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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει, εξετάζει και αναλύει έναν από τους
δυναμικότερους Ελληνικούς Ομίλους της χώρας, τον Όμιλο Aegean Airlines
(Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία). Η Aegean, η μεγαλύτερη
ελληνική αεροπορική εταιρεία, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε
ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, σε πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων.
Η αποτίμηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και χρησιμότερες μεθόδους για
την δημιουργία κέρδους. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η αποτίμηση της αξίας
του Ομίλου Aegean Airlines, αλλά και της τιμής της μετοχής του, εφαρμόζοντας τις
μεθόδους αποτίμησης της εταιρικής αξίας βάσει των λειτουργικών και των ελεύθερων
ταμειακών ροών.
Το ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της χώρας καθιστά την
προσπάθεια της αποτίμησης ιδιαίτερα δύσκολη. Ωστόσο, οι υπολογιζόμενες αξίες
και τα ποσά που προέκυψαν βρίσκονται μέσα στο αποδεκτό εύρος των αποτιμήσεων
και των στόχων μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1 Εισαγωγή
Η εταιρία Aegean Αirlines δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1987 με την
ονομασία Aegean Aviation ως ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, αναλαμβάνοντας
πτήσεις για επίσημα πρόσωπα. Η ονομασία της ως Aegean Airlines επικράτησε με
την έναρξη των πρώτων επιβατικών της πτήσεων από τον Μάιο του 1999,
επιχειρώντας στον Ελλαδικό χώρο. Σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική
αεροπορική εταιρεία της χώρας. Η Aegean Airlines προσφέρει υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ενός ταξιδιού, και διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο
δρομολογίων, το οποίο συνδέει κάθε γωνιά της χώρας μας, αλλά και την Ελλάδα με
το εξωτερικό. Σε συνέχεια της εξαγοράς της Olympic Air το 2013, ως η μεγαλύτερη
ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον χώρο των αερομεταφορών,
επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, ενισχύει τον
τουρισμό με νέα δρομολόγια και αύξηση θέσεων και καλύπτει όλη την Ελλάδα, με
ιδιαίτερη μέριμνα για την ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής. Παράλληλα
συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής
οικονομίας (Aegean Airlines, 2016; Liberal, 2016).
Προς αυτήν την κατεύθυνση, το πρόγραμμα του Ομίλου το 2016 περιλαμβάνει ένα
δίκτυο 145 προορισμών, 111 εξωτερικού και 34 εσωτερικού σε 45 χώρες, με
16.200.000 διαθέσιμες θέσεις, 1,1 εκατομμύρια περισσότερες από το 2015. Οι
πτήσεις πραγματοποιούνται με έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, που
αποτελείται πλέον από 61 αεροσκάφη. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το 2015
μετέφερε 11,65 εκατομμύρια επιβάτες (Aegean Airlines, 2016).
Η Aegean παρουσιάζοντας διαρκής εξέλιξη και αναβαθμίζοντας συνεχώς τις
παροχές της, κατέχει σημαντική θέση στην Ελληνική επικράτεια και είναι εισηγμένη
στο Χρηματιστήριο από το 2007 (Liberal, 2016).
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1.2 Σκοπός και μεθοδολογία
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και η αποτίμηση του Ομίλου
Aegean Airlines σε μια δίκαιη τιμή της μετοχής της, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο
ανταποκρίνεται στην τρέχουσα τιμή του Χρηματιστηρίου. Η αποτίμηση εταιριών
είναι καθοριστική και ουσιώδης ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή της οικονομικής
κρίσης και η αξία της μετοχής πρέπει να γνωστοποιείται στους υφισταμένους αλλά
και στους επενδυτές.
Για την ορθή αποτίμηση πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα. Στο
πρώτο κεφάλαιο αναγράφονται διάφορες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Στο δεύτερο
κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η οποία αφορά την αποτίμηση
της εταιρικής αξίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναγράφονται οι βασικότεροι μέθοδοι
αποτίμησης και πιο συγκεκριμένα της αποτίμησης βάσει προεξόφλησης ροών. Στο
τέταρτο κεφάλαιο προσφέρεται η παρουσίαση του Ομίλου Aegean Airlines. Στο
πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η στρατηγική ανάλυση του Ομίλου. Στο έκτο κεφάλαιο
γίνεται η αποτίμηση της αξίας του Ομίλου Aegean Airlines και τέλος στο έβδομο
κεφάλαιο προσφέρονται τα συμπεράσματα της μελέτης.
1.3

Κριτήρια

για

εγκυρότητα

και

αξιοπιστία

των

δεδομένων

που

χρησιμοποιήθηκαν
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη εργασία προέρχονται από
τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Aegean Airlines αλλά και από στοιχεία της
αγοράς που είναι δημοσιευμένα από έγκυρες πηγές στο διαδίκτυο, όπως είναι οι
Financial Times, το Bloomberg, η Standard & Poor's, η Ελληνική Στατιστική αρχή
και το Χρηματιστήριο των Αθηνών.
Η διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της συγκεκριμένης έρευνας
επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια ερευνητικής συνέπειας. Το
μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν βασίσθηκε στα
τελευταία και επίκαιρα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται από την ίδια την εταιρία. Οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν επιβεβαιωθεί από εξωτερικούς ελεγκτές και
συνεπώς θεωρούνται έγκυρη και αξιόπιστη πηγή. Οι εξωτερικές πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν επιβεβαιώνονται με τον ίδιο τρόπο, και από την επαλήθευση της
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας από άλλες πηγής.

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 Ιστορική αναδρομή των μεθόδων αποτίμησης
Η ιδέα της μέτρησης των κερδών και της αποτίμησης της επένδυσης η οποία
θεωρείται

ως

δεδομένη και

τετριμμένη

σήμερα, ήταν επαναστατική

και

πρωτοποριακή ακόμα και έναν αιώνα πριν. Σύμφωνα με τον Marshall (1980), ότι
απομένει από τα κέρδη του «ιδιοκτήτη» ή του «διαχειριστή» μετά την αφαίρεση των
τόκων κεφαλαίου με το τρέχον επιτόκιο μπορεί να ονομαστεί ως πρόσοδος του από
την επιχειρηματική ενασχόληση ή διαχείριση.
Η έννοια της παρούσας αξίας και του κόστους ευκαιρίας του κεφαλαίου στις
οποίες στηρίζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι των προεξοφλημένων χρηματοροών
αρχικά αναφέρθηκε από τον Fisher (1930) και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον
Hirshleifer (1958) και τους Fama και Miller (1972). Ωστόσο, η πρωτοπορία της ιδέας
των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, ανήκει στον Williams (2012). To υπόδειγμα
της προεξόφλησης των ροών (DCF) αρχικά αναπτύχθηκε για τον υπολογισμό της
σημερινής τιμής της μετοχής μέσω προεξόφλησης των ταμειακών ροών της (από
μερίσματα και ανατίμηση κεφαλαίου) με απόδοση την οποία μπορεί να κερδίσει ο
επενδυτής στην αγορά κεφαλαίου από χρεόγραφα με συγκρίσιμο επίπεδο κινδύνου.
Η ανάλυση αποτίμησης δανείζεται και προσαρμόζει πληθώρα εργαλείων και
τεχνικών από κάθε δυνατό τομέα της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Για την
μέτρηση των αποδόσεων σε περιβάλλον με κίνδυνο, γίνεται ευρεία χρησιμοποίηση
της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Τα θεμέλια για την εξέταση των σχέσεων ανάμεσα στην
απόδοση και στον κίνδυνο, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη θεωρία
των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, έχουν δημιουργηθεί από τη θεωρία
χαρτοφυλακίου. Το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας χαρτοφυλακίου προέρχεται από
το άρθρο του Markowitz (1952). O Markowitz ανέπτυξε την έννοια της
διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και προσδιόρισε τις βασικές αρχές κατασκευής
του χαρτοφυλακίου.
Το πιο ευρέως διαδεδομένο χρησιμοποιούμενο προεξοφλητικό επιτόκιο, το μετά
από φόρους σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου, βασίζεται στη θεωρία των
Modigliani και Miller (1958). Oι Μοdigliani και Miller (1958) δείξανε ότι οι
χρηματοδοτικές αποφάσεις δεν έχουν σημασία στην τέλεια αγορά και η
χρηματοοικονομική μόχλευση δεν έχει επίδραση στον πλούτο των μετοχών. Η
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περαιτέρω επέκταση της θεωρίας κεφαλαίου είναι η πρόταση 2, η οποία υποδηλώνει
ότι η αναμενόμενη απόδοση της κοινής μετοχής μοχλευμένης εταιρείας αυξάνεται σε
αντιστοιχία με το λόγο χρέους προς ίδια κεφάλαια, εκφρασμένο σε αξίες αγοράς. Στη
συνέχεια, χρησιμοποιώντας την αρχή του value additivity (πρόσθεση των επιμέρους
Παρουσών Αξιών), προσδιορίζεται η αναμενόμενη απόδοση ενεργητικού ή το κόστος
κεφαλαίου της εταιρίας.
Η διαδικασία ανάλυσης της επένδυσης, η οποία σκοπεύει στην επίλυση
αβεβαιότητας στη διαδικασία αποτίμησης, περιλαμβάνει επίσης τις τεχνικές της
ανάλυσης ευαισθησίας, προσομοίωσης Monte Carlo και δέντρων αποφάσεων. Η
ανάλυση ευαισθησίας καταλήγει στην έκφραση των χρηματοροών σε όρους των
βασικών μεταβλητών της επένδυσης και τον υπολογισμό των συνεπειών από τη μη
σωστή εκτίμηση των μεταβλητών. Η ανάλυση ευαισθησίας επιτρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η συνέπεια από αλλαγή μιας μεταβλητής κάθε φορά. Εξετάζοντας την
επένδυση κάτω από εναλλακτικά σενάρια, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την
επίδραση του περιορισμένου αριθμού των πιθανών συνδυασμών των μεταβλητών. Η
προσομοίωση Monte Carlo είναι το εργαλείο για να λάβουμε υπόψη μας όλους τους
πιθανούς συνδυασμούς. Επομένως, μας επιτρέπει να εξετάζουμε ολόκληρη την
κατανομή των αποτελεσμάτων των χρηματοροών. Ο Hertz (1968) είναι αυτός που
υποστήριξε τη χρήση της προσομοίωσης στο capital budgeting. O βολικός τρόπος για
να αθροίσουμε τις επιπτώσεις στις χρηματοροές είναι τα δέντρα των αποφάσεων. H
γενική ιδέα χρησιμοποιούμενη στην ανάλυση των δέντρων αποφάσεων είναι ότι όταν
κάποιος διεξάγει την ανάλυση αποτίμησης, πρέπει να επισημάνει τις βασικές εκδοχές
οι οποίες μπορούν να συμβούν στην επένδυση, και συνεπώς στις χρηματοροές και
τους κύριους τρόπους αντιμετώπισης τους. Μετά, δουλεύοντας από το τέλος της
περιόδου προβλέψεων στο παρόν, ο αναλυτής υπολογίζει ποια ενέργεια πρέπει να
υλοποιηθεί σε κάθε περίπτωση (Harvard Business Review, 1968).
Από την ίδια τη φύση του προβλήματος της αποτίμησης, η οποία έχει καθαρά
πρακτική αξία, η ακαδημαϊκή έρευνα στράφηκε όχι τόσο στον έλεγχο της ισχύος των
υποθέσεων οι οποίες συνοδεύουν κάθε ένα από τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα, αλλά
σε ανακάλυψη και προσαρμογή των νέων τεχνικών αποτίμησης ώστε αυτές να είναι
κατάλληλες για πρακτικές εφαρμογές. Προς την κατεύθυνση επίλυσης της
αβεβαιότητας των μελλοντικών χρηματοροών και αποφάσεων, υιοθετήθηκε η
προσέγγιση των τεχνικών αποτίμησης δικαιωμάτων προτίμησης σε πραγματικές
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επενδύσεις και η κατεύθυνση αυτή θεωρείται η πιο υποσχόμενη μορφή της
ακαδημαϊκής έρευνας στην κατεύθυνση corporate finance.
Η προσέγγιση real options μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τη θεωρητική
ολοκλήρωση

και

ένωση

παλαιότερων

προσεγγίσεων

της

ανάλυσης

των

προεξοφλημένων ταμειακών ροών, των δέντρων αποφάσεων και της προσομοίωσης
Monte Carlo. Το δικαίωμα παραίτησης από μια επένδυση ήταν το πρώτο Real Option
το οποίο αναλύθηκε στη βιβλιογραφία. Ολοκληρώνοντας, οι Black και Scholes
(1973) ανακάλυψαν τον τύπο τιμολόγησης των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων.
2.2 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μελέτες που εστιάζονται στην
ικανότητα των υποδειγμάτων αποτίμησης για το αν είναι σε θέση να παράγουν
μελλοντικές προβλέψεις για τις χρηματιστηριακές τιμές. Ωστόσο, η μέθοδος του
υπολειμματικού εισοδήματος είναι ανώτερη σε σχέση με τις άλλες παραδοσιακές
μεθόδους αποτίμησης, όπως για παράδειγμα της προεξόφλησης μερισμάτων ή
ταμιακών ροών. Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες συγκριτικές έρευνες που έχουν
εκπονηθεί:
Oι Penman και Sougiannis (1998) έλαβαν υπόψη την αποτίμηση με μεταβλητές τις
μέσες πραγματοποιούμενες αξίες (ex post) με στόχο να τις συγκρίνουν με τις ex ante
αγοραίες τιμές μετοχών και να ανακαλύψουν ένα σφάλμα για κάθε τεχνική
αποτίμησης. Η περίοδος ανάλυσης ήταν από το 1973 έως το 1990 και μελετούσαν
εταιρίες εισηγμένες σε ΝΥSE, NASDAQ και AMEX. Από το δείγμα είχαν εξαιρεθεί
οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Οι τεχνικές απομίμησης αξιολογούνται με τη
σύγκριση πραγματικών τιμών και μετοχών και των εσωτερικών αξιών που
εκτιμήθηκαν

με

βάση

τα

υποδείγματα

αποτίμησης.

Κάθε

χρονιά

τα

πραγματοποιηθέντα λογιστικά στοιχεία των εταιρειών ταξινομούνταν τυχαία σε 20
χαρτοφυλάκια.
Εν συνεχεία, οι Francis, Olsson και Oswald (2000) για τη σύγκριση τους,
υπέθεσαν δύο ρυθμούς ανάπτυξης στην τερματική αξία. Αρχικά ορίστηκε ότι δεν
υπάρχει ανάπτυξη (g=0) μετά την περίοδο πρόβλεψης, όπου είναι 5 χρόνια για την
παρούσα έρευνα, ενώ έπειτα ορίστηκε ένας ρυθμός ανάπτυξης ίσος με 4% (g=0,04).
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη αντλήθηκα από την
Computstat και την Value Line. O πίνακας που δημιούργησαν έδειχνε το μέσο και τη
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διάμεσο των τιμών των μετοχών κατά την ημερομηνία αποτίμησης, καθώς επίσης και
τις εκτιμώμενες τιμές του δείγματος από τα υποδείγματα αποτίμησης προεξόφλησης
των μελλοντικών μερισμάτων (DDM), προεξόφλησης ταμιακών ροών (DCF) και
υπολειμματικού εισοδήματος (RIM).
Oι Sougiannis και Yaekura (2000) αξιολόγησαν το βαθμό στον οποίο αμερόληπτες
και ακριβείς εκτιμήσεις της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να προέρχονται
από τρία λογιστικά υποδείγματα αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των
αναλυτών για μια τετραετία. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
1) Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης των κερδών
2) Η μέθοδος του υπολειμματικού εισοδήματος χωρίς τερματική αξία
3) Η μέθοδος του υπολειμματικού εισοδήματος με τερματική αξία με την υπόθεση ότι
τα μη-κανονικά κέρδη μετά την περίοδο εκτίμησης των αναλυτών θα αυξηθούν με
σταθερό ρυθμό, ο οποίος θα καθοριστεί από τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης τωνμη-κανονικών κερδών την περίοδο που υπήρχαν οι προβλέψεις των εκτιμητών.
Επίσης, οι Νasseh και Strauss (2004) εξέτασαν πότε υπάρχει σταθερή σχέση
μεταξύ των τιμών και των μερισμάτων από το 1984 έως και το 2004 για τις
επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο δείκτη S&P του αμερικανικού χρηματιστηρίου.
Τα αποτελέσματα τους στηρίζονται στο μοντέλο της προεξόφλησης των μερισμάτων
και δείχνουν ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των τιμών των μετοχών και των
μερισμάτων για τις περισσότερες εξεταζόμενες μετοχές αυτής της περιόδου. Παρ΄όλα
αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι στα μέσα το 1990 οι παράμετροι του μοντέλου ήταν κατά
0,43 ή 43% υπερεκτιμημένες σε σχέση με τις τιμές των μετοχών. Ωστόσο, αυτό
ερμηνεύτηκε μέσω της βραχυπρόθεσμης μείωσης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων
και την ανάλυση της σχέσης των ιστορικών τιμών και των μερισμάτων.
Σύμφωνα με τον Jennergen (2006) υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων, όπως
και άλλα μοντέλα αποτίμησης επιχειρήσεων διενεργείται σε δύο περιόδους. Για κάθε
χρόνο της προβλεπόμενης περιόδου, υπάρχει μια μεμονωμένη αντίληψη της
υπολειμματικής, ταμιακής ροής. Από την άλλη μεριά, όλα τα χρόνια μετά από την
περίοδο του ορίζοντα αντιπροσωπεύονται μέσω ενός μοναδικού, συνεχιζόμενου
τύπου αξίας, ο οποίος έχει μια σταθερή αξία για την επιχείρηση. Ωστόσο, η μελέτη του, εξετάζει τα συστατικά αυτού του παραπάνω μοναδικού-συνεχιζόμενου τύπου σε
σχέση με τα κεφαλαιούχα έξοδα και τη φορολόγηση των αποταλιεύσεων, λόγω της
υποτίμησης της περιουσίας της γης και του εξοπλισμού της επιχείρησης.
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Για την ανάλυση τους, οι Frankel και Lee (1998) χρησιμοποίησαν τις προβλέψεις
των αναλυτών για τα μελλοντικά κέρδη στο μοντέλο του υπολειμματικού
εισοδήματος (Residual Income Model) έχοντας ως στόχο να εξετάσουν τη
χρησιμότητα του εν λόγω υποδείγματος στην πρόβλεψη των μετοχικών αποδόσεων
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εν λόγω ικανότητα του υποδείγματος, ωστόσο,
συγκρίθηκε με εκείνη την ικανότητα που πετύχαινε το υπόδειγμα χρησιμοποιώντας
ιστορικά στοιχεία. Η μελέτη τους έδειξε ότι οι προβλέψεις των αναλυτών είχαν
μεγαλύτερη ερμηνευτικότητα
καταστάσεων,

όταν

από

τα ιστορικά στοιχεία

χρησιμοποιούσαν

το

υπόδειγμα

των οικονομικών

του

υπολειμματικού

εισοδήματος.
Οι Dechow, Hutton και Sloan (1999), ανέδειξαν το κατά πόσο οι λογιστικές αξίες
μπορούν να ερμηνεύσουν το μελλοντικό υπολειμματικό εισόδημα, τις τρέχουσες
τιμές και τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών. Έτσι, βρήκαν ότι τα υποδείγματα
αποτίμησης που κεφαλαιοποιούν τα μελλοντικά κέρδη ερμηνεύουν καλύτερα τις
τιμές των μετοχών. Αυτό το απέδωσαν στο γεγονός ότι οι επενδυτές υπερεκτιμούν τις
προβλέψεις των αναλυτών για τα μελλοντικά κέρδη και δεν συμπεριλαμβάνουν τα
τρέχοντα κέρδη και την οικονομική κατάσταση των εταιρειών.
Οι Frankel και Lee (1998) εξέτασαν την ικανότητα του υποδείγματος
υπολειμματικού εισοδήματος να παράγει συγκρίσιμες εκτιμήσεις της αξίας της
επιχείρησης μεταξύ διάφορων διεθνών λογιστικών συστημάτων. Το μοντέλο
θεωρείται δυνητικά ελκυστικό, καθώς θεωρητικά παρέχει μια τεχνική για τη
μετατροπή των λογιστικών αριθμών που παράγονται στο πλαίσιο εναλλακτικών
λογιστικών συστημάτων σε πιο συγκρίσιμα μέτρα για την αξία της επιχείρησης.
Ωστόσο, το μοντέλο πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από πιθανά προβλήματα για τη
μετάβαση του από τη θεωρία στην πράξη. Έτσι, κατέληξαν ότι πρέπει να ληφθούν
υπόψη τρία βασικά στοιχεία όταν πρόκειται να εφαρμόζεται το μοντέλο της σε
διεθνές επίπεδο:
α) Η διαθεσιμότητα αξιόπιστων προβλέψιμων κερδών
β) Οι συστηματικές παραβιάσεις της σχέσης καθαρού πλεονάσματος και
γ) Οι μη-ποιοτικοί λογιστικοί κανόνες που αναγνωρίζουν καθυστερημένα μεταβολές
σε αξίες.
Επίσης, να τονιστεί ότι ο Frankel και Lee έδειξαν ότι το υπόδειγμα του
υπολειμματικού εισοδήματος εξηγεί το 70% των διαστρωματικών μεταβολών των
τιμών των μετοχών περισσότερων από 6.000 εταιρειών από 20 χώρες, λαμβάνοντας
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τα δεδομένα τους από την I/B/E/S και την Global Vantage. Έτσι, βρήκαν ότι η
Γερμανία και η Ιαπωνία είχαν τη χαμηλότερη επεξηγηματική δύναμη, ενώ η Αγγλία
και η Γαλλία την υψηλότερη (Frankel και Lee, 1998).
Τέλος, ο Fernandez (2006), στη μελέτη του αρχικά ταξινομεί και περιγράφει τις
πιο ευρέως διαδεδομένες μεθόδους αποτίμησης των επιχειρήσεων. Η ταξινόμηση
έγινε σε τέσσερις βασικές ομάδες: α) στις μεθόδους που βασίζονται στα στοιχεία του
ισολογισμού μιας επιχείρησης, β) στις μεθόδους που βασίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης, γ) στις μικτές μεθόδους και δ) στις μεθόδους προεξόφλησης
ταμειακών ροών. Ωστόσο, στην έρευνα του σχολιάζει και τις υπόλοιπες μεθόδους
(παρόλο που πιστεύει ο Fernandez ότι κάποιοι τις θεωρούν λανθασμένες), επειδή
χρησιμοποιούνται συχνά. Η μελέτη κλείνει με την παράθεση των πιο συχνών
σφαλμάτων στην αποτίμηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η λίστα με τα πιο συχνά λάθη
έχει εξαχθεί από τον ίδιο τον συγγραφέα, ύστερα από την αποτίμηση σε πάνω από
1000 επιχειρήσεις.
Μερικά από τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στην αποτίμηση, είναι κατά τον
Fernandez τα εξής: α) για το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων, να
χρησιμοποιηθεί λανθασμένος συντελεστής beta,να γίνει λανθασμένος υπολογισμός
του κόστους των ιδίων κεφαλαίων, αφού μπορεί να μη ληφθούν σωστά τα δεδομένα
για τις αποδόσεις χρεογράφων μηδενικού κινδύνου (risk-free rate) ή για την απόδοση
του χαρτοφυλακίου της αγοράς, ή ακόμα και για την αμοιβή κινδύνου της αγοράς
(market risk premium), β) για τον υπολογισμό του υποδείγματος υπολειμματικών
ταμιακών ροών, όπως και στο προηγούμενο υπόδειγμα, υπάρχει ο κίνδυνος να
ληφθούν λανθασμένα δεδομένα για τον υπολογισμό του κόστους των ίδιων
κεφαλαίων ή να ληφθούν λανθασμένα στοιχεία από τον ισολογισμό της επιχείρησης
και γ) για τον υπολογισμό του υπολειμματικού εισοδήματος, υπάρχει ο κίνδυνος να
υπολογίσουμε την αξία της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας λανθασμένη σχέση ή να
χρησιμοποιήσουμε ad hoc φόρμουλες που δεν έχουν οικονομική σημασία ή τέλος, να
χρησιμοποιηθούν με ασυνέπεια οι ταμιακές ροές που απαιτούνται για την τερματική
αξία της επιχείρησης (Fernandez, 2006).
Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρήθηκε η αναφορά στη σύγχρονη βιβλιογραφία για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά
καιρούς από διάφορους μελετητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
3.1 Αποτίμηση εταιριών
Η

μελέτη

αποτίμησης

προσδιορίζει

την

αξία

μιας

επιχείρησης

μέσω

επιστημονικών μεθόδων. Σήμερα, υπάρχουν περίπου δέκα μέθοδοι αποτίμησης, εκ
των οποίων επιλέγονται κάθε φορά οι καταλληλότερες ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της αποτιμώμενης επιχείρησης. Δηλαδή, διαφορετική μέθοδος θα
πρέπει να εφαρμοστεί για μία εταιρεία που είναι κερδοφόρος και διαφορετική για
εταιρεία η οποία πραγματοποιεί ζημίες. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά την αποτίμηση ο κλάδος και οι προοπτικές του. Η αποτίμηση αποτελεί
συγκερασμό επιστήμης και τέχνης. Το τμήμα που είναι επιστήμη αφορά τη μηχανική
της αποτίμησης, δηλαδή συγκεκριμένες μεθοδολογίες, εργαλεία, κ.λπ., ενώ το τμήμα
που είναι τέχνη, απαιτεί να αξιοποιήσεις όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα,
ώστε να κάνεις προβλέψεις για το μέλλον. Για τους παραπάνω λόγους
χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης, οι οποίες μας προσδιορίζουν
ένα εύρος τιμών εντός του οποίου θα μπορούσε να βρεθεί μία τιμή για να
υποστηριχθεί μία συναλλαγή (Damodaran, 2002).
Επίσης, υπάρχουν μέθοδοι πέραν αυτών που στηρίζονται σε χρηματοοικονομικά
δεδομένα, που αποτιμούν το brand name ενός προϊόντος ή μιας εταιρικής επωνυμίας.
Σε αρκετές περιπτώσεις η αξία μιας επιχείρησης που προσεγγίζεται βάσει
χρηματοοικονομικών δεδομένων είναι μικρότερη από την αξία του brand name του
προϊόντος ή της επωνυμίας μιας επιχείρησης (Ρεγκούζας, 2011).
Ένας κίνδυνος που θα πρέπει να προσεχθεί, όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις,
είναι η πίεση του χρόνου, η οποία σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική κρίση
διαμορφώνουν τις αξίες των επιχειρήσεων σε επίπεδα κάτω από την πραγματική
μακροπρόθεσμη αξία τους. Άρα, αυτό που πρέπει να διαπραγματευτούμε είναι
περισσότερος χρόνος υλοποίησης με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης (Damodaran,
2002).
Συνοψίζοντας, για να φτάσει κάποιος στο επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει να
στηριχθεί τόσο σε λογιστικά δεδομένα όσο και στην πρόβλεψη για την οποία
απαιτείται η γνώση της στατιστικής αλλά και της χρηματοοικονομικής επιστήμης.
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3.2 Η αξία της επιχείρησης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
Η αξία μίας επιχείρησης υπολογίζεται με βάση 2 παραμέτρους: το εισόδημα που
ρεαλιστικά αναμένουμε ότι η επιχείρηση μπορεί να παράγει και την αβεβαιότητα που
συνοδεύει την εκτίμησή μας αυτή. Σαν αξία της επιχείρησης ορίζεται το σύνολο των
µετοχικών κεφαλαίων που έχει η κάθε επιχείρηση σε συνδυασµό µε τις ικανότητες
και τις µελλοντικές αποδόσεις της, έτσι ώστε να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Όταν
αναφερόμαστε στον όρο αξία της επιχείρησης εννοούμε την αξία ολόκληρης της
οικονομικής μονάδας με βάση την χρηματοοικονομική της κατάσταση και τις
προσδοκίες για αυτήν (προσδοκίες για κέρδη, ταμιακές ροές κλπ.) και είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την λειτουργία της επιχείρησης και τις μελλοντικές τις αποδόσεις.
Όταν αναφερόμαστε στην αξία του μετοχικού κεφαλαίου εννοούμε το τίμημα που
πρέπει να πληρώσει ένας αγοραστής για να εξαγοράσει το μετοχικό κεφάλαιο μια
επιχείρησης και η μέτρησή του γίνεται με διάφορες μεθόδους (Ρούσης, 2014).
Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη και τον πλούτο των
μετοχών, δηλαδή την συνολική τους αξία. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να
αξιοποιηθούν οι πόροι της και να προσφέρει στο επενδυτικό κοινό μια ελκυστική
απόδοση. Παρακάτω αναφέρονται οι τρόποι όπου μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός
της αξίας μιας επιχείρησης (Ries, 2013):
1. Λογιστική αξία - Nominal value, το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης
2. Ονομαστική αξία - Book value, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης
3. Πραγματική ή Εσωτερική αξία - Fair value, η τρέχουσα αξία του συνόλου των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης μειωμένη κατά τις υποχρεώσεις δια τον
αριθμό των μετοχών της.
4. Χρηματιστηριακή αξία - Market value, για τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο
5. Αξία ρευστοποίησης - Liquidation value, η καθαρή αξία των περιουσιακών
στοιχείων τη στιγμή της πώλησής τους
6. Αξία ως ενεργού οικονομικού οργανισμού - Going concern value, προϋπόθεση για
την αξία αυτή είναι η ύπαρξη συνεχής δραστηριότητας της επιχείρησης.
Η αξία της επιχείρησης επηρεάζεται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες,
σημαντικότεροι των οποίων είναι ο πληθωρισμός, η ρευστότητα της αγοράς και της
μετοχής μιας επιχείρησης και τα επιτόκια. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται μεταξύ
τους και παίζουν σημαντικό ρόλο και επιρροή στις προσδοκίες των επενδυτών,
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μετόχων κλπ. Μεγαλύτερη συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ του πληθωρισμού και των
επιτοκίων, αλλά και καθένα ξεχωριστά επηρεάζει την αξία της επιχείρησης. Αυτοί οι
παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτίμηση των επιχειρήσεων που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Αυτό συμβαίνει γιατί έστω και μια ανακοίνωση για
αύξηση ή μείωση των επιτοκίων ή του πληθωρισμού είναι βέβαιο πως θα επιφέρει
μεταβολή στην τιμή της μετοχής και κατ’ επέκταση στην αξία της επιχείρησης
(Fisher, 1981).
πίνακας 1: Παράγοντες προσδιορισμού της πορείας της αξίας των μετοχών επιχειρήσεων
ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΞΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ

