότητα μιας 

επιχείρησης. Ως αποδοτικότητα θα μπορούσε να οριστεί η σχέση μεταξύ του κέρδους που 

πραγματοποιεί μια επιχειρηματική μονάδα με το κεφάλαιο που χρησιμοποιεί. Επίσης 

αναφέρεται στη δυναμικότητα των κερδών της και στην ικανότητα του management της να 

παράγει κέρδη. 

 Επιπρόσθετα, η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη, άπτεται και του θέματος της 

«θεωρίας των συμβολαίων» (contract theory) και των προβλημάτων που ανακύπτουν από τις 

σχέσεις ¨εντολέα-εντολοδόχου¨ (agency problems), σχετικά με την ικανοποίηση των 

συμφερόντων των διαχειριστών (managers) μιας εταιρίας, των μετόχων αυτής (shareholders), 

αλλά και γενικότερα όλων των συμμετεχόντων στην επιχείρηση (stakeholders). 

 Όσον αφορά τη μέτρηση της αποδοτικότητας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται 

διάφορα κριτήρια, τα οποία εξετάζονται συνδυαστικά και όχι μεμονωμένα ώστε η ερμηνεία 

τους να έχει ουσιαστικό ρόλο. Τα βασικά στοιχεία συγκρίσεως για την εξεύρεση της 

αποδοτικότητας του κεφαλαίου μιας επιχείρησης είναι αφ’ ενός το κέρδος και αφετέρου το 

κεφάλαιο. 

 Οι κυριότεροι δείκτες αποδοτικότητας που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη μελέτη είναι: 

 Δείκτης μικτού περιθωρίου 

 Δείκτης καθαρού περιθωρίου 

 Δείκτης απόδοσης ενεργητικού 

 Δίκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 
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4.6.3.1 Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους (Gross profit margin) 

 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης υποδηλώνει τη βασική δομή κόστους της επιχείρησης. Μια 

διαχρονική ανάλυση του δείκτη της επιχείρησης σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του 

κλάδου, μας δείχνει τη θέση της επιχείρησης απέναντι στη σχέση κόστους-τιμών. 

Αναλυτικότερα, ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους μας δείχνει, σε τι ποσοστό πωλεί η 

επιχείρηση το παραγόμενο προϊόν, το βαθμό αποτελεσματικότητας καθώς επίσης και τον 

τρόπο που καθορίζει η επιχείρηση την τιμή. Επιπλέον, υποδηλώνει, έμμεσα, την ένταση του 

ανταγωνισμού στην αγορά. Γίνεται αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο το 

καλύτερο για την επιχείρηση. Το μικτό κέρδος μιας επιχείρησης ισούται με τις καθαρές 

πωλήσεις μείον το κόστος πωληθέντων. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται 

όπως παρακάτω: 

𝛭𝜄𝜅𝜏ό 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 =
Ακαθάριστ (μικτά) Κέρδη

Καθαρές Πωλήσεις
 

 

 

4.6.3.2 Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Net profit margin ratio) 

 

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους γνωστός και ως «ποσοστό 

καθαρού κέρδους», είναι ένας σημαντικός δείκτης, γιατί απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του 

καθαρού κέρδους και των πωλήσεων ή αλλιώς την αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά 

κέρδη. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις, προσδιορίζει το ύψος των καθαρών 

κερδών, το οποίο με την σειρά του επιδρά στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων της 

επιχείρησης. (ιδίων και συνολικών). 

 Γενικά, όσο είναι η τιμή του δείκτη περιθωρίου κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη και 

δεν παρέχει άμεσα πληροφορία για το ύψος των καθαρών κερδών, τα οποία προσδιορίζονται 

από τη σχέση: Καθαρά Κέρδη= Πωλήσεις* Ποσοστό Καθαρού Κέρδους 

 Συνεπώς μια επιχείρηση μπορεί να έχει υψηλό ποσοστό κέρδους και όμως, να έχει μικρά 

καθαρά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι χαμηλές. Και αντίστροφα, με χαμηλό ποσοστό 

κέρδους, μπορεί να επιτύχει υψηλά καθαρά κέρδη, εφόσον πραγματοποιεί υψηλές πωλήσεις.       

Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται ως εξής: 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 =
Καθαρό Κέρδος

Καθαρές Πωλήσεις
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4.6.3.3 Δείκτης απόδοσης ενεργητικού (Return on assets ratio) 

 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων μιας επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητα της να μπορεί να επιζήσει οικονομικά 

και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση, «ανταμείβοντάς» τα ανάλογα 

(tovima.gr). Ο τύπος της απόδοσης ενεργητικού είναι ο εξής: 

𝛢𝜋ό𝛿𝜊𝜎𝜂 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ =
Καθαρά Κέρδη Χρήσης

Σύνολο Ενεργητικού
∗ 100 

 

 

4.6.3.4 Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (return on equity/ROE) 

 

 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι από τους πλέον σημαντικότερους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες για τις διοικήσεις και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, 

επειδή υποδηλώνει την τιμή απόδοσης που εξασφαλίζουν οι μάνατζερ επί  των κεφαλαίων 

που διαθέτονται από τους επιχειρηματίες, μετά την λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών 

(μερίσματα) στους κεφαλαιούχους (Αθιανός-Κωνσταντινούδης). 

 Προκειμένου να υπολογιστεί η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα καθαρά κέρδη μετά έκπτωσης από τα παρακάτω: 

 Της αμοιβής (τόκου) των επενδυθέντων κεφαλαίων (κόστος ευκαιρίας, π.χ. επιτόκιο 

καταθέσεων), 

 Του μισθού για την παρεχόμενη εργασία από τον επιχειρηματία, προκειμένου για 

προσωπική επιχείρηση (σημειώνεται ότι ειδικά στην Ανώνυμη Εταιρία οι μισθοί των 

διοικούντων έχουν εκπέσει από τα κέρδη και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στο 

στοιχείο αυτό), 

 Του ασφαλίστρου για τον διατρεχόμενο επιχειρηματικό κίνδυνο των ιδίων 

κεφαλαίων. 

 Επίσης, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να συνεκτιμάται με τη φύση της 

επιχείρησης, τη μέση αποδοτικότητα του κλάδου, καθώς και την παγιοποίηση. Στις 

επιχειρήσεις «εντάσεως» εργασίας ο αριθμοδείκτης μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλός. Το 

αντίστροφο ισχύει στις επιχειρήσεις «εντάσεως» παγίων. Προφανώς επιζητούμε ένα μεγάλο 

ποσοστό. Ο τύπος της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι ο εξής: 

𝛢𝜋ό𝛿𝜊𝜎𝜂 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =
Καθαρά Κέρδη

Μέσα Ίδια Κεφάλαια
∗ 100 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

5.1 Γενικά 

 

  

Όπως έχουμε αναφέρει η διαχρονική μελέτη των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: 

 Συγκριτικές καταστάσεις 

 Καταστάσεις κοινού μεγέθους 

 Καταστάσεις ποσοστών τάσης 

 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

Οι συγκριτικοί πίνακες αποτελούν την απλούστερη μορφή σύγκρισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μια εταιρίας. Οι συγκριτικοί πίνακες αποτελούν μια 

μορφή οριζόντιας ανάλυσης και εμφανίζουν την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων μια 

εταιρίας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ετών. Επίσης βοηθούν στη διαμόρφωση μιας 

καλύτερης εικόνας σχετικά με την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης της εξεταζόμενης 

εταιρίας. 

Οι καταστάσεις κοινού μεγέθους αποτελούν μια εναλλακτική μέθοδο ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας κατά την οποία γίνεται μετατροπή των 

μεγεθών που περιλαμβάνονται σε αυτές σε ποσοστά επί τοις εκατό ως προς κάποιο μέγεθος 

των οικονομικών καταστάσεων. Οι καταστάσεις κοινού μεγέθους αποτελούν μια μορφή 

κάθετης ανάλυσης. 

Οι καταστάσεις ποσοστών τάσης βοηθάνε στην ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης ενός 

μεγέθους σε σχέση με ένα έτος βάσης. Συνήθως ως έτος βάσης επιλέγεται το πρώτο έτος της 

μελέτης, αλλά μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο έτος στο οποίο διαδραματίστηκε κάποιο 

σημαντικό γεγονός για την εταιρία. 
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5.2 A.N.E.K lines 

 

 

5.2.1 Συγκριτικές καταστάσεις ANEK lines 

 

  

Πίνακας 3: συγκριτικές καταστάσεις ANEK lines 
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5.2.2 Καταστάσεις κοινού μεγέθους ANEK lines  

 

 

Πίνακας 4: καταστάσεις κοινού μεγέθους ANEK lines 

 
Η ανάλυση κοινού μεγέθους υποδεικνύει τη σταθερότητα της επενδυτικής πολιτικής της 

εταιρίας. Το σύνολο του πάγιου ενεργητικού όπως και το κυκλοφορούν ενεργητικό κινούνται 

σε σταθερά επίπεδα σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Επιπλέον οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώνονται κατά την διάρκεια των ετών χωρίς βέβαια να αποπληρωθούν με το 

2014 να ανανεώνονται κιόλας.  

 Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολουθούν διαχρονικά αντίθετη πορεία, αλλά με 

διαφορετικές διακυμάνσεις. Την μέγιστη τιμή τους την αποκτούν το 2015, καθώς είναι η 

μόνη χρονιά που παρουσιάζει θετικό πρόσημο. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της 

εταιρίας το 2015 οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύεται από 

αντίστοιχούς ρυθμούς μείωσης των άλλων λειτουργικών εξόδων. 
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5.2.3 Καταστάσεις ποσοστών τάσης ANEK lines 

 

 

Πίνακας 5: καταστάσεις ποσοστών τάσης ANEK lines 

 
Με την βοήθεια της ανάλυσης τάσης παρατηρούμε ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό 

παραμένει σταθερό όλες τις χρονιές. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει μια 

μεγάλη πτωτική τάση μέχρι και το 2013, της τάξης του 1,84 από 103,55 που ήταν το 2011. 

Στην ίδια πορεία κυμαίνονται και τα ίδια κεφάλαια εξαιτίας της μείωσης κεφαλαίου που 

οδηγεί στη σημαντική μείωση του συνόλου του παθητικού και της καθαρής θέσης. Οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2012 είχαν μια σημαντική μεταβολή η οποία οφείλεται 

στην αύξηση των τοκοφόρων υποχρεώσεων. Από το 2012 έως το 2015 κυμαίνονται σε 

σταθερά επίπεδα. Η ανάλυση τάσης υποδεικνύει την αλλαγή στη χρηματοδοτική διάρθρωση 

και στήριξη της επενδυτικής πολιτικής της εταιρίας με ίδια κεφάλαια. 

 Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας παρουσιάζει μια σταθερά πτωτική πορεία. 
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5.3 Blue star ferries 

 

 

5.3.1 Συγκριτικές καταστάσεις Blue star ferries 

 

 

Πίνακας 6: συγκριτικές καταστάσεις Blue star ferries 
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5.3.2 Καταστάσεις κοινού μεγέθους Blue star ferries  

 

 

Πίνακας 7: καταστάσεις κοινού μεγέθους Blue star ferries 

 
Η ανάλυση κοινού μεγέθους υποδεικνύει τη μεταβολή της επενδυτικής πολιτικής της 

εταιρίας. Από το 2010όπου το σύνολο του πάγιου ενεργητικού είναι περίπου 71% και 

συνεχώς μειώνεται, ώσπου φτάνει το 2015 να είναι 64%. Αντιστρόφως, το κυκλοφορούν 

ενεργητικό όλο και αυξάνεται με μεγαλύτερο ποσοστό το 2015 (36%). Το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων παραμένει σταθερό όλα τα έτη, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν μια 

ανοδική πορεία μέχρι και το 2013, ενώ από το 2014 και μετά η μείωση είναι πολύ μεγάλη. Οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν αισθητά τα έτη 2011 με 2013,φτάνοντας όμως 

πάλι το 2015 στα ίδια επίπεδα με το 2010.  
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5.3.3 Καταστάσεις ποσοστών τάσης Blue star ferries 

 

 

Πίνακας 8: καταστάσεις ποσοστών τάσης Blue star ferries 

 
Το κυκλοφορούν ενεργητικό παραμένει σταθερό όλα τα έτη , αλλά με το 2015 να παραμένει 

σε επίπεδα υψηλότερα από τα αντίστοιχα του 2010. Το σύνολο μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων  έχει πτωτική τάση μέχρι και το 2013 με 0,94 όπου σχεδόν αποπληρώνεται, 

ενώ τα έτη 2014 και 2015 αυξάνεται ξανά σε επίπεδο μεγαλύτερου του 2010. Τα ίδια 

κεφάλαια από την άλλη κυμαίνονται σε σταθερά επίπεδα όλα τα εξεταζόμενα χρόνια. Οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μετά από μια σημαντική μεταβολή το 2011 καταλήγει το 2015 

σε επίπεδα μικρότερου του 2010. Η αύξηση του συνόλου των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων το 2011 οφείλεται στην αύξηση των τοκοφόρων υποχρεώσεων που 

αντιστρέφεται το 2014. Η ανάλυση τάσης υποδεικνύει την αλλαγή στη χρηματοδοτική 

διάρθρωση και στήριξη της επενδυτικής πολιτικής της εταιρίας με ίδια κεφάλαια. 

 Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας μεταβάλλεται, αλλά με μικρές διακυμάνσεις γύρω από τα 

επίπεδα του 2010 και παρουσιάζει την μικρότερη τιμή το 2012 σε επίπεδα μικρότερα από τα 

αντίστοιχα του 2010. Το κόστος πωλήσεων, όπως και ο κύκλος εργασιών της εταιρίας 

παραμένει σχεδόν σταθερός σε όλη την πενταετία. Αυτό σημαίνει ότι η σημαντική πτώση 

των καθαρών κερδών μετά από φόρους οφείλεται εν γένει στη μη συγκράτηση των λοιπών 

λειτουργικών εξόδων, όπως τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και εξόδων διάθεσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

6.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

 

6.1.1 Δείκτης γενικής ρευστότητας 

 

 

Πίνακας 9: Δείκτης γενικής ρευστότητας 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines 0,61 0,69 0,18 0,15 0,17 0,17 

Blue Star Ferries 0,65 0,76 0,82 0,95 5,17 4,85 

 

 

Διάγραμμα 1: Δείκτης γενικής ρευστότητας 

 

Η Blue star ferries παρουσιάζει υψηλότερο δείκτη γενικής ρευστότητας, με το 2014 να 

σημειώνει την υψηλότερη τιμή. Τα έτη 2010 έως και 2013 η τιμή του δείκτη ήταν σταθερά 

κάτω της μονάδας. Η  ANEK lines όλες τις εξεταζόμενες χρονιές βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα, με τις όποιες διαφορές να οφείλονται στις μεταβολές των βραχυπρόθεσμων 
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υποχρεώσεων. Το 2011, η χρονιά με τον υψηλότερο δείκτη ρευστότητας, οφείλεται στην 

εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ η χαμηλότερη το 2013 οφείλεται στην 

αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων σε βραχυπρόθεσμα  ή τραπεζικές 

υποχρεώσεις. Γενικότερα οι τιμές του κλάδου χαρακτηρίζονται ως μη ικανοποιητικές και για 

τις δυο εταιρίες.  

 

6.1.2 Δείκτης ταμιακής ρευστότητας  

 

 

Πίνακας 10: Δείκτης ταμιακής ρευστότητας 

Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines 0,54 0,61 0,16 0,14 0,16 0,17 

Blue Star Ferries 2,46 0,72 0,8 0,93 5,1 4,8 

 

 

Διάγραμμα 2: Δείκτης ταμιακής ρευστότητας 

 

Παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες βλέπουμε πως ο δείκτης ειδικής ρευστότητας δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές με αυτόν της γενικής ρευστότητας, πράγμα που φανερώνει 

πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν μεγάλα αποθεματικά. Εξυπηρετούν δηλαδή τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις τους κυρίως μέσω ταμιακών διαθεσίμων ή ταμιακών ισοδύναμων. Η Blue star 

ferries  έχει διαχρονικά υψηλότερη ρευστότητα με τα έτη 2010,2015,2014 να εμφανίζει τιμές 

μεγαλύτερες του 1 σε σχέση με την ANEK lines, που παρόλο αυτά χαρακτηρίζεται να έχει 

καλή ειδική ρευστότητα.  
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6.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 

 

6.2.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

 

 

Πίνακας 11: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines 27,38 25,42 30,12 44,03 60,09 57,35 

Blue Star Ferries 13,52 19,65 41,25 48,56 62,92 64,46 

 

 

Διάγραμμα 3: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων παρουσιάζει μεγάλη αύξηση από το 2010 

έως το 2015 και για τις δυο εταιρίες, με τιμές ικανοποιητικές αν λάβουμε υπόψη τις υψηλές 

τιμές των καυσίμων, οι οποίες αύξαναν το κόστος πωληθέντων. 
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6.2.2 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

