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1.1  ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο εξεπλεηηθήο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Δθαξκνζκέλεο 

Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Ζ αλάιπζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη κία απαξαίηεηε 

δηεξγαζία γηα ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο. Ζ δηεξγαζία απηή παξνπζηάδεη ηηο πεγέο 

άληιεζεο θεθαιαίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε, αιιά θαη ηηο επελδχζεηο πνπ 

επηιέγεη λα ρξεκαηνδνηήζεη κε ηα θεθάιαηα απηά. Δθηφο απηνχ, κε ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

πνπ επέηπρε ε επηρείξεζε, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

Όπσο είλαη γλσζηφ, νη επηρεηξήζεηο ζπληάζζνπλ δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

εθζέζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιεξέζηεξε δπλαηή ελεκέξσζε ησλ νκάδσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σέηνηεο νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ είλαη γηα παξάδεηγκα νη κέηνρνη, νη πηζησηέο, νη εξγαδφκελνη, αιιά 

θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο. Οη εθζέζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, εκθαλίδνληαο 

παξάιιεια ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ρξήζεο. 

Οη ηξείο βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 

αλαιχνληαη ζε κηα ηέηνηα έθζεζε, είλαη: ε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ε 

Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ θαη νη εκεηψζεηο
1
. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο απηέο επηηξέπνπλ ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηζρπξψλ θαη αδχλακσλ 

ζεκείσλ ηεο εηαηξείαο θαη θπζηθά ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε θάζε πξφβιεκα, πνπ 

αληηκεησπίδεη. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βέβαηα 

αλαιχνληαη θαη νη θαηαζηάζεηο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα κέζσ νηθνλνκηθψλ θαη 

καζεκαηηθψλ ηχπσλ θαη κνληέισλ γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο 

Maersk Lines, κηαο εηαηξείαο κε εγεηηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (container shipping). πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη 

                                                           
1Πθγι: Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα, τόμοσ Α’, Ε. Κ. Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Π. Ε. Πετράκθσ. 
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ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Maersk Lines γηα ηελ πεξίνδν 2009 έσο θαη ην 

2015, φπνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

αξηζκνδεηθηψλ, πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα αλαιχζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε 

εηο βάζνο, δηεξεπλψληαο ηα βαζηθφηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κία ζχγθξηζε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ θαη 

αξηζκνδεηθηψλ ηεο Maersk Lines κε ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο, νη νπνίεο είλαη: ε 

CMA CGM SA, ε Hapag-Lloyd AG θαζψο θαη ε Evergreen Marine Corp Taiwan 

Ltd. Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε απηή αληινχκε ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ 

πνξεία ηεο Maersk Lines, ζε ζρέζε κε ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη κε ηνλ 

θιάδν. Οη αληαγσληζηέο επηιέρηεθαλ κε βάζε ηε ιίζηα, πνπ δεκνζίεπζε ε Alphaliner 

ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ 2016, κε θξηηήξην ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ θάζε εηαηξείαο
2
. 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλάιπζεο, ζα έρνπκε κηα γεληθφηεξε εηθφλα γηα ηε Maersk 

Lines θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηελ ηειεπηαία επηαεηία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα 

κπνξέζνπκε λα πξνβνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηά ηεο. 

Σέινο, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ζπληάμνπκε πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εμέιημε ηεο Maersk Lines γηα ηα επφκελα έηε. 

 

Εικόνα 1: Emma Maersk3. 

                                                           
2Πθγι: http://www.alphaliner.com/top100. 
3Πθγι: IMO number 9321483, Name of the ship: EMMA MAERSK. 
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1.2 ΑΡΚΣΙΚΟΛΔΞΟ 

CCFI: China Containerized Freight Index 

CGM: Compagnie Générale Maritime 

CMA: Compagnie Maritime d'Affrètement 

DWT: Dead Weight Tons 

EBIT: Earnings before Interest and Taxes 

EPS: Earnings per Share 

FFE: Forty-Foot Equivalent Unit 

GDP: Gross Domestic Product 

GT: Gross Tons 

IMF: International Monetary Fund 

IMO: International Maritime Organization 

LNG: Liquefied Natural Gas 

NOL: Neptune Orient Lines 

OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries 

P/E: Price per Earnings 

POE: Return on Investments 

ROA: Return on Assets 

TEU: Twenty Foot Equivalent Unit 

UN: United Nations 

USD: United States Dollar 

ΓΚΣ: Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο 

ΗΚ: Ίδηα Κεθάιαηα 

ΚΠΣΦ: Κέξδε Πξν Σφθσλ Καη Φφξσλ 

κ: Μέηξα 

ΜΓ: Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 

ΜΞΚ: Μαθξνπξφζεζκα Ξέλα Κεθάιαηα 

ΞΚ: Ξέλα Κεθάιαηα 

ΠΠ: Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 
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1.3 ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

 

1.3.1 Δίδε Δκπνξηθώλ Καξαβηώλ 

 

Σα θαξάβηα ρσξίδνληαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην θνξηίν, πνπ 

κεηαθέξνπλ (πάλσ απφ 100 ζχκθσλα κε ηελ IHS Maritime & Trade
4
). ηελ παξνχζα 

εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο πέληε πην βαζηθέο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ 

παγθφζκηα ηξάπεδα. Απηέο είλαη:  

 

 Oil tankers (Γεμακελφπινηα) 

 

Σα δεμακελφπινηα απνηεινχλ ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε θαηεγνξία κεηαθνξηθψλ 

πινίσλ (Δηθφλα 2). Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη δεμακελφπινησλ, φπσο 

κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, πγξνπνηεκέλν αέξην πεηξειαίνπ (LNG) θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ. Τπάξρνπλ αθφκε δεμακελφπινηα, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, γηα λα κεηαθέξνπλ 

πγξά θνξηία, φπσο γιπθνχ λεξνχ, θξαζηνχ, ιαδηνχ ή ρπκνχ πνξηνθαιηνχ. 