⇧

⇩

⇩

⇧

⇧

⇧

⇩

⇩

⇧

⇩

⇩

⇧

πηγή: Fisher S., '' Relative shocks, relative price variability, and inflation '', 1981
3.3 Έννοια και σκοπός αποτίμησης
Με τον όρο αποτίμηση (valuation), εννοείται η διαδικασία εκτίμησης της
πραγματικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, μιας επιχείρησης ή ενός αξιόγραφου
που βασίζεται σε δεδομένα σχετικά με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και των
μελλοντικών απολαβών που θα έχει κάποιος από την απόκτηση και κατοχή τους
(Λαζαρίδης, 2005)
Η αποτίμηση εταιριών και κυρίως μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήρια,
αποτελεί μία διαδεδομένη πρακτική στην αναζήτηση των ελκυστικότερων
επενδυτικών επιλογών από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές ανά τον κόσμο. Είναι
γνωστό ότι δεν υπάρχει μόνο ένας ενιαίος και αποδεκτός τρόπος υπολογισμού της
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αξίας μιας επιχείρησης. Όσοι ασχολούνται με αυτόν τον τομέα χρησιμοποιούν
διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους ανάλογα με την γνώση τους ή το συμφέρον τους.
Όλα τα κεφάλαια είτε είναι περιουσιακά είτε όχι έχουν μία αξία. Η επιτυχία στην
επένδυση και διαχείριση αυτών των κεφαλαίων οφείλεται στην κατανόηση τόσο των
ποσοτικών όσο και των ποιοτικών διαστάσεων της αξίας τους (Γκίκας, Παπαδάκη και
Σιουγλέ, 2010).
Αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον δεν είναι οι διαφορετικές τεχνικές
αποτίμησης αλλά ο βαθμός ομοιότητας σε βασικές αρχές. Όμως η αβεβαιότητα είτε
οφείλεται στην φύση του εξεταζόμενου περιουσιακού στοιχείου είτε στην τεχνική
που ακολουθείται είναι υπαρκτή. Η αξία της επιχείρησης αναφέρεται στην αξία
ολόκληρης της οικονομικής μονάδας με βάση την χρηματοοικονομική της κατάσταση
και τις προσδοκίες για αυτήν και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την λειτουργία της και
τις μελλοντικές αποδόσεις. Αντίθετα, η αξία του μετοχικού κεφαλαίου ουσιαστικά
είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει ένας αγοραστής για να εξαγοράσει το
μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2005), οι
κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στην αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης είναι οι
εξής:
1. Η αποτελεσματικότητα των αγορών ουσιαστικά δεν υφίσταται για τις ιδιωτικές, μη
εισηγμένες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα ο προσδιορισμός της αξίας τους να είναι
δύσκολος.
2. Σε συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, προκειμένου να
συνεργαστούν, η κάθε πλευρά θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς την αξία της
επιχείρησης του, ούτως ώστε η συμφωνία να είναι συμφέρουσα για αυτόν και να
εξασφαλίσει ότι η τιμή π.χ. πώλησης, που θα επιτύχει δεν θα είναι μικρότερη από την
πραγματική. Μόνον τότε θα είναι σε θέση σωστής στρατηγικής διαπραγμάτευσης.
3. Αποτελεί ένα μέσον που διευκολύνει σημαντικά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
4. Βοηθάει στον προσδιορισμό των σταθερών αλλά και των έκτακτων αμοιβών
(bonus), των ανώτατων στελεχών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες και σχετίζονται
άμεσα με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης.
5. Αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα προσέλκυσης κεφαλαίων.
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3.4 Διαδικασία αποτίμησης
Η διαδικασία της αποτίμησης περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω στάδια:
1. Γνώση και κατανόηση της επιχείρησης
2. Πρόβλεψη των επιδόσεων της επιχείρησης
3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου
4. Μετατροπή των προβλέψεων σε αποτίμηση
5. Επενδυτική απόφαση
Δεδομένης της σημασίας του ρόλου της αποτίμησης, το ερώτημα για το ποια
μέθοδος ταιριάζει περισσότερο προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία μιας επιχείρησης
(ιδιωτικής ή δημόσιας), θα πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά, πριν την εφαρμογή
της. Επιπρόσθετα, η έρευνα πάνω στα μοντέλα αποτίμησης δείχνει ότι τα
αποτελέσματα παρουσιάζουν ανομοιομορφία, με κάποιους τομείς όπως είναι η
μέτρηση του ρίσκου - κινδύνου (risk assessment), να είναι βαθύτατα αναλυμένη ενώ
κάποιοι άλλοι όπως είναι η βέλτιστη εκτίμηση των ταμειακών ροών και η εναρμόνιση
της με διαφορετικές εκδόσεις μοντέλων, δεν λαμβάνει την απαιτούμενη προσοχή και
αναγνώριση (Τζανακάκης, 2010).
Οι αναλυτές χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα μοντέλων, από τα οποία κάποια
μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολύ απλά στην εφαρμογή τους ενώ άλλα ως
ιδιαίτερα προχωρημένα. Αυτά τα μοντέλα συχνά διαφέρουν στις υποθέσεις τους και
καθορίζουν διαφορετικά την έννοια της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο,
παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και συνεπώς είναι εφικτό να τα
κατηγοριοποιηθούν, με την ευρεία έννοια του όρου (Λαζαρίδης, 2005).
Επίσης, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προκύπτουν μέσα από την
κατηγοριοποίηση αυτή. Τα μοντέλα αυτά καθιστούν ευκολότερη την κατανόηση από
τον αναλυτή για το ποιο μοντέλο είναι το ιδανικό για την εκάστοτε εξεταζόμενη
περίπτωση καθώς επίσης και για την κατανόηση των αιτιών στις οποίες οφείλονται τα
διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ τους. Τέλος, επιτρέπει στον αναλυτή να εντοπίσει
ευκολότερα πότε αυτά παρουσιάζουν θεμελιώδη προβλήματα στη λογική τους
(Τζανακάκης, 2010).
3.5 Μύθοι αποτίμησης
Όπως αναφέρουν οι Larrabee και Voss (2012), υπάρχουν κάποιοι μύθοι σχετικά με
την αποτίμηση, οι σημαντικότεροι από τους οποίους παρουσιάζονται παρακάτω:
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Η αποτίμηση είναι μία επιστήμη που «παράγει» ακριβή αποτελέσματα και

δίνει συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις. Οι διάφορες μέθοδοι αποτίμησης
χρειάζονται κάποιες υποθέσεις και παραδοχές που επιλέγονται από τον μελετητή
και γι’ αυτό είναι σημαντικό ο μελετητής να είναι αμερόληπτος. Βέβαια υπάρχει
πάντα και η περίπτωση σφάλματος από τον μελετητή. Για να αποφύγουμε τα
παραπάνω θα ήταν επιθυμητό να υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέθοδοι αποτίμησης
για να υπολογιστεί η αξία της επιχείρησης, ώστε να υπολογιστεί ένα εύρος τιμών
και όχι μια απόλυτη τιμή.


Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα και

μέθοδοι διαθέσιμα. Η κάθε μέθοδος και το κάθε μοντέλο απευθύνεται σε
συγκεκριμένους

κλάδους

επιχειρήσεων

και

μπορεί

να

λειτουργήσει

αποτελεσματικά μόνο αν ληφθούν υπόψη οι παραδοχές και οι υποθέσεις που το
κάνουν να δίνει επαρκή και σωστά αποτελέσματα.


Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα μόνο χρόνια

και παρουσιάζουν ζημίες. Αυτό συμβαίνει γιατί πρώτον στις νέες επιχειρήσεις
υπάρχουν συνήθως ζημίες, δεύτερον είναι δύσκολα να βρεθούν στοιχεία που να
είναι στο ίδιο σημείο του επιχειρηματικού κύκλου και τρίτον δεν υπάρχουν
στοιχεία ιστορικών χρηματοοικονομικών στοιχείων και καταστάσεων για επαρκείς
αναλύσεις με περιορισμένο το κίνδυνο λάθους.


Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (κόστος κεφαλαίου = επένδυση χωρίς

κίνδυνο + Beta Χ ασφάλιστρο κινδύνου). Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν
κινδύνους. Τα Beta υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου
μπορεί να υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια.


Το επιτόκιο δανεισμού είναι και το κόστος δανεισμού. Αυτά τα δύο στοιχεία

δεν ταυτίζονται ιστορικά. Το κόστος δανεισμού συνήθως υπολογίζεται από τον
αριθμοδείκτη : Δείκτης κάλυψη τόκων = καθαρά κέρδη προ φόρων / έξοδα τόκων.


Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της αξίας

του μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται συντηρητική. Εάν
ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, τότε η αγοραία αξία είναι η σωστή
και η δίκαιη αξία. Πολλές φορές όμως ο υπολογισμός των μετόχων και των
δανείων με βάση τις αγοραίες αξίες μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και
διαστρέβλωση της πραγματικής αξίας.


Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. Ο υπολογισμός των κερδών

στην χώρα μας γίνεται κάτω από το πρίσμα των φορολογικών υποχρεώσεων των
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επιχειρήσεων και των αναγκών των κυβερνήσεων για έσοδα. Πολλές φορές οι
αξίες των οικονομικών γεγονότων διαστρεβλώνονται.


Οι καταστάσεις ταμειακών ροών εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τον

υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. Δεν περιλαμβάνονται αρκετοί
λογαριασμοί όπως τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης και οι εξαγορές άλλων
εταιριών.


Το κεφάλαιο κίνησης είναι ίσον με κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Υπάρχουν στοιχεία που δεν μπορούν να μετρηθούν
(αποθέματα, πελάτες) και το ενδεχόμενο μετατροπής τους σε μετρητά επιφέρει
κίνδυνο. Συγκεκριμένα, η αγοραία αξία μπορεί να μην είναι η ίδια με την
λογιστική κάτι που έχει άμεση επίδραση στις ταμειακές ροές.


Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται εξωγενείς

μεταβλητές. Όταν υπολογίζονται από τους αναλυτές οι ρυθμοί ανάπτυξης αυτό
που δεν λαμβάνουν υπόψη είναι η ενδογενής ικανότητα της επιχείρησης να
επιτύχει τους ρυθμούς αυτούς.


Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμειακών ροών.

Δεν περιλαμβάνεται η αξία και η δυναμική μιας επιχείρησης η οποία κατέχει
μερίδια και από άλλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει στην αποτίμηση της
πρώτης εταιρείας να περιλαμβάνει και την αποτίμηση των εταιρειών αυτών, κάτι
που περιπλέκει τη διαδικασία.


Μία καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της αξίας μιας εταιρείας ισχύει επ’

αόριστο. Σε μια δυναμική οικονομία τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν γρήγορα,
ο πληθωρισμός και τα επιτόκια διακυμαίνονται, τα νομοθετικά δεδομένα αλλάζουν
και γενικά όλη η εταιρία αλλάζει.


Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία αποτίμησης. Η διαδικασία

εξασφαλίζει την αμεροληψία, την συνάφεια των δεδομένων και του μελετητή. Η
διαδικασία είναι αυτή που δίνει αξία στο αποτέλεσμα και όχι το αποτέλεσμα αξία
στην διαδικασία (Larrabee και Voss, 2012).
3.6 Μέθοδοι αποτίμησης
Υπάρχουν αρκετές χρηματολογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης. Σχεδόν όλες οι μέθοδοι προσανατολίζονται
σε μελλοντικές αποφάσεις και αναφέρονται σε ελεύθερες ταμειακές ροές.
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Αξιολογώντας το επίπεδο αβεβαιότητας υποθέτουμε ότι η παρούσα αξία του
χρήματος είναι σημαντικότερη από την μελλοντική του αξία και ότι το επίπεδο
κινδύνου είναι ευθέως ανάλογο με το δυνατό κέρδος (Λαζαρίδης, 2005).
Γενικότερα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι μέθοδοι που στηρίζονται σε
λογιστικά δεδομένα όπου πρόκειται για παραδοσιακές μεθόδους αποτίμησης
εταιριών, βάσει των οποίων ο προσδιορισμός της αξίας μια επιχείρησης στηρίζεται
στην εκτίμηση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει, μέθοδοι
που βασίζονται στην προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών ροών όπου η αξία
οποιασδήποτε εταιρίας προσδιορίζεται από τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι είναι η
ικανότητα της να δημιουργεί ταμειακές ροές, ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης
(growth) αυτών των ταμειακών ροών, το χρονικό διάστημα που απαιτείται
προκειμένου η επιχείρηση να επιτύχει ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης και το κόστος
κεφαλαίου και μέθοδοι που στηρίζονται στα στοιχεία της αγοράς όπου σύμφωνα με
τη μέθοδο αυτή η εκτίμηση της αξίας μια επιχείρησης βασίζεται στον τρόπο με τον
οποίο αποτιμά η αγορά ομοειδείς ή συγκρίσιμες επιχειρήσεις (Κιόχος, Παπανικολάου
και Κιόχος 2014).
Η περιουσία μιας εταιρείας δεν εκφράζει την αξία της. Η αξία μιας επιχείρησης
έχει να κάνει με τα κέρδη της επιχείρησης, τα παρελθοντικά κέρδη και κυρίως με τα
μελλοντικά κέρδη. Τα κέρδη μιας επιχείρησης είναι το μέτρο για τη φήμη και την
πελατεία της, για την οργάνωσή της και για όλα τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού
της που δεν περιλαμβάνονται στην περιουσία της. Οι οικονομικοί αναλυτές και οι
ελεγκτές λογιστές χρησιμοποιούν κάποιες μεθόδους αποτίμησης που βασίζονται στην
κερδοφορία της επιχείρησης και διάφορες παραλλαγές τους. Σύμφωνα με τους Γκίκα,
Παπαδάκη και Σιουγλέ (2010), οι σημαντικότεροι μέθοδοι αποτίμησης και αυτοί που
χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι:


Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης



Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών



Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την
κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων πέντε ετών



Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας



Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών σε διάφορες παραλλαγές



Η μέθοδος της χρηματιστηριακής τιμής
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Η μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιριών και χρήσεις δεικτών
κεφαλαιαγοράς



Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών
Για κάθε επιχείρηση υπάρχει μια μέθοδος που είναι πιο κατάλληλη για αυτήν.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, είναι καλό να εφαρμόζονται όλες οι μέθοδοι αποτίμησης
σε μια επιχείρηση και έπειτα να συγκρίνονται τα αποτελέσματα. Αυτό γίνεται για να
μπορέσει να εκτιμηθεί το δυναμικό μιας επιχείρησης καλύτερα και να προσδιοριστεί
η αξία της σε διαφορετικές συνθήκες.
Κάθε μέθοδος έχει κάποιες υποθέσεις που θα πρέπει να γίνουν δεκτές για να
μπορέσει να υλοποιηθεί η διαδικασία εκτέλεσής της. Κάθε υπόθεση ενδεχομένως θα
οδηγήσει και σε άλλη υπόθεση. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό η διαδικασία
αποτίμησης των επιχειρήσεων να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μεθόδους για να
μειωθεί η μεροληψία του μελετητή (Λαζαρίδης, 2005).
3.7 Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτίµηση της εταιρείας
Υπάρχουν παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την αποτίµηση της
εταιρείας µε βάση τις µελλοντικές ταµειακές ροές της, αφού αυτή στηρίζεται σε
εκτιµήσεις και προβλέψεις. Οι προοπτικές της εταιρίας, η οικονοµική της κατάσταση
και η θέση της στην αγορά ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς ή ευµενώς εάν
επέλθουν κάποια γεγονότα. Τα πιο σημαντικά γεγονότα, όπως έχουν περιγραφεί και
από τους Κιόχο, Παπανικολάου και Κιόχο (2014), είναι τα παρακάτω:
 αύξηση του ανταγωνισµού
 απώλεια πελατών από τους οποίους η εταιρεία εµφανίζει υψηλή εξάρτηση
 μειωµένη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας
 ψήφιση νέων νόμων του Ελληνικού κράτους που θα δυσχεράνουν την
δραστηριότητα της εταιρείας
 κλιματολογικές αλλαγές και καιρικές συνθήκες που θα δυσχεράνουν ή θα
μειώσουν την παραγωγή τελικών προϊόντων
 κάλυψη των αναγκών του κεφαλαίου κίνησης και η συνέχιση της οµαλής
χρηματοδότησης της εταιρείας από το τραπεζικό σύστημα.
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3.8 Γενικά για την προεξόφληση ταμειακών ροών
Η προεξόφληση των ταμειακών ροών είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την
εκτίμηση της απόδοσης καθώς και της αξίας τόσο των εισηγμένων, όσο και των µη
εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου,
εξετάζουμε την επιχείρηση σε βάθος, αναλύοντας έτσι την απόδοσή της κατά τη
διάρκεια των χρόνων και τη δυνατότητά της να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα.
Επίσης, παρατηρούμε ότι ο επενδυτής δεν ενδιαφέρεται τόσο για τα λογιστικά κέρδη
της εταιρείας, όσο για τα ταμειακά πλεονάσματά της, σαν καθαρό κέρδος, µετά την
πληρωµή των φόρων, τα οποία µπορεί είτε να τα εισπράξει είτε να τα επενδύσει εκ
νέου, έτσι ώστε να αυξηθεί η αξία της επιχείρησης (Healy & Palepu, 2012).
Σύμφωνα με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, η αξία μιας
επιχείρησης ισούται µε την παρούσα αξία των ταμειακών πλεονασμάτων που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ορισμένο αριθμό ετών, συν την παρούσα αξία
της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο τέλος του προκαθορισμένου χρονικού
ορίζοντα. Εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης της επιχείρησης µε βάση τις ταμειακές
ροές είναι ο υπολογισμός του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης τους και η σύγκρισή
του µε το άνευ κινδύνου επιτόκιο ή µε το αντίστοιχο ποσοστό μιας εναλλακτικής
επένδυσης ή µε τον κλαδικό δείκτη απόδοσης κεφαλαίου. Για να εφαρμοστεί η
μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
ύπαρξη κερδών της επιχείρησης. Όταν όμως τα κέρδη αυτά είναι πολύ μικρά μπορεί η
αξία της επιχείρησης με τη μέθοδο προεξοφλημένων ταμειακών ροών να είναι
μικρότερη από την καθαρή περιουσιακή θέση της επιχείρησης. Όπως αναφέρει και ο
Λαζαρίδης (2005), οι βασικότερες αρχές των μεθόδων των ταμιακών ροών είναι οι
εξής:
■ Επιχείρηση είναι το σύνολο των παραγωγικών συντελεστών και όχι μόνο τα πάγια
στοιχεία ενεργητικού. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, την δυναμικότητα, την επιχειρηματικότητα
και τέλος την οργάνωση και λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.
■ Η αξία της επιχείρησης ισούται με τις προεξοφλημένες καθαρές ταμιακές ροές της
(πλεονάσματα).
■ Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και ποιοτικότερες
πληροφορίες.
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■ Δίνεται η δυνατότητα να υπολογιστεί ένας ή περισσότεροι ή ακόμα και
συνδυασμός συντελεστών προεξόφλησης.
■ Παρέχεται ευχέρεια για πρόβλεψη των ταμιακών ροών (με την προβολή και την
εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης στο μέλλον).
3.8.1 Η υπολειμματική αξία
Η υπολειμματική αξία αποτυπώνει την αξία της επιχείρησης η οποία
προσδιορίζεται από τις ταμειακές ροές και την κερδοφορία της επιχείρησης καθώς η
λειτουργία της επιχείρησης συνεχίζεται και μετά το πέρας του οριζόμενου χρονικού
διαστήματος των προβλέψεων που είναι συνήθως από 5 έως 10 έτη. Η υπολειμματική
αξία ισούται με την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών μετά το
τέλος της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου με βάση την υπόθεση ότι αυξάνονται με
σταθερό ρυθμό, καθώς δεν προσφέρονται πλέον στην επιχείρηση ευκαιρίες για
υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, ή αλλιώς ότι πλέον οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι
όσες με το κόστος κεφαλαίων της επιχείρησης (Παπαδόπουλος & Λαζαρίδης, 2006).
Ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας εμπεριέχει κινδύνους, λόγω του
γεγονότος ότι αφορά σε ροές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε μακρινό
χρονικό ορίζοντα. Για την εκτίμηση της μελλοντικής πορείας των ταμειακών ροών
πέρα της αρχικής περιόδου πρόβλεψης απαιτείται εμπειρία και γνώση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της εταιρείας αλλά και του κλάδου δραστηριότητάς της. Η
υπερεκτίμηση ή η υποεκτίμηση των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης
οδηγεί στον υπολογισμό μιας μεγαλύτερης ή μικρότερης αντίστοιχα παρούσας αξίας.
Η υπολειμματική αξία υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο (Barker, 2001):
Υπολειμματική Αξία =
3.8.2 Το προεξοφλητικό επιτόκιο
Για να γίνει η αποτίμηση πρέπει να υπολογιστεί πρώτα το προεξοφλητικό
επιτόκιο. Η σωστή εκτίμηση του προεξοφλητικού επιτοκίου είναι καθοριστικής
σημασίας στον υπολογισμό της αξίας της μετοχής. Βάσει του Damodaran (2006), το
Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου είναι ο σταθμικός μέσος όρος του κόστους
διάφορων πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης, όπου οι σταθμίσεις είναι τα
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ποσοστά συμμετοχής της κάθε πηγής στη σύνθεση του κεφαλαίου της επιχείρησης
και δίνεται από τον ακόλουθό τύπο:
rd * (1-Tc) *

+ re *

Όπου,
rd = κόστος Ξένων Κεφαλαίων
re = κόστος Ιδίων Κεφαλαίων
Tc = φορολογικός συντελεστής
D = δανεισμός/χρέος
E = Ίδια Κεφάλαια
C = Σύνολο Παθητικού
Για τον υπολογισμό του WACC πρέπει επίσης να υπολογιστεί το κόστος των ιδίων
κεφαλαίων re, σύμφωνα με το οποίο:
E(r) = Rf + β (Rm - Rf)
Όπου,
E(r) = το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης χρηματοοικονομικού τίτλου
Rf = το επιτόκιο άνευ κινδύνου
Rm = η μέση απόδοση της αγοράς
β = ο συστηματικός κίνδυνος
(Rm - Rf) = πριμ κινδύνου αγοράς ή η τιμή του κινδύνου για ένα «μέσο» τίτλο
Στο πλαίσιο του καθορισμού του κόστους κεφαλαίου για τη χρήση ιδίων
κεφαλαίων