 

 

Πίνακας 12: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines 0,52 0,49 0,46 0,46 0,44 0,44 

Blue Star Ferries 0,35 0,33 0,31 0,36 0,36 0,37 

 

 

Διάγραμμα 4: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

 

Για τον δείκτη κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού παρατηρούμε και για τις δυο εταιρίες 

ότι κυμαίνονται σε σταθερά επίπεδα όλα τα χρόνια, με την ΑΝΕΚ lines να έχει μεγαλύτερο 

ποσοστό το 2010 σε σύγκριση με την Blue star ferries που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό το 

2015. Εάν είχαμε και τις τιμές του κλάδου θα παρατηρούσαμε αν η τιμή του κλάδου σε 

σχέση με τις εταιρίες μας είναι υψηλός ή χαμηλός που θα μας φανέρωνε διάφορα πράγματα 

για τις εταιρίες. 
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6.2.3 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

 

 

Πίνακας 13: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines 0,62 0,57 0,54 0,54 0,52 0,53 

Blue Star Ferries 0,49 0,48 0,45 0,55 0,53 0,57 

 

 

Διάγραμμα 5: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων παρουσιάζει ικανοποιητικές τιμές όλα τα έτη, 

γεγονός που δείχνει την ικανότητα των εταιριών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα 

στοιχεία του πάγιου ενεργητικού κατά τη διάρκεια των πωλήσεων. Και οι δυο εξεταζόμενες 

εταιρίες  κυμαίνονται σε σταθερά επίπεδα με τις όποιες αυξομειώσεις να οφείλονται στις 

μεταβολές του επιπέδου των πωλήσεων, αλλά και του πάγιου ενεργητικού.  
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6.2.4 Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων 

 

 

Πίνακας 14: Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων 

Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines 100,27 90,57 108,96 98,12 117,74 109,61 

Blue Star Ferries 17,74 10,49 340,19 309,32 278,63 243,33 

 

 

Διάγραμμα 6: Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων 

 

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι η ΑΝΕΚ lines κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα 

είσπραξης των απαιτήσεων της και μάλιστα από το 2012 έως και το 2015 εισπράττει τις 

απαιτήσεις τις πολύ πιο γρήγορα από την Blue star ferries η οποία το 2012 έκανε σχεδόν ένα 

χρόνο να τις εισπράξει. Τις χρονιές 2010-2011 η Blue star ferries είχε πολύ χαμηλό δείκτη 

μέσης περιόδου είσπραξης απαιτήσεων.  
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6.3 Αριθμοδείκτες χρέους ή μόχλευσης και αριθμοδείκτες 

οικονομικής κάλυψης 

 

 

6.3.1 Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης 

 

 

Πίνακας 15: Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης 

Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines 3,34 3,27 8,78 433,26 -22,43 -22,18 

Blue Star Ferries 0,66 0,65 0,63 0,58 0,63 0,61 

 

 

Διάγραμμα 7: Δείκτης συνολικής δανειακής επιβάρυνσης  

 

Τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης παρουσιάζει η εταιρία Blue star 

ferries, η οποία εμφανίζει τιμές μικρότερες της μονάδας σε όλα τα εξεταζόμενα έτη, γεγονός 

που αυξάνει την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας. Έντονα αυξητική τάση παρουσιάζει η 

εταιρία ANEK lines το έτος 2013, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων σε σχέση με το 2012, αλλά κυρίως στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των 

ζημιογόνων αποτελεσμάτων. 
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6.4 Αριθμοδείκτες απόδοσης 

 

 

6.4.1 Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

 

 

Πίνακας 16: Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines 6,46% 15,17% 10,58% 11,25% 14,18% 26,80% 

Blue Star Ferries 17,13% 14,99% 17,63% 22,76% 26,66% 34,68% 

 

 

Διάγραμμα 8: Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

 

Η Blue star ferries εμφανίζει και στον συγκεκριμένο δείκτη τις υψηλότερες τιμές, με σταθερά 

θετικές τιμές σε όλε τα εξεταζόμενα έτη. Με σταθερά θετικές τιμές κυμαίνεται βέβαια και η 

ANEK lines. Παρατηρώντας πιο προσεκτικά βλέπουμε πως οι χαμηλότερες τιμές το δείκτη 