μιας εταιρείας μέσω

παρακρατημένων

ή

αδιανέμητων

κερδών

χρησιμοποιείται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset
Pricing Model, CAPM), το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αποτιμά τα
διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Η σημαντικότερη συνέπεια του υποδείγματος είναι
ότι συνδέει την αναμενόμενη απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου με ένα μέγεθος
κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου, γνωστού ως συντελεστή βήτα (beta
coefficient), ο οποίος εκφράζει τον κίνδυνο της συνδιακύμανσης ενός χρεογράφου με
το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Η αξία του Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών
στοιχείων έγκειται στο ότι είναι ένα, απλό στη χρήση του, εργαλείο που προσφέρει
ισχυρές και διαισθητικές προβλέψεις για τον τρόπο μέτρησης του κινδύνου και τη
σχέση του με την αναμενόμενη απόδοση. Οι βασικές υποθέσεις κάτω από τις οποίες
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ισχύει το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων είναι οι ακόλουθες
(Λαζαρίδης, 2005):
1. Οι επενδυτές επιχειρούν να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα τους (ορθολογικοί)
και θα επιλέξουν μεταξύ χαρτοφυλακίων, με κριτήρια τον κίνδυνο και την
αναμενόμενη απόδοση.
2. Όλοι οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν και να δανείζονται χωρίς περιορισμούς
κεφάλαια στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς (rfr).
3. Όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες αποδόσεις,
διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών. Άρα
υπάρχει ομοιογένεια στις προσδοκίες τους.
4. Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών, τα χρεόγραφα είναι πλήρως και άμεσα
ρευστοποιήσιμα και τα περιουσιακά στοιχεία είναι πλήρως διαιρετά.
5. Δεν υπάρχει φορολογία.
6. Οι τιμές δίνονται εξωγενώς σε όλους και κανείς ατομικά ή σε ομάδες δεν μπορεί να
τις επηρεάσει.
7. Οι ποσότητες των περιουσιακών στοιχείων είναι προσδιορισμένες.
8. Ο πληθωρισμός θεωρείται μηδενικός, τα επιτόκια και οι κεφαλαιαγορές βρίσκονται
σε ισορροπία.
Βάσει των ανωτέρω προϋποθέσεων προκύπτει ότι η αγορά είναι τέλεια και δεν
υπάρχουν εμπόδια στις επενδύσεις. Συνεπώς έχουμε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με
ένα κεντρικό σημείο ισορροπίας από το οποίο μετράμε τις αποκλίσεις.
Ένα ακόμη απαραίτητο βήμα για τον υπολογισμό του WACC είναι ο υπολογισμός
του κόστους των δανειακών κεφαλαίων, όπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
δαπάνες της επιχείρησης ως αποτέλεσμα της εξωτερικής χρηματοδότησης που αυτή
χρησιμοποιεί (Damodaran, 2006). Έτσι προκύπτει ο τύπος:
rd = Χρεωστικοί Τόκοι/Δανειακά Κεφάλαια
Στη συνέχεια θα υπολογιστεί το καθαρό κόστος των δανειακών κεφαλαίων μετά
φόρων. Ειδικότερα:
Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων Μετά Φόρων = rd * (1 - t)
όπου, t= ο φορολογικός συντελεστής
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Ένας άλλος εξίσου αξιόπιστος τύπος για τον υπολογισμό του κόστους των
δανειακών κεφαλαίων, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα εργασία για
είναι:
rd = rf + spread
όπου,
spread= το μέσο επιτόκιο κυμαινόμενων δανείων της εταιρίας που εξετάζεται.
3.8.3 Προσδιορισμός των λειτουργικών και των ελεύθερων ταμειακών ροών
(FCFF - FCFE)
Οι ταμειακές ροές που προέρχονται από ή χρησιμοποιούνται σε λειτουργικές
δραστηριότητες, προέρχονται από τη βασική λειτουργία της επιχείρησης, όπως, για
παράδειγμα, χρήματα που εισπράχθηκαν από τους πελάτες ή χρήματα που κατέβαλε η
επιχείρηση για εξόφληση μισθών ή προμηθευτών. Επιπλέον, οι ταμειακές ροές που
προέρχονται από τις λειτουργικές δραστηριότητες αποτελούν το μεγαλύτερο
κύκλωμα για μια επιχείρηση. Το πιο δύσκολο πρόβλημα που ανακύπτει από τις
λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ο προσδιορισμός των πράγματι λειτουργικών
ταμειακών ροών, δεδομένου ότι εμπλέκονται οι περισσότεροι λογαριασμοί από την
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον ισολογισμό. Οι ταμειακές ροές οι οποίες
προέρχονται από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης είναι ένα από τα
πιο χρήσιμα μεγέθη της. Θετικές λειτουργικές ροές σημαίνει ότι η επιχείρηση μάλλον
είναι και κερδοφόρα και πιθανόν μετατρέπει τα κέρδη της σε μετρητά. Ροές χρήματος
που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες, από τη χρηματοδότηση από
δάνεια, από τις καθαρές ταμειακές ροές για επένδυση και από τους φόρους, είναι
σημαντικές μεταβλητές για την πρόβλεψη της χρεοκοπίας μιας επιχείρησης
(Λαζαρίδης, 2005).
Οι καταστάσεις ταμειακών ροών μας βοηθούν στην εκτίμηση της αξίας μιας
επιχείρησης, με τη μέθοδο της προ- εξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών,
χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο, το ονομαζόμενο μέσο σταθμικό
κόστος κεφαλαίου (WACC). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προκύπτουν εάν από τις
ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες αφαιρεθούν οι επενδύσεις για
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι ίσως από τους
καλύτερους δείκτες της απόδοσης μιας επιχείρησης, και αυτό διότι μας δείχνουν τα
ταμειακά διαθέσιμα που προέρχονται από τη λειτουργική δραστηριότητά της μείον τα
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διαθέσιμα που χρειάζεται για να διατηρηθεί εύρωστη στο μέλλον. Θετικές ελεύθερες
ταμειακές ροές δείχνουν ότι (Νούλας, 2015):
1. Η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη, δηλαδή έχει επιλογές, έχει τη δυνατότητα να
διαθέσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές έτσι ώστε να εξαγοράσει μια ανταγωνίστρια
εταιρεία ή να καταβάλλει μερίσματα ή bonus.
2. Η διοίκηση της επιχείρησης δεν επικεντρώνεται μόνο στο πώς θα εξυπηρετήσει τις
τρέχουσες ανάγκες (εξόφληση μισθοδοσίας, προμηθευτών) αλλά στο πώς η εταιρεία
μπορεί να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική.
3. Εάν η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η εποπτεύουσα αρχή αλλά
και οι επενδυτές μάλλον θα δουν ευνοϊκά τη μετοχή της.
Με τον όρο ελεύθερες ταμειακές ροές προς το σύνολο της επιχείρησης εννοούμε
την ταμειακή ροή στους προμηθευτές κεφαλαίων της εταιρείας μετά από την
καταβολή των λειτουργικών εξόδων και των αναγκαίων επενδύσεων σε κεφάλαιο
κίνησης και πάγια κεφάλαια που έχουν γίνει. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς το
σύνολο της επιχείρησης (FCFF) είναι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες μείον τις κεφαλαιακές δαπάνες. Με τον όρο ελεύθερες ταμειακές
ροές προς τους μετόχους (FCFE) εννοούμε τις ταμειακές ροές στη διάθεση των
κοινών μετοχών της εταιρίας μετά από όλες τις λειτουργικές δαπάνες, τους τόκους
και τις κύριες πληρωμές που έχουν καταβληθεί και τις αναγκαίες επενδύσεις που
έχουν γίνει για κεφάλαιο κίνησης και πάγια κεφάλαια. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές
προς τους μετόχους FCFE είναι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
μείον τις κεφαλαιουχικές δαπάνες μείον τις πληρωμές στους (και συν τις εισπράξεις
από) δανειστές. (Stowe et al., 2007).
3.8.4 Παρούσα αξία FCFF - FCFE
Η προσέγγιση αποτίμησης FCFF εκτιμά την αξία της επιχείρησης ως την παρούσα
αξία των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών προς το σύνολο της εταιρείας
(FCFF) προεξοφλημένων με το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC)
(Damodaran, 2002).

ί

ί
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Επειδή η FCFF είναι η ροή ρευστών διαθεσίμων για όλους τους προμηθευτές
κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας WACC στην προεξόφληση των FCFF προκύπτει η
συνολική αξία όλων των κεφαλαίων της εταιρείας. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι
η αξία της εταιρείας μείον την αξία αγοράς του χρέους της:
Καθαρή αξία = Αξία Εταιρείας - Αγοραία Αξία χρέους
Αν διαιρέσουμε το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό των
μετοχών παίρνουμε την τιμή ανά μετοχή.
Η προσέγγιση αποτίμησης FCFF εκτιμά την αξία της επιχείρησης ως την παρούσα
αξία των μελλοντικών Ελεύθερων ταμειακών ροών προς το σύνολο της εταιρείας
(FCFF) προεξοφλημένων με το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC).
ί

ί

Επειδή η FCFF είναι η ροή ρευστών διαθεσίμων για όλους τους προμηθευτές
κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας WACC στην προεξόφληση των FCFF προκύπτει η
συνολική αξία όλων των κεφαλαίων της εταιρείας. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι
η αξία της εταιρείας μείον την αξία αγοράς του χρέους της:
Καθαρή αξία = Αξία Εταιρείας - Αγοραία Αξία χρέους
Αν διαιρέσουμε το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό των
μετοχών παίρνουμε την τιμή ανά μετοχή.
3.8.5 Μοντέλο ανάπτυξης ενός σταδίου
Στο μοντέλο ανάπτυξης ενός σταδίου FCFF, η FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό
g, έτσι ώστε η FCFF σε οποιαδήποτε περίοδο είναι ίση με FCFF κατά την
προηγούμενη περίοδο, πολλαπλασιαζόμενο επί (1 + g) (Damodaran, 2009), οπότε
έχουμε:
FCFFt=FCFFt-1 * (1+g)
Αν FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό τότε,
ί

ί
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Αν Αφαιρέσουμε την αγοραία αξία του χρέους από την αξία εταιρείας παίρνουμε
την αξία του μετοχικού κεφαλαίου.
Στο μοντέλο ανάπτυξης ενός σταδίου FCFΕ, η FCFE αυξάνεται με σταθερό ρυθμό
g. Η FCFE σε οποιαδήποτε περίοδο είναι ίση με FCFE κατά την προηγούμενη
περίοδο, πολλαπλασιαζόμενη επί (1 + g):
FCFFt=FCFFt-1 * (1+g)
Η Αξία μετοχικού κεφαλαίου αν η FCFE αυξάνεται με σταθερό ρυθμό είναι:
ί

ύ

ί

3.8.6 Μοντέλο Ανάπτυξης Δύο Σταδίων
Στο μοντέλο αποτίμησης των ελεύθερων ταμειακών ροών ανάπτυξης δύο σταδίων,
ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το δεύτερο στάδιο είναι μακροπρόθεσμα σταθερός. Για μια
βιομηχανία που θα αυξηθεί στο μέλλον σε σχέση με τη συνολική οικονομία ο ρυθμός
ανάπτυξης στο δεύτερο στάδιο θα είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ, ενώ για μια παρακμάζουσα βιομηχανία θα είναι ελαφρώς κάτω από τον ρυθμό
ανάπτυξης του ΑΕΠ. Το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει δύο εκδοχές, όπου
στην πρώτη εκδοχή ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερός στο Στάδιο 1 και μειώνεται
με ένα μακροπρόθεσμο σταθερό ρυθμό στο Στάδιο 2, ενώ στην δεύτερη εκδοχή ο
ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται στο στάδιο 1, φθάνοντας ένα σταθερό ρυθμό στην αρχή
του σταδίου 2 (Damodaran, 2009).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AEGEAN AIRLINES
4.1 Γενικά για την εταιρία και τον Όμιλο
Η Aegean είναι η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία με το συνολικό
αριθμό των επιβατών που μεταφέρονται, από τον αριθμό των προορισμών που
εξυπηρετούνται και από το μέγεθος του στόλου. Είναι μέλος της Star Alliance από
τον Ιούνιο του 2010, λειτουργεί τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις από την Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη προς άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις, καθώς και σε έναν αριθμό
ευρωπαϊκών προορισμών. Κεντρικοί της κόμβοι είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο
Αθηνών, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Αεροδρόμιο της
Λάρνακας. Επίσης, χρησιμοποιεί και άλλα ελληνικά αεροδρόμια ως βάσεις, μερικά
από τα οποία είναι εποχιακά (Aegean Airlines, 2016).
Στις 21 Οκτωβρίου 2012, η Aegean Airlines ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει
συμφωνία για την απόκτηση της Olympic Air και η εξαγορά εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα χρόνο αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου 2013. Επιπλέον,
συμμετείχε στην τελική φάση του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της Cyprus
Airways, τον εθνικό αερομεταφορέα της Κύπρου. Μετά την πτώχευση της Cyprus
Airways, η Aegean δημιούργησε ένα κομβικό σημείο στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας,
ξεκινώντας έτσι προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το νησί σε διάφορους
προορισμούς (Aegean Airlines, 2016).
Η Αegean είναι μια εταιρεία ανερχόμενη, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στρατηγικά, δεδομένου ότι είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία
καθαρά ιδιωτικών συμφερόντων, η οποία κατάφερε να επιβιώσει από τον έντονο
ανταγωνισμό και το μονοπώλιο του Εθνικού αερομεταφορέα της Ολυμπιακής
Αεροπορίας. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν όχι μόνο λόγω της άρσης του μονοπωλίου
της Ολυμπιακής αλλά και λόγω των επιτυχημένων συγχωνεύσεων με τις εταιρείες
Cronus Airlines και Air Greece. Η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει ακόμη
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική αγορά δεν
παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, εφόσον μόνο δύο-τρεις εταιρείες μπορούν ακόμη να
αναπτυχθούν και δεδομένου ότι μέχρι πρόσφατα στην Ελληνική αγορά κυριαρχούσε
η Ολυμπιακή. Συνεπώς, η αποτελεσματική διοίκησή της Aegean, οι σημαντικές
συνεργασίες της, η υποστήριξή της από αξιόπιστους χρηματοοικονομικούς ομίλους
και συνάμα οι στρατηγικές επιλογές που ακολούθησε, βάσει των τάσεων της αγοράς,
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συνέβαλαν στην επικράτηση και συνεπώς στην κυριαρχία της. Πιο συγκεκριμένα, η
Aegean έλαβε υπόψη ότι μια επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει και να κυριαρχήσει,
πρέπει να κάνει αξιόλογες εκτιμήσεις και να προετοιμάζεται κατάλληλα,
αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της εποχής (Liberal, 2016).
Tο 2016 η Aegean Airlines κατά την παρουσίαση των βραβείων Skytrax World
Airline Awards 2016, αναδείχθηκε ως η καλύτερη περιφερειακή εταιρεία στην
Ευρώπη. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Skytrax World
Airline Awards, γνωστών ως βραβείων επιλογής επιβατών, την περίοδο Αυγούστου
2015 - Μαΐου 2016, περισσότεροι από 19,2 εκατομμύρια επιβάτες από
περισσότερες από 104 εθνικότητες, επιβράβευσαν την Aegean για το υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών που παρέχει στους επιβάτες της. Το βραβείο αυτό για 7η φορά από το
2009 έως σήμερα. Mε τη διάκρισή αυτή η Aegean επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση
της στην Ευρώπη (ΕΞΠΡΕΣ, 2016).
πίνακας 2: Καλύτερες αεροπορικές εταιρίες στην Ευρώπη το 2016
1

Aegean Airlines

2

Air Nostrum

3

Air Malta

4

S7 Airlines

5

Luxair

6

CSA Czech Airlines

7

Air Serbia

8

Adria Airways

9

Olympic Air

10 Aigle Azur
πηγή: http://www.express.gr/news/ business/790779oz_20160714790779.php3
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι προορισμοί που πραγματοποιεί η
Aegean Airlines.

35

πίνακας 3: Πτήσεις Aegean Airlines
Τίρανα, Γιερεβάν, Βιέννη, Βρυξέλλες, Σαράγεβο, Σόφια, Βρέστη, Λιλ, Λυών,
Μασσαλία, Μετς, Μπορντό, Νάντη, Νίκαια, Ντοβίλ, Παρίσι, Στρασβούργο,
Τουλούζη Αμβούργο, Αννόβερο, Βερολίνο, Δρέσδη, Λειψία, Μόναχο,
Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη, Φρανκφούρτη, Τιφλίδα Κοπεγχάγη, Γενεύη,
Ζυρίχη, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Αστυπάλαια, Ζάκυνθος, Ηράκλειο,
Θεσσαλονίκη, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Καβάλα,
Καλαμάτα, Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Κως, Κύθηρα, Λέρος, Λήμνος, Μήλος,
Μυτιλήνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη,
Σητεία, Σκιάθος, Σκύρος, Χίος, Χανιά, Ταλίν, Λονδίνο, Μάντσεστερ,
Μπέρμιγχαμ, Βαρκελώνη, Μαγιόρκα, Μαδρίτη, Βενετία, Κατάνια, Μιλάνο,
Μπάρι, Νάπολι, Πίζα, Ρώμη, Ζάγκρεμπ. Ντουμπρόβνικ. Σπλιτ. Λάρνακα,
Πάφος, Ρίγα, Βίλνιους, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μπέργκεν, Όσλο, Άμστερνταμ,
Βουδαπέστη, Κίεβο, Βαρσοβία, Κρακοβία, Λισσαβόνα, Πόρτο, Βουκουρέστι,
Αγία Πετρούπολη, Η Ουφά, Καζάν, Μόσχα, Νίζνι,
Νόβγκοροντ,
Νοβοσιμπίρσκ, Περμ, Ροστόφ, Βελιγράδι, Λιουμπλιάνα, Γκέτεμποργκ,
Στοκχόλμη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Πράγα, Ελσίνκι, Έντμοντον,
Κάλγκαρι, Οτάβα, Το Σεντ Τζόνς, Χάλιφαξ, Μελβούρνη, Μπρίσμπεϊν, Περθ,
Σύδνεϋ, Σιγκαπούρη, Αλεξάνδρεια, Ασουάν, Καϊρο, Λούξορ, Σαρμ Ελ Σειχ,
Χουργκάδα, Άμπου Ντάμπι, Αμμάν, Τεχεράνη, Τελ Αβίβ, Κουβέιτ, Βηρυτός,
Μπαχρέιν, Τζέντα, Ριάντ
Πηγή: https://flights.aegeanair.com/el
4.2 Ιστορική αναδρομή και οι νεότερες εξελίξεις
Το 1999, ο όμιλος εταιριών Βασιλάκη, ο όμιλος Λασκαρίδη, οι κκ. Α. & Ν.
Σιμιγδαλάς, οι Μινωικές Γραμμές, η τράπεζα Πειραιώς, ο όμιλος Δαυίδ, ο όμιλος
Ιωάννου και ο όμιλος Κωνσταντακόπουλου ίδρυσαν την Aegean Airlines. Η εταιρία
δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών παρέχοντας υπηρεσίες που
αφορούν στην μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στον τομέα των δημόσιων
αεροπορικών μεταφορών, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, με τακτικές ή
ναυλωμένες πτήσεις. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες αεροπορικών εφαρμογών,
τεχνικής υποστήριξης και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Στους σκοπούς της
εταιρίας εμπίπτουν η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με
παρεμφερή σκοπό, η ίδρυση υποκαταστημάτων και η εμπορία μίσθωση αεροσκαφών
και ανταλλακτικών (Αεροποριλίκια, 2014).
Από το 1994 έως την έναρξη των 1999 τακτικών επιβατικών πτήσεων το 1999, η
εταιρεία πραγματοποιούσε μη προγραμματισμένες πτήσεις με την ονομασία Aegean
Aviation. Με την έναρξή της ως Aegean Airlines πραγματοποιούνται οι πρώτες
πτήσεις από Αθήνα, προς Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη,
Καβάλα και Κέρκυρα. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους εξαγοράζει την Air Greece
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αυξάνοντας το στόλο της σε 9 αεροσκάφη, 4 τύπου AVRO RJ 100, 3 αεροσκάφη
τύπου ATR 72 και 2 αεροσκάφη τύπου FOKKER-100. Η εταιρία στον πρώτο χρόνο
έναρξης τακτικών επιβατικών πτήσεων είχε 10 προορισμούς εσωτερικού. Το 2000 η
εταιρία ομογενοποιεί το στόλο της κρατώντας τα AVRO RJ 100, αυξάνει τους
προορισμούς της σε 11 και τις πτήσεις της σε 80 καθημερινά και παράλληλα
αυξάνεται η επιβατική κίνηση (Aegean Airlines, 2016).
Το 2001 συγχωνεύεται με την Cronus Airlines, η οποία αποτελούσε ελληνικό
αερομεταφορέα ιδιοκτησίας Ομίλου Λασκαρίδη και λειτουργούσε αποκλειστικά με
αεροσκάφη τύπου Boeing 737/300-400 εξυπηρετώντας δρομολόγια εσωτερικού και 7
διεθνή δρομολόγια. Με τη συγχώνευση ένωσε το δίκτυό της με την Cronus,
επεκτείνοντάς το. Την ίδια χρονιά μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού
στις εγκαταστάσεις του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αυξάνοντας το κόστος
λειτουργίας της (Αεροποριλίκια, 2014).
Το 2003 η Aegean Airlines και η Air One υπέγραψαν συμφωνία εμπορικής
συνεργασίας και χρήσης κοινών κωδικών σε επιλεγμένες πτήσεις των δικτύων τους.
Με αυτή τη συνεργασία η Aegean επεκτείνει το δίκτυό της και κάνει γνωστή την
παρουσία της στην αγορά της Ιταλίας. Το ίδιο έτος είναι η πρώτη ελληνική
αεροπορική εταιρεία που παρέχει e-ticket και εντάσσει στο δίκτυό της τη Χίο, την Κω
και το Μιλάνο (Airliners, χ.χ.). Το 2004 ο στόλος της Εταιρίας αριθμεί 19
αεροσκάφη, από αυτά τα 13 τύπου Βoeing 737-300/400 και 6 αεροσκάφη τύπου
AVRO RJ-100. Ξεκινάνε τα δρομολόγια προς Λάρνακα και στο τέλος του έτους ο
απολογισμός δείχνει αύξηση της επιβατικής κίνησης από 2,8 εκατ. επιβάτες το 2003
σε 3,6 εκατ. επιβάτες το 2004. To 2005 η Aegean γίνεται ο περιφερειακός
συνεργάτης της Lufthansa στην Ελλάδα και αποτελεί την πρώτη ελληνική
αεροπορική εταιρία που συνάπτει εμπορική συνεργασία με αερομεταφορέα
παγκόσμιου βεληνεκούς. Το Δεκέμβριο του 2005 η εταιρία παρήγγειλε 8 Airbus
Α320 με προοπτική παραγγελίας 12 επιπλέον αεροσκαφών της ίδιας οικογένειας
(Aegean Airlines, 2016).
Το 2006 η Aegean Airlines και η TAP Portugal ξεκινούν εκτεταμένη συνεργασία.
Το δίκτυο επεκτείνεται προς Σόφια, Σάμο, Βουκουρέστι και Κάιρο. Το 2007 ξεκινούν
δρομολόγια από Αθήνα για Μόναχο και Φρανκφούρτη, και διπλασιάζεται η
συχνότητα δρομολογίων για Μιλάνο. Η εταιρία παραλαμβάνει τα 3 πρώτα Airbus και
διαμορφώνεται η παραγγελία αγοράς και μίσθωσης σε συνολικά 25 αεροσκάφη.
Κατά τη διάρκεια του έτους η εταιρία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το
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2008 η εταιρία συνάπτει συνεργασία με τη Brussels Airlines, η οποία δίνει τη
δυνατότητα στις δύο εταιρίες να εκτελούν πτήσεις με κοινό κωδικό στο πλαίσιο των
δικτύων τους. Παράλληλα ενισχύεται το δίκτυό της με πτήσεις προς Λονδίνο, Παρίσι,
Ντίσελντορφ, Τίρανα, Λήμνο και Κεφαλονιά. Διαμορφώνει την παραγγελία των
αεροσκαφών της σε 27 Airbus και λαμβάνει πιστοποίηση ISO 14001:2004 για το
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για εξυπηρέτηση επιβατών και για
εξυπηρέτηση και συντήρηση αεροσκαφών που εφαρμόζει (Αεροποριλίκια, 2014).
Το 2009 η Aegean και η bmi, θυγατρική της Lufthansa και μέλος της Star
Alliance, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού.
Παράλληλα ενισχύεται το δίκτυό της με πτήσεις από Αθήνα προς Βερολίνο,
Βρυξέλες, Βαρκελώνη, Κωνσταντινούπολη, Βενετία και Πάφο ενώ στο τέλος του
έτους εγκαινιάστηκαν οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, της
Μαδρίτης και της Βιέννης. Η Aegean πρόσθεσε έναν ακόμη διεθνή προορισμό από το
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για Μιλάνο. Στο χρόνο αυτό η εταιρία έγινε αποδεκτή
και είναι σε διαδικασία ένταξης στην μεγαλύτερη παγκόσμια αεροπορική συμμαχία,
στην Star Alliance, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2010. Το
εννεάμηνο του 2009 μετέφερε 5,1 εκ. επιβάτες καταγράφοντας ετήσια αύξηση 10%.
Στις 26 Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπλόκαρε οποιαδήποτε
συγχώνευση των δύο εταιρειών, επικαλούμενη τον κίνδυνο δημιουργίας μονοπωλίου.
Η επιτροπή ανέφερε πως η συγχώνευση θα μετατρέψει την ελληνική αεροπορική
κίνηση σε μονοπωλιακή, με τη μικτή αεροπορική εταιρεία να ελέγχει πάνω από 90%
των εγχώριων και διεθνών πτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε τη πεποίθηση
της πως η συγκεκριμένη συγχώνευση θα επέφερε υψηλότερες τιμές στους 6
εκατομμύρια Έλληνες και Ευρωπαίους επιβάτες που πετούν από Αθήνα κάθε χρόνο,
από τη στιγμή που δεν υπήρχε άλλη μεγάλη εταιρεία, η οποία θα ανταγωνιζόταν στην
αγορά (Αεροποριλίκια, 2014).
Στις 21 Οκτωβρίου 2012 η Aegean Airlines ανακοίνωσε την υποβολή πρότασης
εξαγοράς της Olympic Air, η οποία ανέμενε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στις 23 Απριλίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως ξεκινούσε μια εις
βάθος έρευνα για τη προτεινόμενη απόκτηση της Olympic Air από την Aegean
Airlines και ανακοίνωσε επίσης πως η Επιτροπή θα έχει καταλήξει έως τις 3
Σεπτεμβρίου 2013. Στις 13 Αυγούστου 2013 ανακοινώθηκε στα ελληνικά μέσα
ενημέρωσης πως η λήψη τελικής απόφασης παρατείνεται για τις 16 Οκτωβρίου 2013.
Η συγχώνευση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου 2013. Τη
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1η Φεβρουαρίου 2014 η Aegean Airlines ανέλαβε όλες τις άγονες γραμμές που
χειριζόταν η Olympic Air (Aegean Airlines, 2016).
4.3 Μακροοικονομική κατάσταση
Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το
έτος 2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς
χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ από το έτος 2010 και μετά η ύφεση εντάθηκε
σημαντικά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η ανάγκη εξυγίανσης οδήγησε τη
χώρα στην ένταξή της σε τριμερή μηχανισμό οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο
από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο
δραστικός περιορισμός των δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία 5
έτη επηρέασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ, με
αποτέλεσμα το μέγεθός του να σημειώσει μείωση κατά 5,4% το 2010, κατά 8,9% το
2011,κατά 6,6% το 2012 και κατά 3,9% το 2013 (σταθερές τιμές έτους 2010). Κατά
το 2014 η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης
του 0,8%. Το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε από 15,3% το 2009 σε 11,1% το 2010, σε
10,2% το 2011και σε 8,7% το 2012, αυξήθηκε σε 12,3% το 2013 αλλά μειώθηκε ξανά
σημαντικά το 2014, φθάνοντας στο 3,5% του ΑΕΠ, ενώ κατά τα έτη 2013 και 2014
επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα (Entrerprise Greece, 2008).
Με την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός
ελκυστικότερου

επενδυτικού

και

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος,

όπως

η

απελευθέρωση συγκεκριμένων αγορών, η ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία, ο
αναπτυξιακός νόμος, η ευελιξία στην αγορά εργασίας κλπ., καθώς επίσης με τη
μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών λόγω της κρίσης, αναμένεται
ουσιαστική βελτίωση των τάσεων εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών. Ήδη από το
2014 η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, της τάξης του
0,8%. (Entrerprise Greece, 2008).
Στο 0,3% διαμορφώθηκε η ύφεση του 2015, σύμφωνα με τα νέα προσωρινά
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία αναθεώρησε προς το
καλύτερο την αρχική της εκτίμηση που έδειχνε συρρίκνωση του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 0,7%. Η βελτιωμένη εικόνα αποδίδεται στο
γεγονός ότι συμπεριλήφθηκαν τα οριστικά στοιχεία για την πορεία των υπηρεσιών
(λιανικό εμπόριο, χονδρικό εμπόριο, πωλήσεις αυτοκινήτων, κ.λπ.) κατά το τέταρτο
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τρίμηνο, τα οποία ήταν, τελικά, καλύτερα απ’ ότι αναμενόταν. Η ύφεση που βίωσε η
οικονομία το 2015 προήλθε κυρίως από τη μείωση των επενδύσεων. Σχεδόν σταθερή
παρέμεινε η κατανάλωση, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, με
το εμπορικό ισοζύγιο να βελτιώνεται. Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
προκύπτει ότι το 2015 (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2016):
1. Οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 13,2% σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν
στα 19,4 δισ. ευρώ από 22,4 δισ. ευρώ.
2. Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,2%, εξαιτίας της αύξησης κατά 0,3%
της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αντιθέτως, η δημόσια κατανάλωση στο σύνολο του
έτους υποχώρησε ελαφρώς (0,1%) σε σύγκριση με το 2014. Η κατανάλωση των
νοικοκυριών πέρυσι έφθασε στα 128,1 δισ. ευρώ, ενώ του Δημοσίου στα 39,9 δισ.
ευρώ.
3. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,7% και ανήλθαν στα 53,3 δισ. ευρώ το 2015 από
55,4 δισ. ευρώ.
4. Οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 56
δισ. ευρώ το 2015 από 60 δισ. ευρώ το 2014.
5. Το εμπορικό έλλειμμα το 2015 μειώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ, όταν το 2014 ήταν στα
4,8 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του ΑΕΠ η
ύφεση πέρυσι διαμορφώνεται πιο κοντά στις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου
(0,3% έναντι εκτίμησης για 0%), απ’ ό,τι φαινόταν ότι θα ανέλθει με τις αρχικές
εκτιμήσεις τις ΕΛΣΤΑΤ (0,7%). Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται από στελέχη του
οικονομικού επιτελείου ότι θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον προσδιορισμό
του φετινού δημοσιονομικού κενού, έστω κι αν οι διαφορές μεταξύ των αρχικών
εκτιμήσεων και των νέων δεδομένων είναι μικρές. Σε ό,τι αφορά το τέταρτο τρίμηνο
του 2015, η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 0,8%, έναντι αρχικής
εκτίμησης της ΕΛΣΤΑΤ για ύφεση 1,9%. Η βελτιωμένη εικόνα αποδίδεται από
αρμόδια στελέχη στην ενσωμάτωση των τελικών στοιχείων για την πορεία των
υπηρεσιών κατά το τελευταίο περυσινό τρίμηνο. Ειδικότερα, από τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι:
• Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του
2014, ενώ η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,8%. Συνολικά, η κατανάλωση
υποχώρησε κατά 0,1%.
• Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 14,4%.
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• Οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 8,8% και οι εισαγωγές κατά 12,5%. Στο τέταρτο
τρίμηνο του 2015 το ΑΕΠ ανήλθε στα 46 δισ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του έτους
διαμορφώθηκε στα 185 δισ. ευρώ. Το 2014 το ΑΕΠ ήταν 185,6 δισ. Ευρώ (Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2016).
διάγραμμα 1: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ (2011 - 2015)

πηγή: http://www.tradingeconomics.com/greece/gpd
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα κορυφωθεί στο τέλος του 2016 στο 179% του
ΑΕΠ. Η σταδιακή επιστροφή της ονομαστικής ανάπτυξης, η δημοσιονομική
προσαρμογή, τα σωρευτικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2% του ΑΕΠ τα
επόμενα τέσσερα χρόνια, πιθανόν θα μειώσουν το δημόσιο χρέος στο 173% του ΑΕΠ
το 2018. Tο κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους είναι σήμερα χαμηλό,
καθώς κυμαίνεται μεταξύ 1% και 1,5%. Η Ελλάδα θα επιτύχει τον φετινό στόχο για
πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, αλλά κυβέρνηση θα δυσκολευθεί τα επόμενα
χρόνια να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 1,5% του ΑΕΠ, χωρίς να
δημιουργεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αλλού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
(Newpost, 2016).
Όσον αφορά την ανεργία στην Ελλάδα έως και το 2008 ήταν σχετικά χαμηλή και
κινούνταν με ποσοστό της τάξεως του 7,8% στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κατά το
2009 η ανεργία στη χώρα αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης που έπληξε
και την Ελλάδα και ανήλθε σε 9,6%, ενώ για το 2010 αυξήθηκε περαιτέρω στο
12,7%, ως συνέπεια της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε
εξαιτίας της κρίσης χρέους. Κατά το έτος 2011 το ποσοστό ανεργίας, ως επακόλουθο
της γενικότερης κρίσης της ελληνικής οικονομίας, έφτασε το 17,9%, ενώ κατά το
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2012 ξεπέρασε το 24% και κατά το 2013 έφτασε το 27,5%. Κατά το έτος 2014
παρατηρείται για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης μια μικρή μείωση, αν και η
ανεργία παραμένει στα πολύ υψηλά επίπεδα του 26,5%. Ιδιαίτερα η ανεργία των
νέων, που ξεπερνά το 50%, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που
επέφερε η οικονομική κρίση στη χώρα. Σημαντική υποχώρηση στο 24% παρουσίασε
το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2015. Το α΄ τρίμηνο του 2016 το ποσοστό
της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,9%. Στο 23,1% μειώθηκε το ποσοστό της
ανεργίας στη χώρα το β΄ τρίμηνο φέτος από 24,9% το α΄ τρίμηνο 2016 (Entrerprise
Greece, 2008; CNN Greece, 2016; News.gr, 2016).
διάγραμμα 2: Ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα (2000 - 2016)

πηγή: (IMF-World Economic Outlook, Ernst & Young Eurozone Forecast, 2012 στο
http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/h-anergia-2016)
διάγραμμα 3: Απεικόνιση της μεταβολής του ΑΕΠ συγκριτικά με την ανεργία στην
Ελλάδα (2005 - 2018)

πηγή: (Διάλογος: Από τις άστοχες πολιτικές και τη λιτότητα στη βιωσιμότητα και στις
κοινωνικά - οικολογικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις, Πετράκης, 2014)
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4.4 Οικονομική κατάσταση του Ομίλου
Το 2011 οι πωλήσεις αυξήθηκαν 13% σε €668 εκ., λόγω της επέκτασης του
διεθνούς δικτύου και την κατά 15% αύξηση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού, με
την εταιρία να δραστηριοποιείται σε 102 διεθνή δρομολόγια, γεγονός που
αντιστάθμισε, σε ότι αφορά την πορεία του κύκλου εργασιών, τη σημαντική κάμψη
της ζήτησης στην εσωτερική αγορά. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους
διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €27,2 εκ. από ζημιές ύψους €23,3 εκ. το 2010.
Σημειώνεται, ότι το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2010 είχε επιβαρυνθεί από
φόρους ύψους €8 εκ. λόγω της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. Το
κόστος καυσίμων και η σημαντική πτώση της ζήτησης από έλληνες καταναλωτές,
τόσο για ταξίδια εσωτερικού αλλά και εξωτερικού, στο σύνολο του έτους και κυρίως
κατά το τελευταίο τρίμηνο, ήταν οι κυριότεροι παράγοντες που επιβάρυναν το
αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά €62 εκ. σε €184 εκ.
με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του κόστους -ήτοι €45 εκ.- να οφείλεται στην
αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 39%. Παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα, η
Εταιρία βελτίωσε τις λειτουργικές ταμειακές ροές, επιτρέποντάς της να επενδύσει
στην αγορά χρονοθυρίδων (slots) στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Παράλληλα,
διατήρησε υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να
διαμορφώνονται σε €166,8 εκ. (Aegean Airlines, 2011).
Ο κύκλος εργασιών της ΑEGEAN το 2012 ανήλθε σε €653,4 εκ., παρουσιάζοντας
μείωση 2% σε σύγκριση με το 2011. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε
σε ζημιές ύψους €10,5 εκ., σε σχέση με ζημιές €27,2 εκ. το 2011. Η AEGEAN
μετέφερε 6,1 εκ. επιβάτες το 2012 σε σχέση με 6,5 εκ. το 2011, πετυχαίνοντας
αύξηση πληροτήτων από 69% σε 74%. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού μειώθηκε
σημαντικά κατά 12%, ενώ η κάμψη των ναύλων εσωτερικού ξεπέρασε το 10%,
συνεχίζοντας την πτωτική τάση για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η επιβατική κίνηση του
δικτύου εξωτερικού ανήλθε σε 3,5 εκ. επιβάτες, με κάμψη 6% από/προς την Αθήνα
άλλα και αύξηση 10% από/προς τα περιφερειακά αεροδρόμια. Παρά τη συνεχιζόμενη
και εντεινόμενη κάμψη της ζήτησης από Έλληνες καταναλωτές, η εταιρεία κατάφερε
με την εξωστρέφεια, τις προσπάθειες διαχείρισης του κόστους και την ομαλοποίηση
στην κατάσταση της χώρας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους να βελτιώσει τα
λειτουργικά της αποτελέσματα πετυχαίνοντας οριακά θετικό αποτέλεσμα προ φόρων,
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τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους €2.9 εκ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν
σε €149.3 εκ. την 31.12.2012 (Aegean Airlines, 2012).
Το 2013 Τα συνολικά έσοδα της ΑEGEAN το 2013 ανήλθαν σε €682,7 εκ.,
παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2012 και τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους ανήλθαν σε €66,3 εκ., σε σύγκριση με ζημίες €10,5 εκ. το 2012. H ΑEGEAN
μετέφερε 6,8 εκ. επιβάτες το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 12% και πετυχαίνοντας
εξαιρετικά σημαντική βελτίωση πληρότητας από 74% σε 79%. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι μεταξύ 2011 και 2013 ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε κατά 10
ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία της Εταιρείας. Η
βελτίωση του κύκλου εργασιών και του αποτελέσματος, προήλθε κατά κύριο λόγο
από την εξαιρετική απόδοση του δικτύου εξωτερικού, με 14% αύξηση της κίνησης σε
4 εκ. επιβάτες, λόγω της ωρίμανσης της παρουσίας της Εταιρείας σε σημαντικές
αγορές εξωτερικού, αλλά και των ευνοϊκών συνθηκών ζήτησης που επεκράτησαν για
τη χώρα. Η κίνηση εξωτερικού της AEGEAN ήταν αυξητική τόσο προς την Αθήνα,
όσο και προς τις 6 περιφερειακές βάσεις της Εταιρείας. Τα λειτουργικά κέρδη
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €94 εκ., συνεισφέροντας στη σημαντική ενίσχυση των
συνολικών διαθεσίμων της Εταιρείας σε €239 εκ. από €156 εκ. το 20121 , και στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των στρατηγικών επιλογών της. Όπως είναι
γνωστό τον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Olympic Air μετά την
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2013, η Olympic Air παρουσίασε έσοδα
ύψους €167,4 εκ. για το σύνολο του έτους, επιβατική κίνηση 2 εκ. επιβάτες (1,7 εκ.
εσωτερικού και 0,3 εκ. εξωτερικού) και καθαρές ζημίες μετά από φόρους ύψους
€13,9 εκ.2 Λόγω του χρόνου της συναλλαγής, τα μεγέθη της Olympic Air
ενοποιήθηκαν μόνο για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους. Συνεπώς, ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών του νέου ομίλου διαμορφώθηκε για το 2013 σε
€699εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε €57,8 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη τα
μεγέθη για το σύνολο του έτους 2013, σε αθροιστικό επίπεδο, τα έσοδα των δύο
εταιρειών διαμορφώθηκαν σε €847 εκ. και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε
€52,5 εκ. Αντίστοιχα, η αθροιστική επιβατική κίνηση των δύο εταιρειών για το 2013
ανήλθε σε 8,8 εκ. επιβάτες, εκ των οποίων 4,3 εκ. επιβάτες ταξίδεψαν στο δίκτυο
εξωτερικού. Οι χιλιομετρικοί επιβάτες ανήλθαν σε 8,4 δις. Τα συγκεκριμένα μεγέθη
πρέπει να θεωρούνται και πρακτικά η αφετηρία του νέου Ομίλου (Aegean Airlines,
2013).
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Αύξηση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μεγέθη της AEGEAN το 2014,
επηρεαζόμενα θετικά από την επέκταση του δικτύου, καθώς και από τις συνέργειες
με την Olympic Air. Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε €912εκ., παρουσιάζοντας
αύξηση 7% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών των δύο εταιρειών το 2013. H επιβατική
κίνηση αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε 10,1 εκ. επιβάτες αποτελώντας την
μεγαλύτερη ιστορική επίδοση για ελληνική εταιρεία. Τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους ανήλθαν σε €80,2εκ., έναντι €52,5εκ. το 2013. Σημειώνεται ότι τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους της χρήσης περιλαμβάνουν τη θετική επίδραση ποσού €11,7
εκ. στην πρόβλεψη φόρου που θεωρείται μη επαναλαμβανόμενη. Οι λειτουργικές
ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €112εκ., με αποτέλεσμα τα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφωθούν σε €218εκ. στις 31.12.2014, παρά τις
σημαντικές προκαταβολές που έχουν δοθεί για την αγορά καινούργιων αεροσκαφών
Airbus. Στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της επιβατική κίνησης ανήλθε σε 15%,
προερχόμενη από την προσφορά ακόμη χαμηλότερων ναύλων και τη σημαντική
συνεισφορά της διερχόμενης κίνησης. Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού
ανήλθε σε 13%, ενώ η κύρια βάση της Αθήνας παρουσίασε αύξηση 20%,
ενισχύοντας με νέους προορισμούς την ανάκαμψη του τουρισμού στην πρωτεύουσα.
(Aegean Airlines, 2014).
Η AEGEAN ανακοινώνει αποτελέσματα έτους 2015 με τα ενοποιημένα έσοδα να
ανέρχονται σε €983εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σχέση με το 2014. H
επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 15% και ανήλθε σε 11,6 εκ. επιβάτες, συνεχίζοντας
τη δυναμική ανάπτυξης και κατά το δεύτερο έτος από την ολοκλήρωση της εξαγοράς
της Olympic Air. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 6% σε €100,3 εκ.,
ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €68,4εκ, 15%
χαμηλότερα σε σχέση με το 2014, λόγω της αύξησης των συντελεστών καθώς και του
αναβαλλόμενου

φόρου.

Το

λειτουργικό

αποτέλεσμα

προ

χρηματοδοτικών

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων διαμορφώθηκε στα €217,3εκ., ενώ τα
λειτουργικά κέρδη EBITDA σε €111εκ., με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα,
ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε €238εκ.
στις 31.12.2015. Στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της επιβατική κίνησης ανήλθε σε
7% σε 5,6 εκ. επιβάτες, προερχόμενη από την προσφορά ακόμη χαμηλότερων ναύλων
και τη σημαντική συνεισφορά της διερχόμενης κίνησης. Η αύξηση της κίνησης στο
δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 24% με την εταιρεία να μεταφέρει 6 εκ. επιβάτες
(Aegean Airlines, 2015).
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4.5 Εσωτερικός έλεγχος
Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που
τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο
προσωπικό της εταιρίας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παρακολούθηση της
οικονομικής πληροφόρησης, η αξιολόγηση και εισήγηση βελτιώσεων των
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως
αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, την
ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις (Νεγκάκης, 2015).
Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου. Το προσωπικό της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία
άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας. Ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι πρόσωπο με
επαρκή προσόντα και εμπειρία. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου προβαίνει στην
σύνταξη εκθέσεων οι οποίες μελετούνται και αξιολογούνται από την Ελεγκτική
Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση (Aegean Airlines, 2016).
4.6 Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς κινδύνους. Το πρόγραμμα
διαχείρισης κινδύνων στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα
αποτελέσματα

που

προκύπτει

από

την

αδυναμία

πρόβλεψης

των

χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και
των πωλήσεων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να
αντισταθμίσει την έκθεσή της σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων. Η πολιτική
διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου. Η
διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω (Aegean Airlines, 2015):
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 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις
λειτουργίες του Ομίλου,
 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας
 Επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των
κινδύνων
 Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη
διοίκηση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
4.6.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ένα μεγάλο μέρος των εξόδων του ομίλου πραγματοποιείται σε δολάρια Η.Π.Α.
Όπως καύσιμα, έξοδα μίσθωσης αεροσκαφών, έξοδα διανομής, ανταλλακτικά, έξοδα
συντήρησης, και ασφάλιστρα αεροσκαφών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
εισπράττεται σε ευρώ. Ανατιμήσεις του ευρώ έναντι του δολαρίου επηρεάζουν θετικά
τα κέρδη του ομίλου, ενώ η υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α.
επηρεάζει αρνητικά τα κέρδη. Τα επίπεδα κάλυψης παρακολουθούνται και
αναθεωρούνται σε μόνιμη βάση ενόψει εξελίξεων στην αγορά και επιχειρησιακών
αναγκών. Παρά τις πρακτικές αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου όμως,
σημαντικά αντίθετες κινήσεις του δολαρίου, θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη
αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση
και τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας (Aegean Airlines, 2015).
4.6.2 Κίνδυνος Επιτοκίων
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο των διακυμάνσεων των επιτοκίων λόγω
των καταθέσεων του σε μετρητά. Επίσης, είναι εκτεθειμένος στις διακυμάνσεις των
επιτοκίων στις χρηματοδοτικές μισθώσεις αεροσκαφών που έχουν συμφωνηθεί με
κυμαινόμενο επιτόκιο. Η πολιτική του Όμιλος είναι να παρακολουθεί συνεχώς την
έκθεση της στον κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου

όσον αφορά στις

χρηματοδοτικές μισθώσεις αεροσκαφών (Aegean Airlines, 2015).
4.6.3 Κίνδυνος τιμών καυσίμων αεροσκαφών
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου, η
οποία επηρεάζει άμεσα την τιμή των καυσίμων των αεροσκαφών. Για τη διαχείριση
αυτού του κινδύνου ο όμιλος συνάπτει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου σε
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προϊόντα πετρελαίου που καλύπτουν ορισμένο ποσοστό των εκτιμώμενων
επιχειρησιακών αναγκών του (Aegean Airlines, 2015).
4.6.4 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος για να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί σε
σταθερή βάση, τις εμπορικές απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διερευνά τη
διασφάλιση της είσπραξης τους, κυρίως μέσω προεξόφλησης αυτών (Aegean
Airlines, 2015).
4.6.5 Κίνδυνος ρευστότητας/ταμειακών ροών
H συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκή ταμειακά
υπόλοιπα. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό διατηρώντας επαρκή ταμειακά
διαθέσιμα, άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα και επαρκή πιστωτικά όρια τόσο από
τις τράπεζες όσο και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις λειτουργικές,
επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες του (Aegean Airlines, 2015).
4.7 Η πορεία της μετοχής
Η Aegean Airlines είναι μεταξύ των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύτηκαν σωστά το
θεσμό του χρηματιστηρίου και τα κεφάλαια που άντλησε άμα τη εισαγωγή της, στις
11 Ιουλίου του 2007 με αρχική τιμή εκκίνησης τα 7,60 ευρώ. H δημόσια και η
ιδιωτική προσφορά υπερκαλύφθηκαν κατά 16,6 φορές, ενώ αντλήθηκαν 135,2 εκατ.
ευρώ. Η εταιρεία έχει αυξήσει ασύγκριτα το εκτόπισμά της από την ημέρα εισαγωγής
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό
πιστοποιείται και από την ανθεκτικότητα της μετοχής στο ταμπλό που τώρα
βρίσκεται γύρω στα 6 ευρώ. Το τελευταίο εξάμηνο η μετοχή κυμαίνεται από 5,3 έως
9 ευρώ. Επιβεβαίωση της συνέπειας στο management και της ανάπτυξης, είναι ότι 7,5
χρόνια μετά την εισαγωγή της, ήτοι το Δεκέμβριο του 2014 η Aegean Airlines
εισήχθη στον FTSE 25, ήτοι στις 25 κορυφαίες εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις της
χώρας. Απόλυτη δικαίωση της συνεπούς επιχειρηματικής διαδρομής. Με ισχυρό
ισολογισμό και ταμειακά διαθέσιμα, μηδενικό δανεισμό και συνεπή επιχειρηματική
πορεία, η Aegean Airlines αποτελεί παράδειγμα εταιρείας που σέβεται τα κεφάλαια
των μετόχων της (Liberal, 2016).
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Με διακριτικό τίτλο ΑΡΑΙΓ και η μετοχή της εταιρίας είναι εισηγμένη στην κύρια
αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον αριθμό μετοχών να ανέρχεται σε
71.417.100. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία το ελεύθερο ποσοστό προς
διαπραγμάτευση (free float) ανέρχεται σε 28,91 εκατομμύρια (ΕΞΠΡΕΣ, 2016)
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διοίκηση της Aegean στην προσεχή
γενική συνέλευση των μετόχων θα ανακοινώσει γενναίο μέρισμα ύψους 0,70€ ανά
μετοχή. Αυτό σημαίνει μια απόδοση που φτάνει κοντά στο 10% της σημερινής τιμής
μετοχής της Aegean που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Σε
μια εποχή κρίσης και τουριστικής αστάθειας λόγω του προσφυγικού, η Aegean
επιβεβαιώνει το δυναμισμό της και την υπεροχή της όχι μόνο στην αεροπλοΐα, αλλά
και στη διανομή μερίσματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Aegean Airlines, 2016).
Η μέχρι σήμερα πορεία και ανάπτυξη του Ομίλου Aegean Airlines βασίζεται στη
στήριξη έξι μεγάλων επιχειρηματικών Ομίλων των: Κωνσταντακόπουλου Αχιλλέα,
Βασιλάκη θεόδωρου, Λασκαρίδη Παναγιώτη και Αθανάσιου, Ιωάννου Λεωνίδα,
Cantel Participations Ltd, Siana Enterprices Company Limited και Alnesco
Enterprices Company Limited. Τα ποσοστά μετοχών που κατέχουν είναι:
Κωνσταντακόπουλος 6% , Βασιλακάκης 35%, αδελφοί Λασκαρίδη 20%, Ιωάννου
6%, Cantel Participations Ltd 6%, Siana Enterprices Company Limited 10% και
Alnesco Enterprices Company Limited 10%, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι κατέχουν
περίπου το 7% (Stockwatch, χ.χ.).
διάγραμμα 4: Η πορεία της μετοχής του Ομίλου Aegean Airlines (2012 - 2016)

πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/aegn.ath/aeroporia-aigaioy-ko
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4.8 Εταιρική υπευθυνότητα και ποιότητα υπηρεσιών
Στην Aegean έχει ληφθεί μια στρατηγική απόφαση, η συστηματική επένδυση στον
τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Οι ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας
αποτελούν, βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας και η
δραστηριοποίησή στον τομέα αυτό είναι συνεχής. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται
προσπάθεια για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με στόχο (Aegean Airlines,
2016):
 Τη λειτουργία της εταιρίας με σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους
επιβάτες, τις τοπικές κοινωνίες, τους προμηθευτές και τις κρατικές αρχές, καθώς
και το ισχύον Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο)
 Την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
 Την ανάπτυξη του τουρισμού
 Τη στήριξη της παιδείας
 Την προώθηση και την ενίσχυση του αθλητισμού
 Τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων
Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση, η Aegean έχει επενδύσει στην ανανέωση του
στόλου, στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στη σύναψη συνεργασιών και
συμμαχιών με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και στη χρήση πρωτοποριακών
υπηρεσιών απλοποίησης διαδικασιών, που συμβάλλουν στην ευελιξία και τη
διεύρυνση των επιλογών των επιβατών. Στο πλαίσιο αυτό (Aegean Airlines, 2016):


Προσφέρει στους επιβάτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλα τα στάδια του

ταξιδιού, από το σχεδιασμό του ως την κράτηση εισιτηρίου, από την εμπειρία στο
έδαφος ως την πτήση, αλλά και την επιβράβευση μετά από αυτή, στα μέλη του
προγράμματος τακτικών επιβατών.


Παράλληλα, αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες του επιβατικού κοινού, έχει

φροντίσει να προσαρμόσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε καθένα από τα στάδια του
ταξιδιού.
Η Aegean είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα που προσέφερε
κατηγορία διακεκριμένης θέσης στις πτήσεις εσωτερικού (Business Class), ενώ τον
Οκτώβριο του 2003 εφάρμοσε το e-ticket, τη δυνατότητα αγοράς ηλεκτρονικού
εισιτηρίου μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, το τηλεφωνικό κέντρο ή τα
ταξιδιωτικά γραφεία.
Επιπλέον, έχει εμπλουτίσει τα προϊόντα της με (Aegean Airlines, 2016):
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Πρόγραμμα Επιβράβευσης Τακτικών Επιβατών Miles+Bonus για τους πιστούς

επιβάτες.


Το αντίστοιχο Πρόγραμμα Επιβράβευσης για επαγγελματίες ταξιδιώτες Business

On Board.


Αποκλειστικές υπηρεσίες εδάφους και διευκολύνσεις στο ταξίδι για οικογένειες,

επιβάτες της Business Class και Χρυσά Μέλη του Miles+Bonus, και πολλά άλλα.
Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στις υπηρεσίες που παρέχουν τεχνολογικά
προηγμένες επιλογές στον ταξιδιώτη, ώστε να εξοικονομήσει χρόνο και κόπο κατά τις
αεροπορικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες για self
check-in από το internet ή το κινητό τους ή από τα ειδικά σημεία στο αεροδρόμιο, τη
δυνατότητα αποστολής της κάρτας επιβίβασης στο κινητό τηλέφωνο (mobile
boarding pass), τη δυνατότητα online αλλαγής της κράτησης, την εξαργύρωση μιλίων
Miles+Bonus μέσω διαδικτύου, καθώς και εφαρμογές μέσω κινητού τηλεφώνου ή του
Aegean application. Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας (www.aegeanair.com)
αναβαθμίζεται συνεχώς και μέσω συνεργασιών προσφέρει, μεταξύ άλλων,
συμπληρωματικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες, όπως ενοικίαση αυτοκινήτου, κρατήσεις
σε ξενοδοχεία, μεταφορά από - προς το αεροδρόμιο, ταξιδιωτικούς οδηγούς καθώς
και ταξιδιωτική ασφάλιση. Προκειμένου να προσφέρει ασφαλείς συναλλαγές στο
επιβατικό κοινό που επιλέγει τα σημεία πώλησης της εταιρείας για την έκδοση των
εισιτηρίων του με χρήση πιστωτικής κάρτας (web site, call center), έχει δημιουργήσει
από το 2008 το Τμήμα Ύποπτων Συναλλαγών (Fraud Prevention), το οποίο βρίσκεται
σε στενή συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και έχει ως
στόχο να προφυλάσσει τους κατόχους πιστωτικών καρτών από ύποπτες συναλλαγές
και να προφυλάσσει το ευρύτερο κοινό από ύποπτα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Έχοντας
ως βασική φιλοσοφία την απόλυτη ικανοποίηση των επιβατών, εφαρμόζει
διαδικασίες που αναδεικνύουν τον έμπρακτο σεβασμό μας προς το επιβατικό
κοινό. Είναι η μοναδική εταιρεία που, σε περίπτωση καθυστέρησης άνω της μίας
ώρας σε πτήση εσωτερικού και άνω των δύο ωρών σε πτήση εξωτερικού, προσφέρει
στους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης ένα δωρεάν εισιτήριο, εφόσον η
καθυστέρηση οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους
μικρούς επιβάτες, τα παιδιά (2-12 ετών), τα οποία λαμβάνουν ένα σακίδιο με
παιχνίδια και είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να περάσουν πιο ευχάριστα την ώρα της
αναμονής στο αεροδρόμιο (Aegean Airlines, 2016).
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Για το 2015, η συνέπεια αναχώρησης πτήσεων της Aegean και της Olympic Air
ήταν 88%. Όπως και τα προηγούμενα έτη, έτσι και για το 2015, συνεχίζει να επενδύει
προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της προσβασιμότητας της Ελλάδας δημιουργώντας
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία και στηρίζοντας το ελληνικό τουριστικό
προϊόν στο διεθνές περιβάλλον (Aegean Airlines, 2016).
διάγραμμα 5: Διαθέσιμες θέσεις, προορισμοί, επιβάτες εσωτερικού/εξωτερικού (2013 2015)

πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113391301
4.9 Ο στόλος της εταιρίας
Η Aegean επενδύει συνεχώς σε υπερσύγχρονα, ολοκαίνουρια αεροσκάφη, καθώς
και σε συστήματα ελέγχου, τεχνική υποστήριξη και συστηματική εκπαίδευση του
προσωπικού μας. Μέχρι τις αρχές του 2016 θα πραγματοποιηθούν σημαντικές
επενδύσεις για την αγορά 7 νέων αεροσκαφών τύπου Airbus A320, φτάνοντας έτσι
συνολικά τα 61 αεροσκάφη. Στόχος είναι να συνεχίσει να ενισχύει τις δυνατότητές
του στόλου, αλλά και να ενδυναμώσει ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματά, το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας του στόλου. Ο στόλος συντηρείται
διεξοδικά σε καθημερινό επίπεδο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις από το τεχνικό
τμήμα, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένους και άρτια εκπαιδευμένους
μηχανικούς, αεροναυπηγούς και μηχανολόγους. Κάθε αεροπλάνο του στόλου έχει
εξοπλιστεί με όλα τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως το ACAS II (Σύστημα
Αποφυγής