και για τις δυο εταιρίες είναι το έτος 2010 που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ενώ οι υψηλότερες τιμές σημειώνονται το 2015. 
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6.4.2 Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους ( προ φόρων) 

 

 

Πίνακας 17: Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (προ φόρων) 

Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines -39,09% -10,75% -36,01% -23,54% -10,99% 0,42% 

Blue Star Ferries -4,96% -18,40% -1,62% 6,03% 12,44% 10,47% 

 

 

Διάγραμμα 9: δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

 

Κοιτώντας τον παραπάνω πίνακα, καθώς και το διάγραμμα, παρατηρούμε πως και οι δυο 

εταιρίες στην πλειοψηφία τους έχουν αρνητικό καθαρό περιθώριο κέρδους, πράγμα που 

δείχνει ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα κερδοφορίας. Η Blue star ferries από το 2013 και 

έπειτα σημείωσε θετικές  αυξανόμενες τιμές, πολύ ικανοποιητικό για την εταιρία, ενώ δειλά 

δειλά και η ANEK lines σημείωσε μια μικρή άνοδο πάνω από το 0 το 2015. 
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6.4.3 Δείκτης απόδοσης ενεργητικού (προ φόρων) 

 

 

Πίνακας 18: Δείκτης απόδοσης ενεργητικού  

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines -20,20% -5,24% -16,41% -10,79% -4,84% 0,18% 

Blue Star Ferries -1,73% -6,15% -0,50% 2,18% 4,50% 3,82% 

 

 

Διάγραμμα 10: Δείκτης απόδοσης ενεργητικού (προ φόρων) 

 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως οι τιμές του δείκτη απόδοσης 

ενεργητικού κυμαίνονται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα. Τα περισσότερα έτη η τιμή του 

δείκτη παρουσιάζει αρνητική πορεία και για τις δυο εταιρίες ως αποτέλεσμα των ζημιών 

εκμετάλλευσης που παρουσιάζουν. Η Blue star ferries εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές σε 

σχέση με την ANEK lines , από το 2013 μάλιστα να παρουσιάζει θετικό πρόσημο.  
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6.4.4 Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

 

 

Πίνακας 19: Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΝΕΚ Lines -87,70% -22,34% -160,51% -4681,89% 0,00% 0,00% 

Blue Star Ferries -2,87% -10,17% -0,81% 3,45% 7,31% 6,17% 

 

 

Διάγραμμα 11: Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

 

Σε σύγκριση με τις δυο εξεταζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρίες η Blue star ferries όπως και στον 

δείκτη απόδοσης ενεργητικού, έτσι και στον δείκτη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, σημείωσε τις 

υψηλότερες τιμές με θετικό μάλιστα πρόσημο από το 2013 και έπειτα. Αξίζει να σημειωθεί 

πως η αύξηση της τιμής του δείκτη το 2013 οφείλεται στην αύξηση των κερδών προ φόρων, 

των χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου 

εργασιών της εταιρίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

 

 

7.1 Συμπεράσματα- προτάσεις  

 

 

Γενικότερα η περίοδος 2010-2015 χαρακτηρίζεται από σοβαρά προβλήματα με μεγάλη 

απώλεια μεταφορικού έργου και αύξηση μέχρι και διπλασιασμό του κόστους των καυσίμων. 

Την περίοδο αυτή η συνολική απώλεια μεταφορικού έργου φθάνει τα 18 εκατομμύρια 

επιβάτες, ενώ οι συσσωρευμένες ζημιές των εταιριών ξεπέρασαν το 1,3 δισεκατομμύρια 

ευρώ. 

 Την ίδια χρονική περίοδο, εννέα ελληνικές εταιρίες είτε πτώχευσαν, είτε δεν 

δραστηριοποιούνται πλέον στην ακτοπλοΐα, αποσύροντας ή πουλώντας τα πλοία τους. 

 Μέχρι το 2013 η πτώση της κίνησης ήταν συνεχής και οφείλεται στη μείωση του 

εσωτερικού τουρισμού. Η κίνηση σταθεροποιήθηκε το 2013 και αυξήθηκε το 2014 περίπου 

κατά 7% λόγω της αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού. Μειώθηκε ξανά το 2015, χωρίς να 

υπολογίζουμε την κίνηση των προσφύγων. Όπως αναφέρουν οι ακτοπλοϊκές εταιρίες μια 

αύξηση 3%-4% της τουριστικής κίνησης τον Αύγουστο δεν μπορεί να σώσει τη χρονιά. 