Σύγκρουσης

στον

Αέρα),

το

EGPWS

(Ενισχυμένο

Σύστημα
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Προειδοποίησης Προσεγγίζοντος Εδάφους) και το DFGS (Ψηφιακό Σύστημα
Πλοήγησης) (Aegean Airlines, 2016).
διάγραμμα 6: Αριθμός αεροσκαφών της εταιρίας Aegean airlines (2013 - 2016)
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πηγή: https://el.about.aegeanair.com/ eythyni/marketplace
4.10 Η θυγατρική εταιρία Olympic Air
Η Olympic Air είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία.
Κάποιες από τις πτήσεις της ξεκίνησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, οπότε οι
Ολυμπιακές Αερογραμμές σταμάτησαν να πετούν, ενώ η επίσημη έναρξη του
συνόλου του πτητικού έργου της εταιρείας έλαβε χώρα δύο ημέρες αργότερα, την 1η
Οκτωβρίου 2009. Η αεροπορική εταιρεία, έχει κύριο κόμβο της το Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών. Η «νέα Ολυμπιακή» κληρονόμησε πέρα από το όνομα, το
εταιρικό λογότυπο, τα δικαιώματα προσγείωσης και την τεχνική βάση, αλλά μόνο
μέρος του προσωπικού, που προσελήφθη υπό νέους όρους. Ακόμα, χρησιμοποιεί τον
κώδικα IATA ΟΑ και τον κώδικα ICAOOAL, που κληρονόμησε από τις Ολυμπιακές
Αερογραμμές (Olympic Air, 2016).
Στις 6 Δεκεμβρίου 2009,η Olympic Air ανακοίνωσε ότι έχει επιλεγεί ως ο
επίσημος μεταφορέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την περίοδο 2010 2012. Μέσω αυτής της χορηγίας, η Olympic Air είχε δεσμευθεί να παρέχει δωρεάν
μεταφορά των ελληνικών αποστολών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του
2010 στο Βανκούβερ και το Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
Στις 10 Δεκεμβρίου 2009, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το mobile check-in είναι τώρα
53

διαθέσιμο για πτήσεις που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο Αθηνών και η Ολυμπιακή
είναι η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρία που προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Στο
πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής ευθύνης, η Olympic Air ανακοίνωσε ότι θα
δρομολογήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Μια μέρα στο μουσείο",
μεταφέροντας 3.500 μαθητές από την Κύπρο προς το νέο μουσείο της Ακρόπολης
στην Αθήνα (Olympic Air, 2016).
Στις 22 Φεβρουαρίου 2010, η Ολυμπιακή και ο κύριος ανταγωνιστής της, Aegean
Airlines, ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συγχώνευση, με
σταδιακή κατάργηση του brand της Aegean υπέρ αυτού της Ολυμπιακής. Η
συγχώνευση αναμενόταν να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2010, εφόσον εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μετά από μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2011 πως η συγχώνευση έχει
αποκλειστεί, επικαλούμενη τον λόγους ανταγωνισμού (REUTERS, 2010).
Τον

Οκτώβριο

του

2013

η

επιτροπή

ανταγωνισμού

της Ευρωπαϊκής

Ένωσης έδωσε τελικά την έγκρισή της για τη συγχώνευσή της με την Aegean
Airlines. Στις 23 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών
της από την Aegean Airlines, καθιστώντας την Olympic Air θυγατρική της
τελευταίας. Ως θυγατρική της Aegean η Olympic air χρησιμοποιεί την κοινή V.I.P
αίθουσα και το κοινό πρόγραμμα τακτικών πελατών,το MIles + Bonus με αυτή (Yun
Chee & Georiopoulos, 2013).
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι προορισμοί που πραγματοποιεί η Olympic
Air.
Πίνακας 4: Πτήσεις Olympic Air
Αστυπάλαια, Ζάκυνθο, Λέρο, Μήλο, Νάξο, Πάρο, Σύρο, Κάλυμνο, Κύθηρα,
Ικαρία, Σκιάθο, Κάρπαθο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Σητεία, Κω, Κάλυμνο,
Λέρο, Αστυπάλαια, Καστελόριζο Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Χίος, Ιωάννινα,
Καβάλα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λήμνος, Μυτιλήνη, Πρέβεζα, Σάμος, Σκύρος,
Ηράκλειο, Μύκονος, Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη
πηγή: https://www.olympicair.com/el/ OlympicAir/profile/Network
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5.1 - Έννοια και ιστορική αναδρομή στρατηγικής ανάλυσης
Η στρατηγική ως τομέας διοικητικής πρακτικής μετράει λιγότερο από πενήντα
χρόνια ζωής και πλέον έχει καταφέρει να είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων
στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία
συναντά κανείς ποικίλους ορισμούς της έννοιας στρατηγικής. Ο Alfred Chandler
ορίζει τη στρατηγική ως «τον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων και
σκοπών μιας επιχείρησης, και την υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και τον
προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων. Ο
Igor Ansoff διατυπώνει τον εξής ορισμό: «στρατηγική είναι μια κοινή γραμμή μεταξύ
των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων του ή των αγορών του, που
καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν, τώρα και στο
μέλλον. Κατά τους Hofer και Shendel «στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει
ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των
ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον. Καθώς
είναι εμφανής η σύγχυση γύρω από το τι είναι στρατηγική ο καθηγητής του Harvard
Michael Porter θεωρεί ότι «η στρατηγική κατά κύριο λόγο είναι η τοποθέτηση της
επιχείρησης στο περιβάλλον της». Σε κάθε περίπτωση η στρατηγική αν και δεν
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία, ωστόσο βοηθάει
σίγουρα στην επίτευξή της (Θερίου, 2014).
Ωστόσο παρότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι στρατηγική όλοι
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η βασική διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής
μιας επιχείρησης περνάει από τα ακόλουθα στάδια: α) διαμόρφωση, β) υλοποίηση και
γ) αξιολόγηση και έλεγχο. Η επιχείρηση επομένως πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον πριν καθορίσει
την αποστολή της, τους αντικειμενικούς της στόχους, τις στρατηγικές της επιλογές
αλλά και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών και κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται
μέσω της στρατηγικής ανάλυσης (Παπαδάκης, 2010).
Η στρατηγική ανάλυση περιλαμβάνει την εξέταση του εξωτερικού περιβάλλοντος,
bτην εξέταση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και την περιβαλλοντική
ανάλυση, βασικό εργαλείο της οποίας είναι η ανάλυση SWOT. Με βάση τα
συμπεράσματα που εξάγονται, η επιχείρηση σχεδιάζει και υλοποιεί τη στρατηγική της
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και στο τέλος την αξιολογεί και την επαναδιαμορφώνει αν αυτό κρίνεται απαραίτητο
(Θερίου, 2014).
Η στρατηγική είναι ένας όρος που ετυμολογικά έχει τις ρίζες του στην Αρχαία
Ελλάδα και η αρχική της έννοια ήταν συνδεδεμένη με την στρατιωτική ορολογία
αφού υποδήλωνε την επιστήμη ή, αλλιώς, την τέχνη της στρατιωτικής διοίκησης και
την απαραίτητη σχεδίαση έτσι ώστε να υπάρχει βέλτιστη χρησιμοποίηση των
έμψυχων και άψυχων πόρων με απώτερο σκοπό την επίτευξη των τεθέντων στόχων.
Σύμφωνα με τον Newman (1951) οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονταν στον ίδιο
κλάδο, και χρησιμοποιούσαν πολλές φορές ακόμα και την ίδια τεχνολογία, είχαν
διαφορετικά επίπεδα απόδοσης και εμφάνιζαν σημαντική διαφοροποίηση στα
αποτελέσματά τους γιατί υιοθετούσαν διαφορετικές προσεγγίσεις επάνω σε θέματα
προμηθειών, διανομών και εσωτερικών δομών. Αυτές οι διαφορές, μέσα στο ίδιο
κλαδικό περιβάλλον, έγιναν γνωστές με τον όρο «Στρατηγικές». (Παπαδάκης, 2010)
πίνακας 5: Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-Μίκρο Περιβάλλον
-Μάκρο Περιβάλλον

Α)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Β)ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Γ)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-Μίκρο Περιβάλλον
-Μάκρο Περιβάλλον

Πηγή πίνακα: Thomas L. Wheelen and J.
Strategic Management '', 1995

David

Hunger, ''

Essentials

of
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5.2 Είδη στρατηγικής ανάλυσης
Τα είδη της στρατηγικής είναι (Porter, 1998; Miles & Snow (2003); Schuler &
Jackson, 2008):
o Εταιρική στρατηγική
Αφορά το σύνολο της επιχείρησης και καθορίζει σε ποιον ή σε ποιους κλάδους θα
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Οι βασικές εταιρικές στρατηγικές είναι η
σταθερότητα, η ανάπτυξη, η οποία μπορεί να είναι στρατηγική συγκέντρωσης στο
προϊόν ή εμπλουτισμού των προϊόντων υπηρεσιών της επιχείρησης, και τέλος η
συρρίκνωση.
o Επιχειρησιακή στρατηγική
Aφορά το επίπεδο των επιχειρηματικών μονάδων της επιχείρησης και καθορίζει
πώς θα συνεργαστεί ή θα ανταγωνιστεί η επιχείρηση τους ανταγωνιστές της. Η
επιχειρησιακή στρατηγική μπορεί να είναι ανταγωνιστική ή συνεργασίας. Για την
ανταγωνιστική επιχειρησιακή στρατηγική έχουν προταθεί διάφορες τυπολογίες, εκ
των οποίων οι πιο σημαντικές είναι του Porter, των Schuler και Jackson και τέλος των
Miles και Snow, βάσει της οποίας έγινε και η κατάταξη του δείγματος εταιριών στη
συγκεκριμένη εργασία.
 Σύμφωνα με την τυπολογία του Porter (1998) οι ανταγωνιστικές στρατηγικές
είναι:
i. στρατηγική ηγεσίας κόστους
ii. στρατηγική διαφοροποίησης
iii. στρατηγική εστίασης
 Σύμφωνα με τους Schuler και Jackson (2008) οι ανταγωνιστικές στρατηγικές
είναι:
i. στρατηγική χαμηλού κόστους
ii. στρατηγική καινοτομίας
iii. στρατηγική ποιότητας
 Σύμφωνα με τους Miles και Snow (2003) οι ανταγωνιστικές στρατηγικές
διαχωρίζονται βάσει των τύπων:
i. αμυντικός
ii. οραματιστής
iii. αναλυτής
iv. αντιδραστικός
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o Λειτουργική στρατηγική
Αναπτύσσεται σε επίπεδο λειτουργικών τμημάτων, όπως παραγωγής, marketing,
οικονομικών, προμηθειών, έρευνας και ανάπτυξης, ανθρώπινων πόρων. Σκοπός της
λειτουργικής στρατηγικής είναι να αναπτύξει ξεχωριστές ικανότητες στις λειτουργίες
της επιχείρησης, ώστε να δημιουργηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
5.3 Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Ομίλου
Με την έννοια εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης αναφερόμαστε σε παράγοντες
οι οποίοι βρίσκονται στην ουσία μέσα στην επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για την
επίτευξη των στόχων της. Αυτοί είναι χρηματοοικονομικοί, φυσικοί, ανθρώπινοι,
τεχνολογικοί πόροι. Εσωτερικό περιβάλλον ονομάζονται οι δυνάμεις μέσα στην
επιχείρηση, που επηρεάζουν την επιχείρηση και τη λειτουργία της. Η θεωρία των
πόρων και ικανοτήτων, χωρίς να παραγνωρίζει τη σημασία του εξωτερικού
περιβάλλοντος, εστιάζει στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Διατείνεται ότι
οι πραγματικά επιτυχημένες επιχειρήσεις, μέσα από την αποτελεσματική χρήση των
πόρων τους επιτυγχάνουν τη δημιουργία ικανοτήτων, μερικές από τις οποίες είναι
ικανές να τις προσδώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά. Μεταξύ των
βασικών στόχων μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι η δημιουργία και επέκταση των
θεμελιωδών ικανοτήτων πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές (Grant, 1998). Οι πόροι
του Ομίλου Aegean Airlines αναλύονται παρακάτω (REUTERS, 2010; DealNews,
2011; Aegean Airlines, 2016; Liberal, 2016):
α) Φήμη
Έπειτα από μια αεροπορική διαδρομή από το 1992 και εντεύθεν, όπου ναυάγησαν
σχεδόν όλα τα εγχειρήματα των ιδιωτών που συνέστησαν αεροπορικές εταιρείες η
Aegean κατάφερε να επιβιώσει μέσω της απόλυτης προσήλωσης στην ποιότητα και
στην εξυπηρέτηση του πελάτη που έγινε σήμα από την πρώτη μέρα λειτουργίας της
εταιρείας, και μέσω της εντυπωσιακής ακρίβειας στις ώρες αναχωρήσεων. Το κοινό
ενθαρρύνθηκε από την αξιοπιστία της και κορεσμένο πια από τις ασυνέπειες της
κρατικής Ολυμπιακής την προτίμησε δίνοντας στην εταιρία φήμη και αξιοπιστία.
β) Ανθρώπινοι πόροι υψηλής εξειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Η δημιουργία μιας ομάδας περίπου 30 στελεχών, οι οποίοι μοιράστηκαν το όραμα
της διοίκησης, το στήριξαν και το πέρασαν και στους υπόλοιπους ανθρώπους,
δημιούργησαν μία εταιρική κουλτούρα γύρω από αυτό υποστηρίζοντας μια μετοχική
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ομάδα που είχε μεν οικονομικές δυνατότητες αλλά το σημαντικότερο συνοχή η οποία
και στήριξε την εταιρεία σε όλες της τις φάσεις. Η εταιρία από την ίδρυσή της είχε
ανθρώπινους πόρους υψηλής ειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η μεγάλη
επένδυση των 1,6 δισ. δολαρίων για την ανανέωση του στόλου και η επιλογή του
τύπου των αεροσκαφών περιγράφει και τη φυσιογνωμία της Aegean ως μεσογειακού
Ευρωπαίου παίκτη που δείχνει να εμπεδώνεται. Στις αερομεταφορές εκείνο που έχει
σημασία είναι να αποκτάς εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς. H
Aegean για να το πετύχει αυτό εστίασε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, επιλέγοντας
συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών, συγκεκριμένη εμπορική πολιτική και μια πιο
περιορισμένη γεωγραφική περιοχή ώστε να αποκτήσει ειδικό βάρος. Για να εδραιωθεί
οφείλει να συνεχίσει να εστιάζει σε αυτόν τον χώρο που λέγεται μικρές και μεσαίες
αποστάσεις για ακόμη σημαντικό διάστημα, για να καλύψει περισσότερους
προορισμούς και να ωριμάσει στη συνείδηση του κοινού σαν εταιρεία διεθνών
προορισμών.
γ) Τεχνογνωσία
Ένας ακόμα πόρος της εταιρίας αποτελεί και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε
μέσω από τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής της. Το πρώτο ήταν να μπορέσει να
σταθεί ανταγωνιστικά στην αγορά του εσωτερικού, κάτι που έχει καταφέρει εδώ και
αρκετά χρόνια κατέχοντας πλέον την πρώτη θέση. Το δεύτερο στάδιο ανάπτυξής της,
το οποίο το περνάει τώρα είναι να καθιερωθεί στην αγορά μεσαίων αποστάσεων, που
αυτό σημαίνει πτήσεις μέχρι 4 ώρες από την Ελλάδα προς όλες τις κατευθύνσεις,
κυρίως βέβαια ευρωπαϊκούς προορισμούς. Στη φάση αυτή πιστεύουμε τα καινούργια
αεροπλάνα συμβάλουν ώστε αποκτηθούν περισσότερα πλεονεκτήματα είτε
προϊοντικά προς τους επιβάτες είτε σαν κόστος για την εταιρεία. Το τρίτο στάδιο θα
μπορούσε να είναι ανάλογο με αυτό των ελληνικών εταιρειών λίγο πολύ σε όλους
τους κλάδους που αφού καταφέρουν να ωριμάσουν στην εσωτερική τους αγορά, η
περαιτέρω κίνησή τους, η λογική και η δυνητική είναι στην περιοχή των Βαλκανίων.
δ) Οικονομικοί πόροι
Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξάνονταν από χρόνο σε χρόνο. Ο κύκλος εργασιών
βαίνει αυξανόμενος ενώ και τα κέρδη, από το 2003 που παρουσίασε για πρώτη φορά
ακολουθούν ανοδική πορεία. To 2006 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για τον
Όμιλο, καθώς η αναπτυξιακή του πορεία συνεχίστηκε παρουσιάζοντας βελτίωση
σχεδόν σε όλους τους οικονομικούς και εμπορικούς δείκτες. Το 2015 παρουσίασε
αύξηση στον κύκλο εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, οι
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πωλήσεις ανήλθαν σε €481,3εκ. Τα ταμιακά διαθέσιμα στην λήξη της περιόδου του
2015 ανήλθαν σε 142εκ. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται ο κύκλος
εργασιών και τα κέρδη/ζημίες μετά από φόρους.
πίνακας 6: Κύκλος εργασιών και κέρδη/ζημίες μετά από φόρους (2011 - 2015)
(σε ευρώ)
2011
2012
2013
2014
2015
Κύκλος
εργασιών

668 εκ.

653,4 εκ.

682,7 εκ.

912 εκ.

983 εκ.

-27,2 εκ.

-10,5 εκ.

66,3 εκ.

80, 2 εκ.

68,4 εκ.

Κέρδη/Ζημία
μετά από
φόρους
πηγή: https://el.about.aegeanair.com/ ependytes/financial-results
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στη βελτίωση της κερδοφορίας
ήταν κυρίως η πτώση των τιμών του πετρελαίου καθώς και οι ωφέλειες στο
λειτουργικό κόστος από την ανανέωση του στόλου της εταιρίας. H AEGEAN & η
Olympic Air μετέφεραν 11,6 εκατομμύρια επιβάτες το 2015. Το πρόγραμμα
δρομολογίων το 2015 κάλυπτε ένα δίκτυο 134 προορισμών, 100 εξωτερικού και 34
εσωτερικού σε 42 χώρες, με 15 εκ. διαθέσιμες θέσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί
αναγράφεται η επιβατική κίνηση σε χιλιάδες.
πίνακας 7: Επιβατική κίνηση (2011 - 2015)
(σε χιλιάδες)

2011

2012

2013

2014

2015

Εσωτερικού

2.960

4.500

4.549

5.240

5.624

Εξωτερικού

3.500

4.300

4.294

4.873

6.025

Σύνολο

6.460

8.800

8.843

10.113

11.648

πηγή: el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/oikonomikes-katastaseis 1
Ο Όμιλος Aegean Airlines μετράει την αποδοτικότητα του κάνοντας μεταξύ
άλλων χρήση των παρακάτω δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς στον
χώρο των αερομεταφορών:
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i) RASK (Revenue per Available Seat Kilometer): O δείκτης διαιρεί τα συνολικά
έσοδα με τις συνολικές διαθέσιμες θέσεις προς πώληση πολλαπλασιαζόμενες επί τα
συνολικά διανυόμενα χιλιόμετρα.
ii) CASK (Cost per Available Seat Kilometer): Ο δείκτης διαιρεί τα συνολικά
λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών) με τις
συνολικές διαθέσιμες θέσεις προς πώληση πολλαπλασιαζόμενες επί τα συνολικά
διανυόμενα χιλιόμετρα.
iii) Passenger yield: O δείκτης διαιρεί το σύνολο των εσόδων από την μεταφορά
επιβατών με το σύνολο των επιβατών πολλαπλασιαζόμενο επί τον συνολικό αριθμό
των διανυομένων χιλιομέτρων. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται φαίνεται
πως κινήθηκαν οι δείκτες που προαναφέρθηκαν.
πίνακας 8: Δείκτες αποδοτικότητας
(σε ευρώ)

2015

2014

RASK

6,83

7,56

CASK – EBT level

6,15

6,78

4,67

4,87

8,88

9,62

CASK – EBT level
εξαιρώντας το κόστος
καυσίμων
Passenger yield

πηγή: https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/oikonomikes
katastaseis
Οι δείκτες RASK και CASK μειώθηκαν κατά 9,7% και 9,3% αντίστοιχα σε σχέση
με το 2014 κυρίως λόγω της πίεσης των ναύλων από την αύξηση του ανταγωνισμού
και της σημαντικής μείωσης των τιμών του πετρελαίου. Είναι σημαντικό ότι και το
CASK (EBT level εξαιρώντας το κόστος καυσίμων) έχει μειωθεί κατά 4,1%
ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας (REUTERS, 2010;
DealNews, 2011; Aegean Airlines, 2016; Liberal, 2016).
Οι ικανότητες του Ομίλου αναλύονται παρακάτω (DealNews, 2011; REUTERS,
2014; Aegean Airlines, 2016; Liberal, 2016):

61

α) Επιχειρηματικό πνεύμα και καινοτομία των ιδρυτών της
Η μετοχική σύνθεση της Aegean είναι ένα στοιχείο που στηρίζει την εταιρία και
εγγυάται όχι μόνο την αναπτυξιακή της προοπτική αλλά και την δυνατότητά της να
αντεπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. O κ. Θόδωρος Βασιλάκης είναι ιδρυτής,
πρόεδρος και ένας εκ των κύριων μετόχων της Aegean Airlines. Ο κ. Σιμιγδαλάς
είναι από τους ιδρυτές της Aegean Aviation και της Aegean Airlines και την περίοδο
1988 έως το 2009 κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις μεταξύ των οποίων του
Γενικού Διευθυντή καθώς και του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από το 2004 είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ένωσης Αεροπορικών Εταιρειών
Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Ο κ. Σιμιγδαλάς σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Cranfield
από το οποίο έχει Master με ειδίκευση στην Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών.
Είναι μέλος της Royal Aeronautical Society, του Chartered Institute of Transport στη
Μεγάλη Βρετανία, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, πρώην αντιπρόεδρος
του Flight Safety Foundation (Τμήμα ΝΑ Ευρώπης), εξουσιοδοτημένος διερευνητής
αεροπορικών ατυχημάτων και χειριστής αεροσκαφών από το 1978. Ουσιαστικά ο
Αντώνης Συμιγδαλάς ήταν, μαζί με τον πατέρα του, ένας από τους ιδρυτές της
Aegean Airlines, καθώς η οικογένεια Βασιλάκη έβαλε τα χρήματα και εκείνοι την
τεχνογνωσία.
Ο κ. Σταύρος Δαλιάκας έχει διατελέσει στέλεχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας από
την οποία αποχώρησε το 1998 ως Γενικός Διευθυντής πωλήσεων και υπήρξε από τα
πρώτα και βασικά στελέχη της Aegean Airlines της οποίας ήταν ο Εμπορικός
Διευθυντής μέχρι πρόσφατα. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ με μεγάλη εμπειρία στον
αεροπορικό τομέα και γνώστης των ελληνικών τουριστικών θεμάτων. ΧΑ.. Πλέον και
οι δύο ανήκουν στην Olympic Air, με θέσεις αντίστοιχες με αυτές που είχαν στην
Aegean. Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης είναι αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας, έχει
σπουδάσει οικονομικά στο Yale University και έχει MBA από το Columbia Business
School of New York. Από το 1991 έως το 1996 εργάστηκε ως Διευθυντής
Χρηματοδοτικών Μισθώσεων στην Autohellas S.A. – HERTZ,στην οποία πλέον
είναι αντιπρόεδρος. Από το 1992 ως το 1999 είναι Γενικός Διευθυντής της Vitacar
S.A. - OPEL. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών Technocar S.A.
- SEAT, Multifin S.A. και της Τράπεζας Πειραιώς και από το 1993 Αντιπρόεδρος της
Πειραιώς Leasing. Από το 1994 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Ελλήνων Βιομηχάνων. Η συνοχή, η εμπειρία και το κοινό πνεύμα τους συντέλεσαν
στη δημιουργία και στην ανάπτυξη της Aegean.
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β) Επίπεδη ιεραρχική δομή κατά λειτουργίες
Εφαρμόζοντας την επίπεδη ιεραρχική λειτουργική δομή διοίκησης αποκτάται το
πλεονέκτημα μιας ομοιόμορφης κατανομής της λειτουργικότητας και του φόρτου
ανάμεσα στους συμμετέχοντες κόμβους πράγμα το οποίο εγγυάται ότι δεν υπάρχει
μοναδικό σημείο αποτυχίας (single point of failure), ανάμεσα στους συντονιστές των
αποφάσεων που αφορούν την εταιρία.
γ) Ικανότητα στο μάρκετινγκ
Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει πόρους στην βελτίωση των υπηρεσιών της κατά
τη διάρκεια της πτήσης, όπως το ελληνικό κρασί στη business class και ταυτόχρονα
προσπαθεί να βελτιώσει και την εξυπηρέτηση εδάφους εγκαινιάζοντας μεταξύ άλλων
διάφορες υπηρεσίες όπως αυτή του ηλεκτρονικού check-in και του RSS feeds.
Επιπλέον επενδύει στην επέκτασή της στο διαδίκτυο ,μέσω προβολής της σε
ιστοσελίδες τουρισμού, ταξιδιωτικών γραφείων, αεροπορικών εταιριών, τραπεζών
κλπ. Περαιτέρω, κομμάτι της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση του δικτύου της
σε προορισμούς εμπορικούς και δημοφιλής. Επίσης οι διαφημιστικές καμπάνιες
αποτελούν εξίσου σημαντικό μέσο επέκτασης των υπηρεσιών της.
δ) Ικανότητα αποτελεσματικής διοίκησης ανθρώπων
Τα διοικούντα μέλη επιλέγονται με βάση την εμπειρία τους και τις ικανότητες
τους να πλαισιώσουν τους τομείς της εταιρίας σχετικά με την πτητική εκμετάλλευση.
Οι πόροι και οι ικανότητες της εταιρίας αθροιστικά αποτελούν τους παράγοντες μέσω
των οποίων πηγάζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Aegean σε σχέση έναντι των
άλλων εταιριών. Η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβάτη μέσω marketing, η ακρίβεια
στην ώρα αναχωρήσεων και αφίξεων που επιτυγχάνεται από την προσπάθεια των
ανθρώπων που δουλεύουν στην εταιρία και η κουλτούρα που έχει αναπτύξει
προσδίδοντάς της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι εν ολίγοις τα σημεία όπου
υπερτερεί η εταιρία και την καθιστούν προτιμητέα στο κοινό.
ε) Ικανότητες και εξειδίκευση του προσωπικού
Το προσωπικό της εταιρίας επιλέγεται και εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες
της. Για λόγους ασφάλειας και συνεχής επαγγελματικής πιστοποίησης το ιπτάμενο
προσωπικό πιλοτηρίου περνάει από έλεγχο και tests κάθε 6 μήνες και της καμπίνας
κάθε 12 μήνες.
στ) Κουλτούρα φιλική προς τον άνθρωπο
Η ανάπτυξη των ανθρώπων της, η εταιρική κουλτούρα συνεργασίας καθώς και η
αφοσίωση στις ανάγκες του επιβάτη είναι στο κέντρο της φιλοσοφίας της εταιρίας. Η
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προσήλωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του πελάτη την έχουν καταστήσει
σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ως την δημοφιλέστερη
(favourite) αεροπορική εταιρία στους Έλληνες ταξιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό η
Aegean κατά καιρούς συμμετέχει ή οργανώνει εκστρατείες κοινωνικού χαρακτήρα.
Το φθινόπωρο του 2009 συστρατεύτηκε στο πλευρό γνωστής εταιρίας καλλυντικών
οπλίζοντας το κοινό με πληροφορίες για τον καρκίνο του μαστού. Ένα άλλο
πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η ενίσχυση με χρηματικά ποσά των
παιδικών χωριών SOS, στα οποία συμβάλλουν και οι επιβάτες με 2 ευρώ στα
εισιτήριά τους. Επίσης αποφάσισε να μεταφέρει περισσότερους από 10.000 μαθητές
για να επισκεφθούν το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, προσθέτοντας σε δύο
αεροσκάφη της την εικόνα της καρυάτιδας, προβάλλοντας ταυτόχρονα τον ελληνισμό
στο εξωτερικό (DealNews, 2011; REUTERS, 2014; Aegean Airlines, 2016; Liberal,
2016).
5.4 Μίκρο περιβάλλον - Μοντέλο 5 δυνάμεων Porter
Παράλληλα με την ανάλυση του μάκρο περιβάλλοντος, μια ολοκληρωμένη
ανάλυση του ανταγωνιστικού μίκρο περιβάλλοντος, με τις πέντε δυνάμεις του Porter,
είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της καλύτερης
στρατηγικής. Οι δυνάμεις αυτές προσδιορίζουν την ένταση και τη φύση του
ανταγωνισμού στα πλαίσια ενός κλάδου αλλά και τις στρατηγικές που μπορεί να
ακολουθήσει η Aegean. Μέσω της ανάλυσης των πέντε δυνάμεων συγκεντρώνουμε
ένα σύνολο από βοηθητικά στοιχεία για το σχεδιασμό στρατηγικής. Προσδιορίζουμε
ένα τρόπο που η δομή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία επηρεάζει
τον ανταγωνισμό, ο οποίος με τη σειρά του καθορίζει και την κερδοφορία. Κατά
συνέπεια, μέσα από τη δομική ανάλυση του κλάδου, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η
συνολική ελκυστικότητα του κλάδου. Οι δυνάμεις αυτές είναι οι ακόλουθες (Porter,
1998):


η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων σε ένα συγκεκριμένο κλάδο



η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων



η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών



η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών



ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών του κλάδου σχετικά με την



προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
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πίνακας 9: Μοντέλο 5 δυνάμεων Porter

πηγή: Porter M., '' The Five Competitive Forces that shape Strategy '', 2008 :
http://gravitonio.blogspot.gr/search?q=porter
5.4.1 Η απειλή εισόδου νέων αεροπορικών επιχειρήσεων στην Ελληνική αγορά
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείες που
υπήρχαν στην Ελλάδα, ξεκινάμε από το 1956 έως το 1975 που υπήρχε μόνο η
Ολυμπιακή Αεροπορία, ιδιοκτησία του Αριστοτέλη Ωνάση και είχε αποκλειστικό
μονοπώλιο στις αερομεταφορές στην Ελλάδα. Η Ολυμπιακή πέρασε στον έλεγχο του
κράτους το 1974 αλλά από το 1997 η μέχρι τότε κερδοφόρα εταιρία άρχισε να
καταγράφει σημαντικές ζημίες, οι οποίες επιβάρυναν τη χώρα μας και δηλητηρίασε
τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η κρατική Ολυμπιακή υπονόμευε συστηματικά και με
αθέμιτα μέσα κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς διαμόρφωνε μονομερώς και
ανορθόδοξα τις τιμές, πιέζοντας ασφυκτικά τις άλλες εταιρίες (Olympic Air, 2016).
Το μονοπώλιο της Ολυμπιακής και οι συνεχείς επιδοτήσεις από την εκάστοτε
κυβέρνηση ήταν αυτά που βοήθησαν την εταιρία να επιβιώσει. Με την προσχώρηση
της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την μεταγενέστερη πλήρη απελευθέρωση της
βιομηχανίας των αερομεταφορών το 1997, το μονοπωλιακό καθεστώς κατέρρευσε
και η κρατική Ολυμπιακή έχασε το μονοπώλιο της και η αγορά των αερομεταφορών
πέρασε από μονοπωλιακή κατάσταση σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού. Όπως
και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η απελευθέρωση συνέβαλε αρχικά στην
δημιουργία πολλών ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών. Αντίθετα όμως με ότι συνέβη
στις άλλες χώρες της Ε.Ε., η απελευθέρωση δεν συνοδεύτηκε από την ιδιωτικοποίηση
του εθνικού αερομεταφορέα (flag carrier). Ελάχιστες αεροπορικές εταιρίες
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κατάφεραν να επιβιώσουν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το 1999 η Air
Greece δεν άντεξε στον ανταγωνισμό και εξαγοράστηκε από την Aegean Airlines και
το 2001 η Cronus συγχωνεύτηκε με την Aegean. Οι ελληνικές αερομεταφορές
κυριαρχούνται από δύο βασικούς παίκτες, την Ολυμπιακή, που μετά την αγορά της
από τον όμιλο MIG, μετονομάστηκε σε Olympic Air και την Aegean Airlines. Η
Aegean Airlines όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα κεφάλαια αγόρασε την
Olympic Air και αποτελεί την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία (Aegean Airlines,
2016).
5.4.2 Η απειλή των υποκατάστατων αεροπορικών προϊόντων
Λόγω της γεωμορφολογίας και τοπογραφίας της χώρας μας οι αερομεταφορές
αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς στο εσωτερικό της. Αυτό εξηγεί ίσως την σχετικά
υψηλή ροπή προς το αεροπορικό ταξίδι που παρατηρείται στην Ελλάδα. Ωστόσο οι
κυρίως μικρές αποστάσεις του εσωτερικού δικτύου σημαίνει ότι οι αερομεταφορείς
χάνουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφορών,
οι συχνές απεργίες και οι καθυστερήσεις εντείνουν ακόμα περισσότερο αυτό το
μειονέκτημα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένος ανταγωνισμός από τα
άλλα μέσα μεταφοράς: τα πλοία και τα τρένα ανταγωνίζονται τόσο σε σχέση με τα
ναύλα όσο και με την ταχύτητα και την ποιότητα υπηρεσιών. Επιπλέον, μετά από τις
σημαντικές επενδύσεις που έγιναν για την βελτίωση των υποδομών οδοποιίας πολλοί
Έλληνες επιλέγουν να μεταβούν με το αυτοκίνητό τους στο προορισμό τους κι όχι να
επιβιβαστούν σε αεροπλάνα. Tα οδικά δίκτυα μεταμορφώνονται και μεγαλώνουν
διαρκώς. Η νέα Εγνατία Οδός ενώνει πέντε περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου), δέκα
περιφέρειες νομών (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη,
Βέροια, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα), 332 κωμοπόλεις και χωριά και
τέσσερα λιμάνια (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ηγουμενίτσας).
Παράλληλα πολλά έργα σε λιμάνια της χώρας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο
πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) για αναβάθμιση
και εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών τους. Mεταξύ αυτών είναι λιμάνια όπως ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη
αλλά και μικρότερα που βρίσκονται σε νησιά του Αιγαίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις
τα λιμενικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν και τη σύνδεσή τους με
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κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως την Εγνατία Οδό. Αν η νέα κυβέρνηση δώσει
προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση και εξυγίανση του ΟΣΕ καθώς και αν
συνεχιστούν τα έργα σε μεγάλες οδικές αρτηρίες και λιμάνια που συνδέουν το
εσωτερικό της χώρας, αλλά και τη χώρα μας με τις γείτονες χώρες, τότε υπάρχει
μελλοντική έμμεση απειλή για την Aegean Airlines, καθώς πολλοί θα είναι αυτοί εν
μέσω οικονομικής κρίσης που θα χρησιμοποιήσουν φτηνότερα μέσα μετακίνησης
(Capital, 2016; Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2016)
5.4.3 Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών στην αγορά των αεροπορικών
υπηρεσιών
Αναφέρεται κυρίως στα κανάλια διανομής και στους προμηθευτές των
αεροπορικών εισιτηρίων. Η διανομή του αεροπορικού εισιτηρίου γίνεται είτε από τις
ίδιες τις εταιρείες απευθείας στο κοινό (direct sales) ή μέσω μεσαζόντων. Με το
δεύτερο τρόπο διακινείται και ο μεγαλύτερος όγκος των εισιτηρίων στην Ελλάδα
(περίπου το 85% του συνόλου) αλλά και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα υπάρχουν
σήμερα περίπου 320 ταξιδιωτικά πρακτορεία ΙΑΤΑ και περίπου 3500 ταξιδιωτικά
γραφεία «μη ΙΑΤΑ» (non IATA). Από τα 320 ταξιδιωτικά πρακτορεία ΙΑΤΑ τα 20
μεγαλύτερα διακινούν το 75% του συνολικού τζίρου και τα πέντε πρώτα από αυτά
ελέγχουν το 1/4 των συνολικών πωλήσεων στη χώρα μας. Το αεροπορικό προϊόν
διανέμεται στους πράκτορες μέσω μεγάλων συστημάτων κρατήσεων θέσεων στα
οποία συμμετέχουν οι αεροπορικές εταιρείες. Μέσα από αυτά τα συστήματα οι
πράκτορες έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια προσφορά αερομεταφορών για πτήσεις,
τιμές και όρους εισιτηρίων, προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό και τις
διακοπές. Για κάθε ερώτηση σχετικά με την προσφορά που υπάρχει ανάμεσα σε
οποιοδήποτε ζεύγος πόλεων σε όλο τον κόσμο, εμφανίζονται στην οθόνη του
συστήματος οι πτήσεις των εταιρειών που συμμετέχουν σ’ αυτό (Κουσούνης, 2015).
Η σειρά που εμφανίζονται οι πτήσεις των εταιρειών στην οθόνη, έχει βεβαίως
μεγαλύτερη βαρύτητα για την τελική επιλογή του υποψήφιου ταξιδιώτη. Με την
εμφάνιση των συστημάτων αυτών υπήρξε ιδιαίτερη ανησυχία από την πλευρά των
εταιρειών για εξάσκηση αθέμιτου ανταγωνισμού γι’ αυτό και εκδίδονται κατά
καιρούς κανόνες πρακτικής. Τα μεγαλύτερα συστήματα παγκόσμιας διανομής και τα
οποία ουσιαστικά παίζουν καταλυτικό ρόλο αυξάνοντας την δύναμη των αγοραστών,
είναι τα εξής:
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 Το Sabre της American Airlines
 Το Galileo International, στο οποίο κύριοι μέτοχοι είναι οι British Airways, KLM,
Alitalia, Swissair, Austrian, Airportugal, United και USAir, Ολυμπιακή και
Aegean
 Το Amadeus στο οποίο συμμετέχουν οι Air France, Lufthansa, Iberia και Sabena
και πρόσφατα και η Aegean Airlines
 Το Worldspan των TWA και Delta.
Με την ανάπτυξη των συστημάτων παγκόσμιας διανομής η διαπραγματευτική
δύναμη των αγοραστών έχει αυξηθεί καθώς πλέον είναι σε θέση να γνωρίζουν το
καλύτερο πακέτο που προσφέρεται στην παγκόσμια αγορά τη συγκεκριμένη στιγμή
και να το επιλέγουν. Για παράδειγμα, ο καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει τις
τιμές και τους όρους των εισιτηρίων, την ώρα αναχώρησης, το κριτήριο αν υπάρχουν
ενδιάμεσοι και πόσοι σταθμοί, σε περίπτωση τουρισμού τα τουριστικά καταλύματα,
τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας και διακοπών
και γενικώς πολλές άλλες προσφορές (Κατσώνη, 2006).
Επίσης ορισμένες ποιοτικές υπηρεσίες της Aegean, όπως α) το ενιαίο τηλέφωνο
κρατήσεων για όλη την Ελλάδα με αστική χρέωση, β) η δυνατότητα κράτησης
εισιτηρίων μέσω Internet, γ) η υπηρεσία WAP μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, δ)
η δυνατότητα αποστολής εισιτηρίου στον τόπο επιλογής του επιβάτη, ε) το
ηλεκτρονικό check in, στ) το σύστημα RSS (Really Simple Syndication), που
επιτρέπει στον καταναλωτή να ενημερώνεται αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, για
ανανεώσεις περιεχομένων διαδικτυακών τόπων που τον ενδιαφέρουν χωρίς να
χρειάζεται να τους επισκέπτεται συνεχώς αποτελούν μέσα με τα οποία ο αγοραστής
αυξάνει τη διαπραγματευτική του δύναμη. Μέσω αυτών των υπηρεσιών, οι επιλογές
του αγοραστή αυξήθηκαν και πλέον μπορεί να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο τους
τρόπους μετάβασής του από τόπο σε τόπο επιλέγοντας ταυτόχρονα και τις υπηρεσίες
που θα του προσφερθούν. Μπορεί εύκολα και γρήγορα να κλείσει το εισιτήριό του
χωρίς να μεσολαβήσει κάποιο πρακτορείο που εισπράττει προμήθεια, έχει σε
ελάχιστο χρόνο όλες τις δυνατές επιλογές εισιτηρίων για τον προορισμό που επιθυμεί
στην οθόνη του υπολογιστή του και επιπλέον μπορεί να διαπραγματευτεί την τιμή του
εισιτηρίου ψάχνοντας ανάμεσα σε πολλές αεροπορικές εταιρίες (Aegean Airlines,
2016).
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5.4.4 Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών
Στον τομέα των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης σχετικά με την
εξυπηρέτηση των πελατών της, αναφορικά με την προώθηση και πώληση
αεροπορικών υπηρεσιών, βασικοί προμηθευτές των επιχειρήσεων είναι οι εταιρίες
μηχανημάτων επισκευών και πλοήγησης των αεροπλάνων, εταιρίες προμηθειών
φαγητού για τους επιβάτες εν ώρα πτήσης, προμηθευτές αρωμάτων και ειδών δώρων
και γενικότερα συστημάτων αεροπλάνων, οι οποίες τους προμηθεύουν μηχανήματα,
ειδικά ανταλλακτικά, εξαρτήματα, κ.α. Η Goldair handling παρέχει στην Aegean
οτιδήποτε χρειάζεται σχετικά με την επίγεια εξυπηρέτηση επιβατών, διαμεταφορών,
αποθήκευσης, συσκευασίας και διανομής αποσκευών, δεμάτων και εμπορευμάτων. Η
εξυπηρέτηση π.χ. ΑΜΕΑ και η χρήση φορείων γίνεται μέσω της Goldair. Η
συσκευασία δεμάτων που χρίζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, πριν φορτωθούν στο
αεροσκάφος διαχειρίζονται στην Goldair. Η Newrest Groop Holding, (που
περιλαμβάνει και τις Μακεδονία Κέιτερινγκ Α.Ε. και Abela Ελλάς Υπηρεσίες
Εστίασης Α.Ε.) είναι η εταιρία που προμηθεύει με τρόφιμα και ποτά και ότι άλλο
αφορά υπηρεσίες catering που παρέχει η Aegean στους επιβάτες της. Η Amadeus
είναι ο πρόσφατος πάροχος της εταιρίας πληροφορικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης
εδάφους και αφορά τη βάση διαχείρισης των πελατών της Aegean και την προβολή
της εταιρίας σε ταξιδιωτικά γραφεία σε όλο τον κόσμο. Η Booking.com και η Hertz
αποτελούν εταιρίες ενοικίασης ξενοδοχείων και αυτοκινήτων αντίστοιχα, με τις
οποίες συνεργάζεται η Aegean παρέχοντας ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά πακέτα στους
επιβάτες. Η Lufthansa Technik αποτελεί τον προμηθευτή εξαρτημάτων και
συστημάτων ελέγχου και επισκευής κινητήρων αεροσκαφών στην Aegean. Για τις
περιοδικές εργασίες βαριάς συντήρησης, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, έχουν
υπογραφεί πολυετείς συμβάσεις με μεγάλες τεχνικές βάσεις της SWISS, της KLM,
της SR Technics και της Inflight στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, στην Ελβετία και στην
Ολλανδία (Aegean Airlines, 2016; Goldair Handling, 2016; Enikonomia, 2015).
Τα κανάλια διανομής της Aegean παραμένουν λιγοστά και σε αυτό το σημείο
βρίσκεται μια αρκετά μεγάλη αδυναμία για την εταιρία. Πρώτον γιατί δε διαθέτει τη
δυνατότητα να διαπραγματευτεί την τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών που
παραλαμβάνει και δεύτερον σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας προφανώς θα είναι
αναγκασμένη να συνάψει καινούριες συνεργασίες με εταιρίες που δε γνωρίζει,
πράγμα που σημαίνει έρευνα αγοράς και συνεπώς αρκετός χρόνος. Στις 31.12.2015 οι
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προμηθευτές εσωτερικού 39.192,14 στοίχιζαν και οι προμηθευτές εξωτερικού
στοίχιζαν 29.959,70 (Aegean Airlines ,2016).
5.4.5 Η ένταση του υφιστάμενου ανταγωνισμού ανάμεσα στις υπάρχουσες
επιχειρήσεις
Από την ίδρυσή της το 1999 η Aegean είχε να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρατική
Ολυμπιακή, η οποία είχε κατηγορηθεί πολλάκις για άνισο ανταγωνισμό από τις
υπόλοιπες ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα με δρομολόγια
εξωτερικού και εσωτερικού. Στο παρελθόν η Aegean δεν κατέβαλλε τα ίδια τέλη
αεροδρομίων, τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και τους ίδιους φόρους σε σχέση με
την προνομιούχα κρατική Ολυμπιακή. Στα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας της
έχασε περίπου 80

κατομμύρια ευρώ κυρίως ως τη συγχώνευσή των εταιρειών

Aegean, Air Greece και Cronus και επένδυσε 150 εκατομμύρια ευρώ για τα πρώτα
της αεροσκάφη χωρίς να επιδοτηθεί από το κράτος. Το 2001 προσέφυγε στην
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Commission) και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν η συνέχιση της λειτουργίας της
κινδύνευαν από τις παρανομίες της Ολυμπιακής, που εξαιρούνταν από τις διάφορες
νομοθετικές διατάξεις. Με τον καιρό το brand name της Aegean καθιερώθηκε και
από το 2003 ξεκίνησε και η κερδοφορία της επιχείρησης φτάνοντας μέχρι και σήμερα
σε ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ο κλάδος όμως είναι δύσκολος και σε
συνδυασμό με την οικονομική κρίση η Ολυμπιακή έφτασε το 2009 με τεράστια χρέη
και το ελληνικό κράτος προκήρυξε διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της
Ολυμπιακής. Μετά την απουσία επενδυτών τους οποίους επικαλέστηκε η τότε
κυβέρνηση όπως η Etihad, καθώς και την αποχώρηση άλλων, όπως η Qatar και η
Iberia η MIG κατέθεσε την πρόθεσή της να αγοράσει την Ολυμπαική και μετά από
λίγο έκανε την πρότασή της και η Aegean. Η προσφορά της αφορούσε διπλάσια
χρήματα για το πτητικό κομμάτι και τη δυνατότητα άμεσης απαλλαγής του Δημοσίου
σε δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο σκοπός του ενδιαφέροντος
από την πλευρά της Aegean για την Ολυμπιακή ήταν η ευκαιρία που έβρισκε η
εταιρία στο σκεπτικό συνδυασμού της δυναμικής της Aegean με το ιστορικό όνομα
της Ολυμπιακής. Καθώς η αγορά εξωτερικού αφορά το 85% της αγοράς και σε αυτή
την αγορά οι δύο ελληνικές εταιρίες μαζί έχουν μόνο ένα μερίδιο 17%, θεωρήθηκε
ότι ο συνδυασμός αυτός είναι απαραίτητος για να δημιουργηθεί μια μεγάλη ελληνική
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εταιρία, η οποία να μπορεί να σταθεί ισότιμα και με πολύ μεγάλες προοπτικές
απέναντι στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Τελικά με πρόταση της ΜΙG (που προσέφερε
45,7 εκατ. ευρώ για το πτητικό έργο της Ολυμπιακής, 16,7 εκατ. ευρώ για την τεχνική
βάση, 60 εκατ. ευρώ για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Πάνθεον, 5 εκατ.
ευρώ για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της τεχνικής βάσης της εταιρείας και 45
εκατ. ευρώ για το handling), η Ολυμπιακή πέρασε στα χέρια του ομίλου MIG
(Capital, 2010).
Η Aegean αντιμετώπισε εσωτερική αναστάτωση, τουλάχιστον για το πρώτο
διάστημα ανακοίνωσης της αγοράς της Ολυμπιακής. Προκειμένου να ανταγωνιστεί
την καινούρια εταιρία, πέρα από τις προσλήψεις και ανακατατάξεις που έκανε στο
προσωπικό της, έδωσε ένταση στα διαφημιστικά σποτ σε ραδιόφωνο και τηλεόραση,
βελτίωσε το catering σε ορισμένες πτήσεις εξωτερικού και ξεκίνησε διάφορες
καμπάνιες προώθησης των ταξιδιών της. Με την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής
διαμορφώνεται ένα νέο αεροπορικό σκηνικό στην Ελλάδα, που εν πολλοίς θα
καθοριστεί από την πολιτική ανάπτυξης που θα ακολουθήσουν τόσο η νέα
Ολυμπιακή όσο και η Aegean Airlines. Ο υγιής ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε
καλύτερες προσφορές, που θα συνδυάζουν προσιτή τιμή και υπηρεσίες προς όφελος
των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των εταιρειών που επιδιώκουν να παραμείνουν
αποδοτικότερες και πιο αποτελεσματικές. Oι αναλυτές πάντως εξακολουθούν να
θεωρούν ότι το εγχείρημα της ΜΙG να «τρέξει» την Ολυμπιακή και να βγάλει κέρδη
είναι πολύ δύσκολο να στεφθεί με επιτυχία. Η ανυπαρξία προσφορών πριν από την
πρόταση της ΜΙG καταδεικνύει ότι η Ολυμπιακή είναι πολύ δύσκολο να πατήσει στα
πόδια της, ιδίως τώρα με την αρνητική συγκυρία λόγω της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Επισημαίνουν επίσης ότι ο ανταγωνισμός από την Αegean είναι πολύ
δύσκολο να αντιμετωπισθεί, αφού η εταιρεία έχει κάνει αφενός μεγάλες επενδύσεις
και έχει δρομολογήσει πτήσεις εξωτερικού σε μια ακτίνα 3-4 ωρών και αφετέρου
παραμένει πετυχημένη για τη μέχρι τώρα τήρηση των αφίξεων και των
αναχωρήσεων, αφού δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Επιπλέον, η
HSBC επαναλαμβάνει τη θέση της για οφέλη της Aegean βραχυπρόθεσμα από τις
αναταράξεις που συνεπάγεται η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Ολυμπιακή,
αλλά και την αρνητική επίδραση που θα έχει για την εταιρία η ανάδυση ενός ισχυρού
παίκτη μακροπρόθεσμα. Kατά την εκτίμηση της Alpha Finance η Aegean θα
ωφεληθεί από την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής και αυτό γιατί στο πλαίσιο της
αναδιάρθρωσης της είναι πιθανόν να πρέπει να μειώσει τη συχνότητα ορισμένων
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πτήσεων ή ακόμα και να ακυρώσει μερικές από αυτές, από το οποίο μπορεί να
ωφεληθεί η Aegean. Η νέα Ολυμπιακή θα χρειαστεί ένα με δύο χρόνια για να ανέλθει
στο καλύτερο δυνατό ανταγωνιστικό επίπεδο, ενώ η Aegean είναι ήδη κυρίαρχη στην
εγχώρια αγορά και με αρκετά καλή χρηματοοικονομική θέση. Ωστόσο, η ένταση του
υφιστάμενου ανταγωνισμού, τα μεγέθη των ανταγωνιστών στις αερομεταφορές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές συγκυρίες τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο
και του κλάδου των αερομεταφορών δε συμβάλλουν στην πρόοδο των δύο εταιριών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η ανάπτυξη, και η ανταγωνιστικότητά
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δύο εταιρίες οδηγήθηκαν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων αποφασίζοντας τη συγχώνευσή τους σε μία εταιρία (European
Commission, 2016).
5.5 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος - Μάκρο περιβάλλον - Pest Analysis
Το μοντέλο ανάλυσης PEST χρησιμοποιείται ως ένα βήμα πριν από εκείνο της
ανάλυσης SWOT. Με την ανάλυση Pest καλύπτονται τα προβλήματα αλλά και οι
προοπτικές οφέλους που μπορεί να συναντήσει η εταιρία από τους εξωτερικούς
παράγοντες με τους οποίους έρχεται σε άμεση και έμμεση επαφή. Χρησιμοποιώντας
αυτή την ανάλυση υποβοηθούνται οι στρατηγικοί συσχετισμοί, επηρεάζοντας την όλη
διεργασία των τεσσάρων βασικών παραγόντων που συναντά κάποιος στο μοντέλο της
ανάλυσης SWOT. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία αποκτά πρόσβαση στις τάσεις της
αγοράς σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες και μπορεί να κατανοήσει την
υπάρχουσα κατάσταση, χρησιμοποιώντας την για να βελτιώσει την στρατηγική της
πολιτική. Μέσω αυτής είναι δυνατό να γίνει εκτίμηση των πωλήσεων και των εσόδων
από τις τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις που θέλει να προωθήσει στην αγορά
αξιολογώντας αν τελικά θα μπορέσει να αναπτυχθεί ή να συρρικνωθεί. Συνεπώς το
συγκεκριμένο σύστημα βοηθά τους υπευθύνους όλων των τμημάτων να σκέφτονται
σωστά και συγχρόνως να κάνουν σωστή εκτίμηση των κινήσεων που πρέπει να
ακολουθήσουν σε παρόν και μέλλον (Miller, Vandome & McBrewster, 2011).
Οι συνθήκες στην Ελλάδα επηρεάζουν σημαντικά την ζήτηση για τις
αερομεταφορές. Το γεγονός αυτό επηρεάζει πολύ τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ το
μέλημα της εταιρίας είναι να τις ελέγξει ώστε να διατηρηθούν σε λογικές τιμές με
σκοπό να έχει αυξημένη ζήτηση. Με το ίδιο σκεπτικό οι παγκόσμιες συνθήκες
μπορούν εξίσου να επηρεάσουν τις τιμές και τη ζήτηση των καταναλωτών, ίσως όχι
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με την ίδια ένταση που επηρεάζονται από την εγχώρια αγορά, ωστόσο αποτελεί
παράγοντα που πρέπει να αξιολογηθεί προκειμένου είτε να αποφευχθούν
μεγαλεπήβολα επενδυτικά σχέδια είτε να προωθηθούν. Μέσα από την επεξεργασία
των στοιχείων, η επιχείρηση μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές τάσεις στο
ευρύτερο περιβάλλον. Οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να προκύψει σε αυτές, αυτομάτως
μπορεί να μεταβάλει την κατάσταση των πωλήσεων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα η όποια
τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να προσφέρει στην εταιρία πλεονεκτήματα αλλά και να
την μεταβάλει οικονομικά. Οποιαδήποτε τεχνολογική μεταβολή σε τεχνολογικά
σημεία, αυτομάτως μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση
ή να προκαλέσει ζημιογόνα αποτελέσματα θέτοντας αυτή σε δυσμενή θέση (Θερίου,
2014).
πίνακας 10: Μοντέλο PEST

πηγή: www.slidemodel.com/?s=pest
5.5.1 Πολιτική διάσταση
Η αγορά των αερομεταφορών τροποποιήθηκε δραστικά βάσει των Κανονισμών
και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες άλλαξαν το πλαίσιο των ελληνικών
αερομεταφορών, δημιουργώντας κανονισμούς ελεύθερης αγοράς. Οι εν λόγω οδηγίες
καθιέρωσαν τις μεταβολές τόσο στην αντίληψη όσο και στο θεσμικό πλαίσιο των
διεθνών κοινοτικών αερομεταφορών. Συνεπώς, τα εμπόδια εισόδου στην ελληνική
εγχώρια αγορά για τους νέους εγχώριους αερομεταφορείς, αλλά και τους ξένους
ανταγωνιστές, άρχισαν να μειώνονται σταδιακά και επιτρεπόμενων των συνθηκών
(Ypa, 2016).
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5.5.2 Οικονομική Διάσταση
Tο οικονομικό περιβάλλον, αφορά κυρίως στην οικονομική κατάσταση που
επικρατεί στην χώρα, στην οποία δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση αλλά και
στις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις. Ειδικότερα, στον χώρο των αερομεταφορών,
οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης αφορούν κυρίως στην
τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων και στο προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα του
πελάτη. Όσον αφορά στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς αερομεταφορών το
μεγαλύτερο μέρος της, προήλθε είτε από τη μείωση των ναύλων μεταφοράς, είτε από
αύξηση του προσωπικού εισοδήματος. Αυτή η τάση υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, τα
τελευταία 30 έτη και προκάλεσε αναδιάρθρωση της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι και οι τιμές των ανταγωνιστικών
μεταφορικών μέσων, όπως είναι τα τραίνα υψηλής ταχύτητας, αλλά και η ανάπτυξη
της οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ενίσχυση των
εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Ένας άλλος παράγοντας είναι η
συναλλαγματική πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα, γεγονός που έγινε ιδιαίτερα
έντονο με την εισαγωγή του ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ξεπεράστηκαν οι
όποιες δυσκολίες μεταξύ των χωρών μελών της και των αντίστοιχων εθνικών
αερομεταφορέων, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε περαιτέρω ανάπτυξη (Aegean Airlines,
2016).
5.5.3 Κοινωνική Διάσταση
Το κοινωνικό περιβάλλον, αναφέρεται σε εκείνους τους παράγοντες που ισχύουν
σε μια κοινωνία, επηρεάζοντας την εκάστοτε επιχείρηση που λειτουργεί μέσα σε
αυτή. Σημαντικό ρόλο στην κοινωνική διάσταση παίζει η κοινωνική αντίληψη
σχετικά με τα αεροπορικά ταξίδια. Πιο συγκεκριμένα, τις δεκαετίες του '60 και του
'70 στην Ελλάδα, δεν υπήρχε έντονη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια για λόγους
αναψυχής, διότι ούτε ο τρόπος ζωής των Ελλήνων ούτε το διαθέσιμο εισόδημα
επέτρεπε αυτή τη δυνατότητα. Αντίστοιχα, κατά τη δεκαετία του '80 οι Ιάπωνες είχαν
ως βασική τους προτεραιότητα την εργασία τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν ποτέ
ελεύθερο χρόνο για διακοπές τις οποίες θεωρούσαν επίσης πολυτέλεια. Στη σύγχρονη
εποχή όλες οι κοινωνίες του κόσμου αντιμετωπίζουν τις διακοπές με ιδιαίτερα
ευνοϊκό τρόπο, δεδομένου ότι οι ρυθμοί ζωής είναι έντονοι και υπάρχει έντονη η
ανάγκη για ταξίδια. Συνεπώς, τα αεροπορικά ταξίδια για λόγους αναψυχής
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αντιμετωπίζονται με πολύ ευνοϊκό τρόπο. Τέλος, οι λόγοι μετανάστευσης
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αερογραμμών, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές
μεταφορές, από και προς τον τόπο προορισμού, όπως Ελλάδα-Γερμανία ή ΕλλάδαΑυστραλία (Aegean Airlines, 2016).
5.5.4 Τεχνολογική Διάσταση
Το τεχνολογικό περιβάλλον, αποτελείται από τις τα

οποία

μπορούν

να

αξιοποιηθούν από την επιχείρηση καθορίζοντας πολλές φορές την στρατηγική της,
αποτελώντας μια νέα ευκαιρία, η οποία ακόμη και απειλή σε περίπτωση που δεν
μπορεί η επιχείρηση να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. H Aegean
Airlines ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις εφόσον έχει εμπλουτίσει τον στόλο της
με έξι ολοκαίνουρια AVRO RJ 100 και 6 BOEING 737-300/400 της τελευταίας
δεκαετίας (Aegean Airlines, 2016).
Επιπροσθέτως, οι καινοτομίες της επιχείρησης επεκτείνονται και στις υπηρεσίες
που προσφέρονται για τους επιβάτες, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται,
αφορούν μεταξύ άλλων (Aegean Airlines, 2016):


Παροχή Business Class με μοναδικά προνόμια.



Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου κρατήσεων αεροπορικών ταξιδιών, για όλη
την Ελλάδα, με αστική χρέωση.



Δυνατότητα επιλογής, για κράτηση εισιτηρίων μέσω internet.



Υπηρεσία WAP,η οποία προσφέρεται μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.



Δυνατότητα αποστολής εισιτηρίου στον τόπο επιλογής του επιβάτη.



Για ταξίδια αυθημερόν, δίνεται η δυνατότητα check in μια φορά κατά την
αναχώρηση και την επιστροφή, ώστε να μειωθεί ο χρόνος για τον πελάτη.



Προσφορά ταξιδιωτικών πακέτων.

5.6 Ανάλυση SWOT
Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις (Σιώμκος, 2004):
 Strengths, (δυνατά σημεία)
 Weaknesses, (αδύνατα σημεία)
 Opportunities, (ευκαιρίες)
 Threats, (απειλές)
πίνακας 11: Ανάλυση SWOT
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πηγή: http://doitfun.biz/2013/03/14/ swot-2
και αποτελεί εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού. Χρησιμοποιείται για την ανάλυση
ου εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης προκειμένου η
επιχείρηση να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με
σκοπό την επίτευξή τους. Κατά την ανάλυση SWOT θα μελετηθούν τα δυνατά και
αδύνατα σημεία της Aegean καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν. Τα
δυνατά και αδύνατα σημεία πηγάζουν από το μίκρο περιβάλλον της εταιρίας και τους
εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει, όπως οι ικανότητες των στελεχών και του
προσωπικού, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, η τεχνογνωσία και
η χρηματοοικονομική υγεία. Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν
μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και πηγάζουν από την
ανάλυση Pest, την οποία αξιολογώντας την επιχειρείται να απαντηθούν με όσο το
δυνατόν πιο ποσοτικοποιημένο τρόπο ερωτήματα που προέρχονται από τον περίγυρο
της επιχείρησης. Ο σκοπός της ανάλυσης είναι να κατανείμει τις δραστηριότητες της
Aegean σύμφωνα με τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της αεροπορικής
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αγοράς, όπου εκείνη δραστηριοποιείται ώσπου να καταλήξουμε στον εντοπισμό της
στρατηγικής ικανότητας και της διαφοροποίησης των υπηρεσιών της. Η
προκαταρκτική εξέταση μέσω του πίνακα της ανάλυσης Swot μας παρέχει τα
απαραίτητα εφόδια για την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων σχετικά με τις
προτεινόμενες στρατηγικές που αφορούν την εταιρία. Παρακάτω θα δούμε τα δυνατά
σημεία, τα αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές της εταιρίας (Σιώμκος
2004).
5.6.1 Μοντέλο SWOT analysis
Στη συνέχεια, από δεδομένα και στοιχεία που πήραμε από το επίσημο site του
Ομίλου Aegean Airlines (2016) παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία, οι
ευκαιρίες και οι απειλές του Ομίλου σύμφωνα με το μοντέλο SWOT analysis.
Δυνατά Σημεία
Ισχυρή Χρηματοοικονομική Βάση
Η Aegean στηρίζεται σε ισχυρές χρηματοοικονομικές βάσεις, δεδομένου ότι η
μετοχική της σύνθεση αποτελείται από ένα σύνολο εταιρειών με βασικό στόχο τον
όμιλο Βασιλάκη. Η μετοχική σύνθεση της Aegean Airlines αποτελείται από
συγκεκριμένες εταιρείες του Ομίλου Βασιλάκη, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της ελληνικής οικονομίας.
Εισαγωγή καινοτομιών
Οι καινοτομίες αποτελούν βασικό κομμάτι στην ελληνική αγορά αερομεταφορών
και ειδικότερα για την Aegean, αφορούν στον τομέα της ασφάλειας και της
εξυπηρέτησης ειδικότερα στον τομέα της ασφάλειας. Η ασφάλεια, όπως
προαναφέρθηκε περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας
αεροσκαφών, με συστήματα όπως είναι το ΤCAS, δηλαδή το Σύστημα
Προειδοποιήσεως και Αποφυγής Εναέριων Συγκρούσεων, το EGPWS, που αφορά
στο Ενισχυμένο Σύστημα Προειδοποιήσεως Προσεγγίσεων Εδάφους και το DFGS,
που είναι Ψηφιακό Σύστημα Πλοήγησης. Επίσης, εφαρμόζονται εξελιγμένες
διαδικασίες για τον θάλαμο διακυβέρνησης, όπως συνίσταται από την Πανευρωπαϊκή
Κοινή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Εκτός από την ασφάλεια, υπάρχει και ο τομέας της εξυπηρέτησης, στον οποίο η εν
λόγω εταιρεία επικεντρώθηκε προκειμένου να προσφέρει μια σειρά καινοτομικών
υπηρεσιών, μέσω της Βusiness Class στις γραμμές εσωτερικού, των συμφωνιών με
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διεθνείς εταιρείες, ώστε ο επιβάτης να μπορεί να ταξιδέψει με ένα εισιτήριο χωρίς
κάποιο ενδιάμεσο σταθμό, με στόχο την διευκόλυνση του. Επίσης, η δημιουργία
ενιαίας γραμμής κρατήσεων θέσεων, για όλη την Ελλάδα, χωρίς χρέωση και
ταυτόχρονα, η υπηρεσία παράδοσης στο σπίτι των εισιτηρίων με πολύ μικρή χρέωση.
Ένα ακόμη σημαντικό δυνατό σημείο της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας, αφορά στη
δυνατότητα της online κράτησης εισιτηρίων στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
καθώς και η θέσπιση του προγράμματος μιλίων ''Μiles & Bonus'', που προσφέρει
Βonus ανάλογα με την συχνότητα των ταξιδιών, προσελκύοντας περισσότερους
πελάτες.
Σύγχρονος Στόλος
O στόλος της Aegean αποτελείται από καινούρια, τεχνολογικά προηγμένα
αεροσκάφη, μερικά εκ των οποίων, αποκτήθηκαν μέσω συγχωνεύσεων με τις Air
Greece, Cronus, και Olympic Air.
Πλεονεκτήματα Κόστους με οικονομίες κλίμακας
Σε αυτό το σημείο, η εν λόγω αεροπορική εταιρεία επιτυγχάνει σημαντικές
οικονομίες κλίμακας, δεδομένου ότι υπάρχει ένας όμιλος, ο οποίος επιτυγχάνει
καλύτερα κόστη και καλύτερες συνέργειες, σε επίπεδο προσωπικού, εμπειρίας και
δραστηριοτήτων, μεταξύ των εταιρειών του.
Ακρίβεια Πτήσεων
Η συνέπεια της εταιρείας αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την αξιοπιστία
της στον πελάτη, θέτοντας στις προτεραιότητες της, την ακρίβεια στις αναχωρήσεις
και αφίξεις των πτήσεων. Βάσει της ακρίβειας των πτήσεων, δημιουργήθηκαν οι
προϋποθέσεις για την καλύτερη προσέγγιση του κοινού στόχου που έχει υψηλές
απαιτήσεις, όπως είναι η συνέπεια και η έλλειψη καθυστερήσεων. Το συγκεκριμένο
κοινό είναι στελέχη επιχειρήσεων, το οποίο είναι επικεντρωμένο στη συνέπεια και
την αξιοπιστία. Σε ένδειξη του πόσο σημαντικά αντιμετωπίζει το θέμα της συνέπειας
η εν λόγω εταιρεία, προσφέρει στους πελάτες business class, ένα εισιτήριο
εσωτερικού δωρεάν, εάν η πτήση καθυστερήσει πάνω από μια ώρα.
Τιμητικές Διακρίσεις-Ισχυρό όνομα
Oι τιμητικές διακρίσεις που λαμβάνει κάθε μια επιχείρηση, δημιουργούν μια
θετική εικόνα για την εταιρεία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Διεθνείς Συνεργασίες
Η Aegean Airlines έχει συνάψει συμφωνίες με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες
παρέχοντας στους πελάτες της, να ταξιδέψει στο εσωτερικό και εξωτερικό με ένα
78

μόνο εισιτήριο. Παραδείγματα συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών είναι η
Alitalia, Air Europe, Saudi Arabian, Lufthansa και άλλες πολλές.
Αδύνατα Σημεία
Ασαφής Στρατηγική Κατεύθυνση
Η διαδικασία εξαγοράς της Ολυμπιακής, τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε
πρόβλημα τόσο στην Αegean όσο και στις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες,
δεδομένου ότι υπήρχε αδυναμία χάραξης μακροχρόνιας επενδυτικής πολιτικής
εξαιτίας της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε στον συγκεκριμένο κλάδο.
Έλλειψη κάθετης ολοκλήρωσης
H εν λόγω αεροπορική εταιρεία, δεν είχε κάθετη ολοκληρωμένη στρατηγική, σε
αντίθεση με την Ολυμπιακή. Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ολυμπιακή
πριν την εξαγορά της διέθετε μεταξύ άλλων τις θυγατρικές Olympic Fuel Company
A.E που τροφοδοτεί με καύσιμα όλα τα σκάφη του ομίλου, την Olympic Catering
A.E για τροφοδοσία επιβατών, την Galileo Hellas A.E,την εθνική εταιρεία διανομής
της Galileo International,και την Olympic Into-Plane Company A.E εταιρεία παροχής
ανεφοδιασμού. Μάλιστα, κατόπιν της άρσης του μονοπωλίου εξυπηρέτησης ξένων
αεροπορικών εταιρειών από την Ολυμπιακή η έλλειψη κάθετης ολοκλήρωσης ''προς
τα εμπρός'' αποτέλεσε ένα σημαντικό μειονέκτημα για την Αegean, η οποία αυξάνει
τη δύναμη των προμηθευτών της.
Περιορισμένες πτήσεις στο Ευρωπαϊκό δίκτυο
Oι προορισμοί τους οποίους καλύπτει στο εξωτερικό η Αegean είναι μεταξύ
άλλων η Ρώμη, το Μόναχο, το Ντύσσελντορφ και η Στουτγκάρδη.
Προβλήματα εποχικότητας-νησιά
H Aegean στηρίζεται κυρίως στις πτήσεις του εσωτερικού ενισχύοντας το δίκτυο
της, με ένα μεγάλο αριθμό εσωτερικών προορισμών, οι οποίοι υπόκεινται σε μεγάλες
διακυμάνσεις της ζήτησης, λόγω εποχικότητας, ειδικότερα, όσον αφορά στα νησιά
των οποίων η ζήτηση κορυφώνεται το καλοκαίρι και μειώνεται τον χειμώνα.
Συγκέντρωση στην κίνηση επιβατών
H Αegean έχει επικεντρωθεί στην μεταφορά επιβατών παραβλέποντας την
αντίστοιχη μεταφορά εμπορευμάτων, βάσει της οποίας, θα επέκτεινε τόσο την
γραμμή προϊόντος όσο και τις δραστηριότητες της. Η εναέρια μετακίνηση
εμπορευμάτων δεν παρουσιάζει εποχικότητα.
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Ένταξη σε κάποια διεθνή στρατηγική συμμαχία
Oι στρατηγικές συμμαχίες διαμορφώνουν το σκηνικό των αεροπορικών εταιρειών
σε διεθνές επίπεδο.
Επέκταση προορισμών
Η Aegean έχει στα μελλοντικά της σχέδια την επέκταση της σε διάφορους
προορισμούς τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
Προσέγγιση νέων τμημάτων αγοράς
Προκειμένου πολλές αεροπορικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέα τμήματα
αγοράς, δημιουργούν νέες προσφορές, όπως η δημιουργία ειδικών ναύλων για
φοιτητές και σπουδαστές ειδικά για τους πιο δημοφιλείς προορισμούς όπως Λονδίνο,
Ιταλία.

Επίσης,

παρέχουν

και

άλλες

προσφορές,

μέσω

της

δημιουργίας

''οικογενειακού εισιτηρίου'', προσφορά ιδιαίτερα ελκυστική για οικογένειες. Η
Aegean,σε αυτά τα πλαίσια, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Customer Loyalty
Program.
Ευκαιρίες
Εκμετάλλευση σύγχρονων αεροσκαφών
Η ευκαιρία των σύγχρονων αεροσκαφών ενισχύει τη δύναμη της εικόνας της
Aegean. Η πληροφορία που έχει το κοινό ξέροντας ότι πρόκειται να ταξιδέψει με
σύγχρονα αεροσκάφη, προκαλεί αντιδράσεις θετικού σχολιασμού. Τα σύγχρονα
αεροσκάφη επιδρούν επίσης θετικά και στο ποιοτικού customer service, καθώς η
ευκαιρία αυτή συντελεί στην απόδοση ποιότητας. Μέσω των νέων αεροσκαφών
μπορεί να αντιμετωπιστεί η αδυναμία του μικρού δικτύου, προσθέτοντας ακόμα ένα
θετικό στοιχείο, εξάλλου είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο αγοράστηκαν.
Η εξυπηρέτηση επιπλέον ομάδων πελατών
Η ευκαιρία εξυπηρέτησης πελατών όπως οι μετανάστες μεγεθύνει τη
χρηματοοικονομική της θέση απευθυνόμενη σε εκτεταμένο πελατολόγιο και συνεπώς
πωλήσεις. Η ευκαιρία που γεννιέται από την εξυπηρέτηση των μεταναστών,
διαδίδοντας το όνομα της εταιρίας σε διαφορετικές πατρίδες ενισχύει τη δύναμη της
φήμης. Επίσης, η εξυπηρέτηση επιπλέον ομάδας πελατών, όπως αυτή των
μεταναστών, είναι ικανοί να βοηθήσουν την εταιρία να εδραιωθεί στις χώρες από τις
οποίες προέρχονται και να επεκτείνει το δίκτυό της, προσπερνώντας την αδυναμία
κάλυψης μόνο ελληνικών και ευρωπαϊκών χωρών.
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Η αύξηση μεριδίου αγοράς
Η αύξηση μεριδίου αγοράς από την προτίμηση των καταναλωτών στο αεροπλάνο
σαν μεταφορικό μέσο αποτελεί ευκαιρία για την επιχείρηση να βελτιώσει είτε τις
δυνάμεις της είτε να ξεπεράσει τις αδυναμίες της. Όσο αυξάνεται το μερίδιο αγοράς,
επεκτείνεται και το πελατολόγιο και συνεπώς και τα έσοδά της. Η ισχυρή εικόνα και
φήμη της εταιρίας μπορεί να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο όσο αυξάνεται το
μερίδιο αγοράς, καθώς προβάλλεται σε τόπους εντός και εκτός συνόρων. Επιπλέον
όσο αυξάνεται η προτίμηση των καταναλωτών στο αεροπλάνο και ως εκ τούτου και
το μερίδιο αγοράς, δίνεται κίνητρο στην εταιρία να επεκτείνει το δίκτυό της και να
ξεπεράσει την αδυναμία του περιορισμένου δικτύου της.
Απειλές
Παγκόσμια κρίση των αερομεταφορών
Πρόκειται για μια κρίση η οποία απειλεί όλους τους κλάδους της οικονομικής
δραστηριότητας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, η κρίση που έχουν υποστεί οι
αερομεταφορές κατά καιρούς, είτε με το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης
Σεπτεμβρίου του 2001 είτε με τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τα κλεισίματα
εταιρειών, όπως της Axon και την συγχώνευση της Cronus με την Aegean αλλά και
τα αποτελέσματα του πολέμου του Ιράκ.
Είσοδος ξένων ανταγωνιστών
Δεδομένου ότι βάσει ρυθμίσεων και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν
υπάρχει διαχωρισμός από θεσμικής απόψεως, μεταξύ εθνικών και κοινοτικών
αερομεταφορέων, πλαίσιο το οποίο ισχύει και για τα εσωτερικά τακτικά δρομολόγια,
με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία να έχει το δικαίωμα εγκατάστασης,
το οποίο μέχρι σήμερα δεν αποτελεί προτίμηση των διεθνών αερομεταφορέων.
Η εξαγορά της Ολυμπιακής και η εξαγίανση της από τον Όμιλο ΜIG
Η εξαγορά της Ολυμπιακής από την ΜIG, αποτελεί μία σοβαρή απειλή και ριζική
αλλαγή του σκηνικού της αγοράς του αερομεταφορέα (Aegean Airlines, 2016).
5.6.2 Αξιολόγηση της ανάλυσης SWOT
Η ανταγωνιστική στρατηγική που χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα η Aegean θεωρείται
μικτή και αυτό γιατί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα το πετυχαίνει μέσω της
διαφοροποίησης του προϊόντος της, στη συγκεκριμένη περίπτωση των αεροπορικών
υπηρεσιών της, και μέσω της προσφοράς εισιτηρίων σε σχετικά χαμηλή τιμή σε
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σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η Aegean μέσω των καινούριων αεροσκαφών, της
ασφάλειας των πτήσεών της, καθότι στη δεκαετή πορεία της δεν έχει καταγραφεί
κανένα ατύχημα, του on time performance των πτήσεών της, του ποιοτικού service
κατά τη διάρκεια της πτήσης και των προγραμμάτων προσφορών στις τιμές των
εισιτηρίων της καταφέρνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
Συνεπώς από τη μία διαθέτει το αεροπορικό ταξίδι με τέτοιο τρόπο ώστε οι
πελάτες να το αντιλαμβάνονται ως μοναδικό και από την άλλη μέσω διάφορων
προσφορών όπως το πρόγραμμα «όσο πιο νωρίς τόσο πιο φτηνά» διαθέτει τα
εισιτήριά της σε χαμηλή τιμή. Στην ενέργεια αυτή συμβάλλει ο μεγάλος όγκος
εισιτηρίων. Στην επίτευξη σχετικά χαμηλού κόστους συμβάλλουν επίσης οι
οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται μέσω των καινούριων αεροσκαφών και
στον έλεγχο του κόστους των προμηθευτών μέσω σύναψης συνεργασιών μαζί τους.
H εταιρία από το 1999 και την εξαγορά της Air Greece, τo 2001 και τη
συγχώνευσή της με την Cronus και το 2013 με τη συγχώνευση με την Olympic, μας
έχει δείξει η επεκτατική στρατηγική της υλοποιείται μέσα από την οριζόντια
ολοκλήρωση, πράγμα που δείχνει ότι στοχεύει στη γρήγορη αύξηση του μεριδίου
αγοράς, στην επίτευξη συνεργειών και στην απόκτηση μονοπωλιακών κερδών.
Αναμφισβήτητα η Aegean ανταγωνίζεται σε μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία, καθώς
ο αεροπορικός κλάδος εξελίσσεται διαρκώς και όπως έχουμε δει πρωτύτερα η
προτίμηση των καταναλωτών στο αεροπλάνο σαν μεταφορικό μέσο, την τελευταία
δεκαετία αυξάνεται διαρκώς. Ωστόσο οι έντονες πιέσεις των τελευταίων δύο χρόνων
για τις αερομεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και η δυσμενή οικονομική
συγκυρία, επηρέασαν τις δύο αεροπορικές εταιρίες και παρά τις παρελθοντικές
αντιπαραθέσεις, οδηγήθηκαν τελικά σε συζητήσεις και απόφαση για συγχώνευση. Η
συγχώνευση της Aegean με την Olympic έχει δημιουργήσει μία υπολογίσιμη δύναμη
με δεδομένο ότι διαθέτουν πολλά και αξιόλογα άυλα και υλικά κεφάλαια, όπως ο
νέος σε ηλικία στόλος, το εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και η καλή τους φήμη σε
εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
Τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση με την Olympic είναι ότι
σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης και αρνητικής διεθνής συγκυρίας κανείς δεν
μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Η παγκόσμια
οικονομική κρίση οδήγησε μεγάλες αεροπορικές εταιρίες σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης. Ο αερομεταφορικός τομέας είναι ένας κλάδος που απαιτεί μακροχρόνιο
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σχεδιασμό και υπάρχει μια τάση για υπερ-επένδυση, αυξάνοντας έτσι τη
χωρητικότητα σε σχέση με τη ζήτηση.
5.7 Συμπέρασμα στρατηγικής ανάλυσης
Η ανάλυση έδειξε ότι Aegean ακολουθώντας επεκτατική πολιτική οριζόντιας
ολοκλήρωσης, κατάφερε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στην
Ελλάδα. Έκανε σημαντικές επενδύσεις στο στόλο της, στο προσωπικό της, στις
υπηρεσίες της, στην τεχνική της βάση και στην πολιτική marketing, διαγράφοντας
ανοδική πορεία. Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι αρνητικές επιπτώσεις στα
αεροπορικά καύσιμα και στη ζήτηση, ο έντονος ανταγωνισμός στο εσωτερικό και η
ανάγκη για συμμαχίες που επιτάσσουν οι σημερινές συνθήκες, έφερε την Aegean σε
επικείμενη συγχώνευση με την Olympic Air. Οι δύο εταιρίες δημιούργησαν έναν
ισχυρό αερομεταφορέα παγκοσμίου βεληνεκούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES
6.1 Υπολογισμός του κόστους των Ιδίων Κεφαλαίων
Για να υπολογίσουμε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, θα εφαρμόσουμε το
Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model,
CAPM),
re=rf + β (rm - rf)
Όπου rf είναι το επιτόκιο άνευ κινδύνου, β ο κίνδυνος της μετοχής και rm η μέση
απόδοση της αγοράς.
Τα ομόλογα είναι κάποιοι τίτλοι που βγαίνουν προς πώληση στον κόσμο. Για να
αγοράσει ο κόσμος και να βγει κερδισμένος, του δίνουν κάποιο ποσοστό κέρδους. Ο
κόσμος αγοράζει τα ομόλογα, ώστε να αυξήσει το κεφάλαιο του, με την προϋπόθεση
ότι θα του επιστραφούν τα χρήματα του συν το κέρδος που ορίζουν τα ομόλογα μετά
από κάποια χρόνια. Έτσι, το κράτος βάζει άμεσα στα ταμεία του τα χρήματα που
πήρε από την πώληση αυτών, τα χρησιμοποιεί και μετά από χρόνια τα επιστρέφει με
προσαύξηση σε αυτούς που αγόρασαν τα ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα είναι η
συνηθέστερη και πιο κοινή περίπτωση ομολόγου που μεταβιβάζονται εύκολα και
είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές.
διάγραμμα 7: πορεία 10ετούς Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου (2011 - 2016)

πηγή: http://www.tradingeconomics.com/greece/government-bond-yield
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Το επιτόκιο άνευ κινδύνου (rf) αποτελεί το ελάχιστο επιτόκιο της αγοράς
ομολόγου του ελληνικού δημοσίου ως επιτόκιο άνευ κινδύνου, διότι είναι σταθερό.
Οι αναλυτές χρησιμοποιούν σε πολλές περιπτώσεις το επιτόκιο του 10έτους
ομολόγου του Ελληνικού δημοσίου ως επιτόκιο άνευ κινδύνου, διότι είναι σταθερό.
Τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με δημοσιευμένα γεγονότα το επιτόκιο του 10ετούς
ομολόγου κυμαίνεται γύρω στο 8%. Αυτό το ποσοστό θα χρησιμοποιήσουμε στην
ανάλυσή μας.
Ο συντελεστής β είναι δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της
μεταβλητότητας

μιας

επένδυσης,

χρεογράφου,

χαρτοφυλακίου

και

της

μεταβλητότητας της αγοράς. Υψηλός συντελεστής β συνεπάγεται ότι η τιμή και
κατ'επέκταση η απόδοση μιας μετοχής ή ενός χρεογράφου επηρεάζεται σημαντικά
από τις κινήσεις της αγοράς. Αρνητικό β σημαίνει ότι όταν οι αποδόσεις της αγοράς
είναι θετικές η απόδοση του υποκείμενου χρεογράφου ή της επένδυσης θα είναι
αρνητικές και το ανάποδο. Όσον αφορά τον συστηματικό κίνδυνο της μετοχής της
Aegean Airlines, σύμφωνα με το Bloomberg εκτιμήθηκε στο 0,6879 = 0,69.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Damodaran, η μέση απόδοση της αγοράς είναι 11,21%.
Όπως αναφέραμε πιο πάνω ο συντελεστής β είναι 0,69, η απόδοση της αγοράς
είναι 11,21% και το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 8%, οπότε η απόδοση των ίδιων
κεφαλαίων είναι:
re = 0,08 + 0,69 * (0,1121 - 0,08) = 0,10 ή 10%
6.2 Υπολογισμός του κόστους των Δανειακών Κεφαλαίων
Για να υπολογίσουμε το κόστος δανεισμού, θα πάρουμε τους καταβληθέντες
τόκους για το 2015 από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (2.853,76) και θα
τους διαιρέσουμε με τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που είχε ο Όμιλος
από το 2011 έως 2015 (32.095,12). Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, το κόστος
δανειακών κεφαλαίων είναι:
rd =

=

= 0,089 ή 8,9%
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6.3 Υπολογισμός WACC
Για να υπολογίσουμε τον σταθμισμένο μέσο όρο (μετά φόρων) των ποσοστών
απόδοσης χρέους και των ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιούμε τον τύπο:

rd * (1-Tc) *

+ re *

πίνακας 12: Μέσο ποσοστό Ξένων και Ιδίων Κεφαλαίων (2011 - 2015)
2011
2012
2013
2014
Σύνολο
Υποχρεώσεών
Σύνολο
Παθητικού
Ποσοστό

2015

249,1

242,4

348,4

410,9

446,8

418,4

396,8

561,3

629,9

668,8

0,59

0,61

0,62

0,65

0,66

Μέσο
ποσοστό

0,63 %

Ξένων
Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Σύνολο
Παθητικού
Ποσοστό