 Το 2016 αναμένεται περαιτέρω πτώση του εσωτερικού τουρισμού λόγω της μείωσης της 

αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων και οι όποιες ελπίδες βασίζονται στην αύξηση του 

εισερχόμενου τουρισμού για να καλυφθεί το κενό. 

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών έδειξαν όσο αφορά τον δείκτη γενικής 

ρευστότητας ότι οι τιμές του κλάδου χαρακτηρίζονται ως μη ικανοποιητικές και για τις δυο 

εταιρίες. Επίσης ο δείκτης ειδικής ρευστότητας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές με 

αυτόν της γενικής ρευστότητας, πράγμα που φανερώνει πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

μεγάλα αποθεματικά. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων παρουσιάζει μεγάλη 

αύξηση από το 2010 έως το 2015 και για τις δυο εταιρίες, με τιμές ικανοποιητικές αν 

λάβουμε υπόψη τις υψηλές τιμές των καυσίμων, οι οποίες αύξαναν το κόστος πωληθέντων. 

Για τον δείκτη κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού παρατηρούμε και για τις δυο εταιρίες 

ότι κυμαίνονται σε σταθερά επίπεδα όλα τα χρόνια. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

παγίων παρουσιάζει ικανοποιητικές τιμές όλα τα έτη, γεγονός που δείχνει την ικανότητα των 

εταιριών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού κατά τη 

διάρκεια των πωλήσεων. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους εμφανίζει σταθερά θετικές 

τιμές όλα τα εξεταζόμενα έτη. Επίσης στο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

παρατηρούμε πως και οι δυο εταιρίες στην πλειοψηφία τους έχουν αρνητικό καθαρό 

περιθώριο κέρδους, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα κερδοφορίας. Τέλος, 

οι τιμές του δείκτη απόδοσης ενεργητικού κυμαίνονται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα. Τα 

περισσότερα έτη η τιμή του δείκτη παρουσιάζει αρνητική πορεία 
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 Από τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία, διαπιστώνουμε πως ο κλάδος της 

ακτοπλοΐας βρίσκεται εν μέσω βαθειάς ύφεσης, με τις εξεταζόμενες εταιρίες Blue star ferries 

και ΑΝΕΚ lines να είναι οι καλύτερες και υγιέστερες ναυτιλιακές εταιρίες στον ελλαδικό 

χώρο, παρόλο αυτά να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ρευστότητας και 

αποδοτικότητας. Αναμφίβολα, η πορεία των οικονομικών δεδομένων των δυο εταιριών, 

έδειξε να επηρεάζεται από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης η οποία άλλαξε 

άρδην την δημοσιονομική πολιτική, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της οικονομίας. Η μείωση του 

κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της τιμής των καυσίμων 

αποτέλεσε καίριο πλήγμα για τις εταιρίες του κλάδου, οι οποίες στην προσπάθεια τους να 

παραμείνουν κερδοφόρες οδηγήθηκαν σε πολιτικές περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, 

δίνοντας έμφαση στην τόνωση της ρευστότητας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να 

βελτιώσουν τους επιμέρους χρηματοοικονομικούς δείκτες, αφού η πτώση του κύκλου 

εργασιών ήταν μεγάλη ιδιαίτερα κατά τ. τέλος, ο μεγάλος στόχος είναι η μείωση των 

συντελεστών της έμμεσης φορολογίας καθώς και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, οι οποίες θα 

επιτρέψουν την μείωση της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενισχύοντας τον ανταγωνισμό 

των εταιριών με σκοπό να καταστούν και πάλι βιώσιμες. 
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Πίνακας 20: Ισολογισμός ANEK lines 



Πίνακας 21: Καταστάσεις κοινού μεγέθους αποτελέσματα χρήσης ANEK lines
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66 
 

Πίνακας 23: προβλέψεις ΑΝΕΚ 
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Πίνακας 24: Ισολογισμός Blue star ferries 
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Πίνακας 25: Αποτελέσματα χρήσης Blue star ferries 
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Πίνακας 27: Καταστάσεις κοινού μεγέθους αποτελέσματα χρήσης Blue star ferries 
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Πίνακας 29: Καταστάσεις ποσοστού τάσης αποτελέσματα χρήσης Blue star ferries 
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Πίνακας 30: προβλέψεις Blue  