169,3

154,3

218,8

218,9

221,9

418,4

396,8

561,3

629,9

668,8

0,40

0,38

0,38

0,34

0,33

Μέσο
Ποσοστό
Ιδίων

0,36 %

Κεφαλαίων
πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Ομίλου Aegean Airlines
Στον παραπάνω πίνακα έχουμε υπολογίσει το μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων ( ) και
το μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων ( ), οπότε έχουμε:
- Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων = 0,63
- Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων = 0,36
- Φόρος = 29%
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- Κόστος ιδίων κεφαλαίων = 10%
- Κόστος ξένων κεφαλαίων = 8,9%
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το WACC είναι:
WACC = (Ποσοστό Ιδίων * Κόστος Ιδίων) + (Ποσοστό Ξένων * Κόστος Ξένων)
* (1-φόρος) = (0,36 * 0,10) + (0,63 * 0,089) * (1 - 0,29) = 0,076 ή 7,6%
6.4 Προσδιορισμός ταμειακών ροών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω, χρησιμοποιήσαμε τους ισολογισμούς της
εταιρείας για να υπολογίσουμε τις λειτουργικές τις ελεύθερες ταμειακές ροές του
Ομίλου Aegean Airlines. Επίσης, υπολογίσαμε τις μελλοντικές λειτουργικές και
ελεύθερες ταμειακές ροές με βάση τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου ο
οποίος είναι g=1,5%.
πίνακας 13: Λειτουργικές και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές σε εκατ. Ευρώ (2014 - 2018)
2014
2015
2016
2017
2018
EBITDA

118,80

111,20

112,87

114,56

116,28

-7,29

-41,25

-41,25

-41,25

-41,25

111,51

69,95

71,62

73,31

75,03

-46,30

-19,25

-19,25

-19,25

-19,25

65,21

50,45

52,12

53,81

55,53

Μεταβολή
Κεφαλαίου
Κίνησης
Λειτουργικές
Ροές
CAPEX
Ελεύθερες
Ταμειακές
Ροές
πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις του Ομίλου Aegean Airlines
Παρατηρούμε ότι το 2015 οι λειτουργικές και ελεύθερες ταμειακές ροές
μειώθηκαν σε σχέση με το 2014, αλλά από το 2015 και μετά βλέπουμε ότι οι
επενδύσεις αποδίδουν και οι ροές αρχίζουν να αυξάνονται. Οι λειτουργικές ελεύθερες
ροές που προέκυψαν θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την αποτίμηση του
ομίλου.
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Οι λειτουργικές ροές είναι ίσες με τα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησης μετά την
πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων κερδοσκοπικών και αναπτυξιακών
επενδύσεών της, αλλά και μετά την κάλυψη όλων των λειτουργικών ταμειακών
αναγκών της και έχουν σκοπό να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα, να
χρηματοδοτήσουν μελλοντικές επενδυτικές δραστηριότητες και να ικανοποιήσουν
την αγορά μετοχών, δανειακές ανάγκες ή πληρωμές μερισμάτων. Από την άλλη μεριά
οι ελεύθερες ροές περιλαμβάνουν όλες τις ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες για
την ικανοποίηση των μετοχών και των κατόχων τίτλους χρέους της επιχείρησης.
Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να αποτιμήσουμε την αξία του Ομίλου Aegean
Airlines χρησιμοποιώντας το μοντέλο ανάπτυξης FCFF - FCFE ενός σταδίου. Επίσης,
θα δούμε παρακάτω αν οι τιμές των μετοχών είναι υπερτιμημένες ή υποτιμημένες.
Υπερτιμημένες μετοχές είναι αυτές που η αναμενόμενη απόδοση τους είναι
μικρότερη από την απαιτούμενη, ενώ υποτιμημένες είναι αυτές που η αναμενόμενη
απόδοση τους είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη.
διάγραμμα 8: Υπερτιμημένες μετοχές και υποτιμημένες μετοχές

πηγή: http://www.wikiwand.com/en/Security_market_line
6.5 Αποτίμηση βάση λειτουργικών ροών
Για την αποτίμηση επιλέγουμε τις λειτουργικές ροές για το 2017 από τον πίνακα
και όπως προαναφέραμε ο ρυθμός ανάπτυξης (g) της εταιρείας είναι 1,5% ενώ το
WACC είναι 0,9%, Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η αξία της επιχείρησης είναι:
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Aξία επιχείρησης:

= 1.201.803.278 €

=

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τον
δανεισμό από την αξία της επιχείρησης. Όπως αναφέραμε πιο πάνω οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου από το 2011 έως το 2015 είναι 32.092,12,
οπότε η αξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι:
Αξία μετοχικού κεφαλαίου (EV) = Αξία Επιχείρησης - Δανεισμός = 1.201.803.278
- 32.095,12 = 1.201.771.186 €
Τέλος, υπολογίζουμε την προσδοκώμενη τιμή της μετοχής διαιρώντας την αξία
της επιχείρησης με τον αριθμό των μετοχών του Ομίλου. Σύμφωνα με δημοσιευμένα
γεγονότα ο αριθμός των μετοχών του Ομίλου είναι 71.417.100, άρα η τιμή της
μετοχής είναι:
= 16,83 €

=

Βάσει των αποτιμήσεων των λειτουργικών ροών του Ομίλου η προσδοκώμενη
τιμή της μετοχής είναι 16,83€ και βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την
τρέχουσα τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών που είναι 6€. Άρα, η τιμή της
μετοχής είναι υποτιμημένη.
6.6 Αποτίμηση βάσει ελεύθερων ροών
Για να υπολογίσουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου επιλέγουμε τις ελεύθερες
ροές για το 2017 από τον πίνακα και όπως προαναφέραμε ο ρυθμός αύξησης (g) της
εταιρείας είναι 1,5% ενώ το κόστος ιδίων κεφαλαίων (r) είναι 10%. Σύμφωνα με
αυτά τα στοιχεία, η αξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι:
Αξία μετοχικού κεφαλαίου:

= 633.058.823 €

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την τιμή της μετοχής:
ί

ύ

ί

=

= 8,86 €
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Βάσει των αποτιμήσεων των ελεύθερων ροών του Ομίλου η προσδοκώμενη τιμή
της μετοχής είναι 8,86€ και βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την
τρέχουσα τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών που είναι 6€. Άρα, η τιμή της
μετοχής είναι υποτιμημένη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με δεδομένο το πώς πλήττονται οι αερομεταφορές γενικά σε περιόδους κρίσης,
είναι αξιοθαύμαστο το πώς μια αεροπορική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα καταφέρνει
να αναπτύσσεται. H Αεροπορία Αιγαίου παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή
βελτίωση των υπηρεσιών, του δικτύου και της ανταγωνιστικότητάς της, έχοντας το
μέγεθος, την ευελιξία και τους πόρους ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.
Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα πλέον λαμπερά επιχειρηματικά παραδείγματα των
τελευταίων δεκαετιών, καθώς μόλις στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της είχε καταστεί
ηγέτιδα δύναμη και Εθνικός Πρωταθλητής στο χώρο των αερομεταφορών, ενώ πλέον
συνεχίζει ως ανερχόμενη περιφερειακή και όχι μόνο

αεροπορική εταιρεία σε

ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Όμιλος Aegean Airlines παρά τις αντίξοες συνθήκες υλοποίησε σημαντικές
επενδύσεις σε ανάπτυξη δικτύου και νέου στόλου. Αναπτύχθηκε από πλευράς
συνολικής παραγωγής σε χιλιομετρικούς επιβάτες, την ίδια περίοδο που η οικονομία
της χώρας κατέγραψε ύφεση. Από την εξαγορά της Olympic Air το 2013 πέτυχε
περίπου 40% αύξηση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού, ρυθμό πολλαπλάσιο της
αύξησης των αεροπορικών αφίξεων στη χώρα. Κατάφερε με τις υπηρεσίες που
παρέχει αλλά και με χαμηλότερους ναύλους να σημειώσει αύξηση της επιβατικής
κίνησης και στις αγορές εσωτερικού όπου αντιμετωπίζει νέο και ισχυρό ανταγωνισμό.
Το πρόγραμμα δρομολογίων για το 2016 καλύπτει ένα δίκτυο 145 προορισμών, 111
εξωτερικού και 34 εσωτερικού σε 45 χώρες. Επίσης, ο Όμιλος παρουσίασε νέα
προϊόντα για οικογένειες, αναβάθμισε το πρόγραμμα πιστότητας αλλά και το επίπεδο
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έτσι, τα οικονομικά αποτελέσματα βελτιώθηκαν για
τρίτη συνεχή χρονιά.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάσαμε, αναλύσαμε και αποτιμήσαμε
την εταιρία Aegean Airlines με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
Επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο, διότι είναι μια από τις πιο αξιόπιστες και αποδεκτές
μεθόδους αξιολόγησης μια εταιρίας. Ο σκοπός της ανάλυσης με βάση την
προεξόφληση ταμειακών ροών είναι να υπολογίσει την παρούσα αξία των
οικονομικών αποδόσεων που θα επιτευχθούν στο μέλλον. Αν οι επενδυτές γνωρίζουν
την τωρινή αξία των μελλοντικών αποδόσεων, μπορούν να βοηθηθούν στον
προσδιορισμό του κατά πόσο η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής είναι φτηνή, δίκαιη ή
ακριβή.
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Ολοκληρώνοντας, εκτιμήσαμε ότι η αξία της μετοχής του Ομίλου Aegean Airlines
κυμαίνεται από 8,86€ έως 16,83€. Η τιμή πώλησης της μετοχής την ημέρα της
αποτίμησης μας (27/10/2016) ήταν 6€, οπότε η μετοχή είναι υποτιμημένη στην
αγορά. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης βρίσκεται κοντά σε τιμές στόχους που δίνουν
οι αναλυτές στην χρηματιστηριακή αγορά και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι
υπολογισμοί και οι παραδοχές που έγιναν για να υπολογίσουμε την αξία της μετοχής
είναι λογικοί και βρίσκονται μέσα στο αποδεκτό εύρος των αποτιμήσεων.

92

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσσες και μεταφρασμένες βιβλιογραφικές αναφορές
Aegean

Airlines

(2016)

Ιστορική

Αναδρομή,

[Διαδίκτυο].

https://el.about.aegeanair.com/etaireia/istoria/istoriki-anadromi

Διαθέσιμο

(Ανακτήθηκε:

στο:
28

Αυγούστου 2016).
Aegean Airlines (2016) Το profil της εταιρίας, [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο:
https://el.about.aegeanair.com/etaireia/profil (Ανακτήθηκε: 28 Αυγούστου 2016).
Aegean Airlines (2016) Ο στόλος της εταιρίας, [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο:
https://el.about.aegeanair.com/etaireia/stolos (Ανακτήθηκε: 28 Αυγούστου 2016).
Aegean Airlines (2016) Εταιρική υπευθυνότητα και ποιότητα υπηρεσιών, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο στο: https://el.about.aegeanair.com/eythyni/marketplace (Ανακτήθηκε: 28
Αυγούστου 2016).
Aegean Airlines (2016) Οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο

στο:

https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results

(Ανακτήθηκε: 28 Αυγούστου 2016).
Aegean Airlines (2016) Πτήσεις και προορισμοί, [Διαδίκτυο].

Διαθέσιμο στο:

https://flights.aegeanair.com/el (Ανακτήθηκε: 28 Αυγούστου 2016).
Airliners

(2016)

Ιστορία

της

Aegean

Airlines,

https://www.airliners.gr/el/airlines/Aegean%20Airlines.html

Available

at:

(Ανακτήθηκε:

12

Σεπτεμβρίου 2016).
AirNews (2015) Aegean: Μέρισμα 0,70 ανά μετοχή, [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο:
http://www.airnews.gr/2016/03/24/aegean-μέρισμα-070eανά-μετοχή (Ανακτήθηκε: 5
Οκτωβρίου 2016).
CNN Greece (2016) ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2016,
[Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο: http://www.cnn.gr/money/story/35980/elstat-ayxithike-ianergia-to-proto-trimino-toy-2016 (Ανακτήθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2016).
Doitfun

(2013)

Ανάλυση

SWOT,

[Διαδίκτυο].

Διαθέσιμο

στο:

http://doitfun.biz/2013/03/14/swot-2 (Ανακτήθηκε: 14 Μαρτίου 2013).
93

E-Boss (2014) Πως υπολογίζουμε την αξία μιας εταιρείας, [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο
στο:

http://www.e-boss.gr/eboss/articles/article.jsp?context=103&articleid=26927

(Ανακτήθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2016).
Enikonomia (2015) Η Aegean επεκτείνει την συμφωνία τεχνικής υποστήριξης με την
Lufthansa Technik, [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο:
http://www.enikonomia.gr/businesses/24929,H-Aegean-epekteinei-thn-symfwniatexnikhs-yposthrixhs-me-thn-Lufthansa-Technik.html (Ανακτήθηκε: 12 Ιουνίου
2015).
Enterprise Greece (2008) Η Ελληνική Οικονομία, [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο:
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/h-ellada-shmera/giati-ellada/h-ellhnikhoikonomia (Ανακτήθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2016).
Gravitonio (2012) To μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων του Porter, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο

στο:

http://gravitonio.blogspot.gr/search?q=porter

(Ανακτήθηκε:

22

Οκτωβρίου 2016).
Liberal (2016) Aegean Airlines: Ένας «νεαρός» Εθνικός Πρωταθλητής, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο στο: http://www.liberal.gr/arthro/32691/oikonomia/epicheiriseis/AegeanAirlines-enas-isonnearossin-ethnikos-protathlitis.html (Ανακτήθηκε: 10 Οκτωβρίου
2016).
Indeepanalysis

(2016)

Η

ανεργία

2016,

[Διαδίκτυο].

http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/h-anergia-2016

Διαθέσιμο

στο:

(Ανακτήθηκε:

12

Οκτωβρίου 2016).
Naftemporiki

(2016)

Αεροπορία

Αιγαίου,

[Διαδίκτυο].

Διαθέσιμο

στο:

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/aegn.ath/aeroporia-aigaioy-ko
(Ανακτήθηκε: 15 Οκτωβρίου 2016).
Newpost (2016) S&P: Στο 179% του ΑΕΠ το χρέος της Ελλάδας το 2016, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο στο: http://newpost.gr/oikonomia/549368/s-p-sto-179-toy-aep-to-xreosths-elladas-to-2016 (Ανακτήθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2016).
News.gr (2016) Στο 23,1% μειώθηκε η ανεργία το β τρίμηνο του 2016, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο

στο:

http://www.news.gr/oikonomia/agora-ergasias/article/280339/sto-

231-meiothhke-h-anergia-to-v-trimhno-toy.html (Ανακτήθηκε: 2 Οκτωβρίου 2016).
94

Olympic

Air

(2016)

[Διαδίκτυο].

Profile,

Διαθέσιμο

στο:

https://www.olympicair.com/el/OlympicAir/profile (Ανακτήθηκε: 12 Αυγούστου
2016)
Olympic

Air

Το

(2016)

δίκτυό

μας,

[Διαδίκτυο].

https://www.olympicair.com/el/OlympicAir/profile/Network

Διαθέσιμο

στο:

(Ανακτήθηκε:

12

Αυγούστου 2016)
Slidemodel

(2016)

Ανάλυση

PEST,

[Διαδίκτυο].

Διαθέσιμο

στο:

https://slidemodel.com/templates/pest-analysis-diagrams-powerpoint
Wikiwand (2015) Υπερτιμημένες μετοχές και υποτιμημένες μετοχές, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο στο: http://www.wikiwand.com/en/Security_market_line (Ανακτήθηκε: 15
Μαρτίου 2015).
Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. (2009) Ετήσιο Δελτίο και Απολογισμός Εταιρικής Χρήσης
[Διαδίκτυο].

2009,

Διαθέσιμο

στο:

http://el.aegeanair.com/aegeanCMS/uploads/IR/ANNUAL_REPORT_GR.PDF
(Ανακτήθηκε: 27 Οκτωβρίου 2016).
Αεροποριλίκια (2014) Ιστορική Αναδρομή Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών,
[Διαδίκτυο].

Διαθέσιμο

στο:

http://aeroporilikia.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_851.html (Ανακτήθηκε: 21 Οκτωβρίου 2016).
Βασιλάκης, Θ. (2011) ‘ «Πτήσεις ισορροπίας» για τον Mr Aegean Airlines’,
[Διαδίκτυο].

Διαθέσιμο

στο:

http://www.dealnews.gr/leaders/item/21636-Θ-

Bασιλάκης-«Πτήσεις-ισορροπίας»-για-τον-Mr-Aegean-Airlines#.WBlFry2LTIU
(Ανακτήθηκε: 6 Ιουνίου 2011)
Βασιλάκης, Θ. (2014) ‘Τα ανοιχτά μέτωμα με τη Ryanair που απειλούν το
«μονοπώλιο»’,

Deal

News,

22

Μαρτίου,

[Διαδίκτυο].

Διαθέσιμο

στο:

http://www.dealnews.gr/leaders/item/103680-ΘΕΟΔΩΡΟΣ-BΑΣIΛΑΚΗΣ-Tαανοιχτά-μέτωπα-με-τη-Ryanair-που-απειλούν-το-«μονοπώλιο»

(Ανακτήθηκε:

29

Οκτωβρίου 2016).
Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α. και Σιουγλέ, Γ. (2010) Ανάλυση και αποτίμηση
επιχειρήσεων. Αθήνα: Μπένος.

95

Ελληνική Δημοκρατία (2013) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο στο: http://www.ypa.gr/air-transport/air-service-agreements/ (Ανακτήθηκε:
22 Οκτωβρίου 2016).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ (2016) Ο νέος στόλος της αεροσκαφών απογειώνει την Aegean,
[Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο: http://www.ypa.gr/air-transport/air-service-agreements/
(Ανακτήθηκε: 2 Νοεμβρίου 2016).
ΕΞΠΡΕΣ (2016) Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα, [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο:
http://www.express.gr/agores/agores/137oz_20071206137.php3?view=metoxi&secsy
m=%C1%D1%C1%C9%C3 (Ανακτήθηκε: 17 Οκτωβρίου 2016).
ΕΞΠΡΕΣ (2016) Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα., [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο:
http://www.express.gr/news/business/790779oz_20160714790779.php3
(Ανακτήθηκε: 17 Οκτωβρίου 2016).
Η Καθημερινή (2011) Σωστή αποτίμηση των επιχειρήσεων, [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο
στο:

http://www.kathimerini.gr/436330/article/oikonomia/epixeirhseis/swsth-

apotimhsh-twn-epixeirhsewn (Ανακτήθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2016).
Η Καθημερινή (2016) Στο 0,3 τελικά η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2015, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο

στο:

http://www.kathimerini.gr/851352/article/oikonomia/ellhnikh-

oikonomia/sto-03-telika-h-syrriknwsh-toy-aep-to-2015 (Ανακτήθηκε: 28 Σεπτεμβρίου
2016).
Θερίου, Ν. (2014) Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων. Αθήνα: Κριτική.
Κάτζος, Ν. Στειακάκης Ε. (2002) Εκδόσεις: Ζήτη Πελαγία & ΣΙΑ Ο.Ε., Αθήνα 2002.
Κατσώνη, Β. (2006) Συστήματα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων στον Τουρισμό. Αθήνα:
Interbooks.
Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ. και Κιόχος, Α. (2014). Αθήνα: Κιόχου Ελένη.
Κουσούνης, Σ. (2015) ‘Η ΙΑΤΑ ζητεί από τα τουριστικά γραφεία εκκαθάριση
εισιτηρίων

ανά

εβδομάδα’,

Η

Καθημερινή,

[Διαδίκτυο].

Διαθέσιμο

στο:

http://www.kathimerini.gr/821672/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-iata-zhtei-

96

apo-ta-toyristika-grafeia-ekka8arish-eisithriwn-ana-evdomada

(Ανακτήθηκε:

20

Οκτωβρίου 2016).
Λαζαρίδης, Γ. (2005) Αποτίμηση επιχειρήσεων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί.
Μπουλούκος, Π. (2009) ‘Απογειώνεται η Olympic Air’, Το Βήμα, [Διαδίκτυο].
Διαθέσιμο στο: http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=281164
(Ανακτήθηκε: 18 Οκτωβρίου 2016).
Νούλας, Α. (2015) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές
αποφάσεις. Θεσσαλονίκη: Αθανάσιος Νούλας.

Παπαδάκης, Β. (2007) Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία.
Αθήνα: Μπένος.

Παπαδάκης, Β. (2011) Στρατηγική των επιχειρήσεων. Αθήνα: Μπένος.
Παπαδόπουλος, Δ. και Λαζαρίδης, Γ. (2006) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. 2η
έκδοση. Θεσσαλονίκη.
Σιώμκος, Γ. (2004) Στρατηγικό Μαρκετινγκ. Αθήνα: Σταμουλής.
Τζανακάκης, Ε

(2010) Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση της αξίας

επιχείρησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. [Διαδίκτυο]. Διαθέσιμο στο:
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/4407/Tzanakakis.pdf?sequence=
2 (Ανακτήθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2016).
Ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές
Barker, R. (2001) Determining Value: Valuation Models and Financial Statements.
New Jersey: Prentice Hall.
Damodaran, A. (2002) Investment Valuation. New York: John Wiley & Sons.
Damodaran, A. (2006) Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment
and Corporate Finance. 2nd edn. New York: John Wiley & Sons.

97

Damodaran, A (2009) The Dark Sise of Valuation: Valuing Young, Distressed and
Compex Businesses. 2nd edn. New York: Financial Times.

Dechow, P., Hutton, A. and Sloan, R. (1999) ‘An empirical assessment of the residual
income valuation model’, Journal of Accounting and Economics, (26) 1-3, pp. 1-34,
[Online].

Available

at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410198000494 (Accessed: 13
September 2016).
EUROPEAN COMMISSION (2013) Press Release Database, [Online], Available at:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-361_en.htm (Accessed: 28 Oktober 2016).
Fama, E. and Miller, M (1972) The theory of finance. New York: Wiley for
the American.
Fernandez, P. (2007) ‘Valuing companies by cash flow discounting: ten methods and
nine theories’, Managerial Finance, 451, pp. 1-31, [Online]. Available at:
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0451-E.pdf (Accessed: 15 October 2016).
Fine, L. (2009) The SWOT Analysis: Using your Strength to overcome Weaknesses,
Using Opportunities to overcome Threats. 3rd edn. CreateSpace.
Fisher, I. (1930) The theory of interest. New York: Mac Millan & Co.
Financial

Times

(2016)

Equities,

[Online].

Available

at:

http://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=AEGN:ATH (Accessed: 15
October 2016).
Fisher, S. (1981) Relative shocks, relative price variability, and inflation, Brookings
Papers

on

Economic

Activity,

[Online].

Available

http://www.jstor.org/stable/2534344?seq=1#page_scan_tab_contents

(Accessed:

at:
5

Σεπτεμβρίου).
Fraken, R. and Lee, C. (1998) ‘Accounting valuation, market expectation, and crosssectional stock returns’, Journal of Accounting and Economics, (25) 3, pp. 283-319,
[Online].

Available

at:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410198000263 (Accessed: 10
September 2016).
98

Francis, J., Olsson P. & Oswald D. (2000) ‘Comparing the Accuracy and
Explainability of Dividend, Free Cash Flow, and Abnormal Earnings Equity Value
Estimates’, Journal of Accounting Research, (38) 1, pp. 45-70, [Online]. DOI:
10.2307/2672922 (Accessed: 9 September 2016).
Goldair

Handling

(2016)

Our

Clients,

Available

at:

http://www.goldair-

handling.gr/en/clients (Accessed: 1 June 2016).
Grant, R. (1998) Contemporary Strategy Analysis. 3rd edn. New Jersey: WileyBlackwell.
Harvard Business Review (1964) Decision Trees for Decision Making, [Online].
Available at: https://hbr.org/1964/07/decision-trees-for-decision-making (Accessed:10
August 2016).
Harvard

Business Review (1968) Investment Policies that Pay off, [Online].

Available at: https://hbr.org/1968/01/investment-policies-that-pay-off (Accessed: 8
September 2016).
Healy, P. and Palepu, K. (2012) Business Analysis Valuation: Using Financial
Statements. 5th edn. Boston: Cengage Learning.
Hirshleifer, J. (1958) ‘On the Theory of Optimal Investment Decision’, Journal of
Political

Economy,

(66)

4,

pp.

320-352,

[Online].

Available

at:

https://www.jstor.org/stable/1827424?seq=1#page_scan_tab_contents (Accessed: 8
September 2016).
Jennergen, P. (March 2006) ‘Continuing Value in Firm Valuation by Discounted
Cash Flow Model’, Europe Journal of Operational Research. (185) 3, pp. 1548-1563,
[Online]. DOI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221706005522
(Accessed: 10 September 2016).
Larrabee, D. and Voss, J. (2012) Valuation Techniques: Discounted Cash Flow,
Earnings Quality, Measures of Value Added, and Real Options. New York: John
Wiley & Sons.

99

Markowitz, H. (1952) ‘Portofolio Selection’, Journal of Finance, 7 (1), pp. 77-91,
[Online].

Available

at:

http://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/ma362/07F/markowitz_JF.pdf (Accessed:
22 August 2016).
Marshall, A. (1890) Principles of Economics, [Οnline]. Avaliable at: http://eet.pixelonline.org/files/etranslation/original/Marshall,%20Principles%20of%20Economics.pd
f (Accessed: 20 August 2016).
Miles, R. & Snow, C. (2003) Organizational Strategy, Structure, and Process.
Redwood city: Stanford University Press.
Miller, F. Vandome, A. McBrewster, J. (2011) Pest Analysis. Saarbrucken: VDM.
Modigliani, F. & Miller, M. (1958) ‘The Cost of Capital Corporation Finance and the
Theory of Investment’, American Economic Review, 48 (3), pp. 261-297, [Online].
Available

at:

https://www2.bc.edu/~chemmanu/phdfincorp/MF891%20papers/MM1958.pdfb
(Accessed: 24 August 2016).
Penman, S. and Sougiannis, T. (1998) ‘A Comparison of Dividend, Cash flow, and
Earnings Approaches to Equity Valuation’, Contemporary Accounting Research, (15)
3, p p. 343-383, [Online]. DOI: 10.1111/j.1911-3846.1998.tb00564.x (Accessed: 10
September 2016).
Porter, M. (1998) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and
Competitors. New York: Free Press.
REUTERS

(2013)

Aerospace

&

Defense,

[Online].

Available

at:

http://www.reuters.com/article/us-aegean-olympic-eu-idUSBRE9980A920131009
(Accessed: 1 October 2016).
REUTERS

(2010)

Hot

Stocks,

[Online].

Available

at:

http://www.reuters.com/article/aegean-olympicair-eu-idUSBRU01115020101117
(Accessed: 1 October 2016).

100

REUTERS

(2010)

Private

Equity,

[Online].

Available

at:

http://www.reuters.com/article/olympic-aegean-idUSLDE61L0TX20100222
(Accessed: 1 Oktober 2016).
Ries, E. (2013) Lean Startup. Αθήνα: Λιβάνης.
Schuler, R. & Jackson, S. (2008) Strategic Human Resource Management. New
Jersey: Wiley-Blackwell.
Thomas, W. & Hunger, D. Essentials of Strategic Management. New York:
1995.
Tranding Economics (2016) πορεία 10ετούς Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου από το
2011

έως

το

2016,

[Online].

Available

http://www.tradingeconomics.com/greece/government-bond-yield

(Accessed:

at:
27

Oktober 2016).
Tranding Economics (2016) πορεία Greece GPD, [Online]. Available at:
http://www.tradingeconomics.com/greece/gdp (Accessed: 27 Oktober 2016).
Stowe, J. D., Robinson, T. R., Pinto,, J. E. and McLeavey, D. W. (2007) Equity Asset
Valuation. New York: John Wiley & Sons.
Williams, J. B. (2012) The theory of Investment Value. BN Publishing.

101

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

102

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

103

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

104

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

105

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

106

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

107

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

108

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

109

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

110

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

111

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

112

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

113

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ AEGEAN AIRLINES 2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

114

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

115

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

116