 

 Bulk carriers (μεξνχ θνξηίνπ) 

 

Σα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ ζπρλά απνθαινχληαη θαη ε θηλεηήξηα 

δχλακε ηνπ δηεζλνχο ζηφινπ. Δίλαη πνιχ απνδνηηθά πινία, πνπ κεηαθέξνπλ 

εκπνξεχκαηα ρχκα, δειαδή ρσξίο θακία εηδηθή ζπζθεπαζία θαη γεληθά πεξηέρνπλ 

εκπνξεχκαηα, φπσο δεκεηξηαθά, ηξφθηκα, κεηαιιεχκαηα (βσμίηε, αινπκίλην), 

θάξβνπλα, αθφκε θαη ηζηκέλην
5
. Απφ ην 2011 θαη κεηά απνηεινχλ πεξίπνπ ην 45% 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ (Δηθφλα 3). 

  

                                                           
4Πθγι: https://www.ihs.com. 
5Πθγι: Marine Insight. 
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 General cargo (γεληθνχ εκπνξίνπ) 

 

Όπσο ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ ην φλνκά ηνπο, ηα ζθάθε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί, γηα λα ρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά είδε θαη αθαλφληζην ζρήκα 

εκπνξεπκάησλ. Απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δαζηθά πξντφληα, βηνκεραληθά 

πξντφληα, βαξχ εμνπιηζκφ, νρήκαηα, κεραλήκαηα, πξντφληα δηαηξνθήο, 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα, θαζψο θαη εμαξηήκαηα ζε έξγα θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ.
6
 

 

 Container ships (εκπνξεπκαηνθηβψηηα) 

 

Ο ηνκέαο, πνπ κπνξνχκε λα πνχκε, φηη άιιαμε ην πξφζσπν ηεο λαπηηιίαο απφ 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, είλαη ηα container shipping (εκπνξεπκαηνθηβψηηα). 

Σα ζεκεξηλά γηγάληηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κπνξνχλ λα 

θνξηψζνπλ θαη λα μεθνξηψζνπλ ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε εθπιεθηηθνχο ξπζκνχο, 

απνηειψληαο πιένλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

logistics.

 

Εικόνα 2: Ο παγκόςμιοσ ςτόλοσ ανά κατηγορία πλοίου7. 

 

Εικόνα 3: Ο παγκόςμιοσ ςτόλοσ ωσ ποςοςτά ανά κατηγορία πλοίου8. 

                                                           
6Πθγι: MacGregor shipping services. 
7Πθγι: UNCTADstat, United nations conference on trade and development, Merchant fleet by flag of 
registration and by type of ship, annual, 1980-2016. 
8Πθγι: UNCTADstat, United nations conference on trade and development. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oil tankers 450052,69 439932,05 454348,73 472889,55 481578,55 488307,78 503342,99

Bulk carriers 456623,24 547191,63 624021,92 686635,02 730295,57 761775,56 778889,53

General cargo 108231,55 81159,28 78137,86 77589,26 74988,58 74157,94 75257,77

Container ships 169157,52 183691,41 196820,99 206546,56 216199,14 228223,87 244273,64

Other types of ships 92072,16 163135,47 178784,16 182090,10 185824,58 193456,74 204885,88

Total fleet 1276137,16 1415109,83 1532113,67 1625750,49 1688886,40 1745921,89 1806649,82

Παγκόσμιος στόλος ανα κατηγορία πλοίοσ:
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1.3.2 Σα Δκπνξεπκαηνθηβώηηα (containers) 

 

Ζ λαπηηιία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηαθέξεη απφ ηε ζπκβαηηθή λαπηηιία, επεηδή 

ρξεζηκνπνηεί εκπνξεπκαηνθηβψηηα ηππνπνηεκέλσλ κεγεζψλ - 20 πνδηψλ (6,09 κ), 40 

πφδηα (12,18 κ), 45 πφδηα (13,7 κ), 48 πφδηα (14,6 κ) θαη 53 πνδηψλ (16.15 κ),  γηα λα 

θνξηψζεη, λα κεηαθέξεη, θαη μεθνξηψζεη ηα εκπνξεχκαηα. Ωο απνηέιεζκα, ηα δνρεία 

κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη απξφζθνπηα κεηαμχ πινίσλ, θνξηεγψλ θαη ηξέλσλ. Απηφ 

επηηεχρζεθε κε ηελ ηππνπνίεζε ζε φιε ηελ παγθφζκηα βηνκεραλία, ράξε ζην έξγν 

ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ISO), φπνπ ην 1961 θαζφξηζε ηα κεγέζε θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σα δχν πην ζεκαληηθά θαη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελα κεγέζε ζήκεξα είλαη ησλ 20 πνδψλ θαη 40 πνδψλ. Σν container 20 

πνδψλ, πνπ αλαθέξεηαη σο Twenty-foot Equivalent Unit (TEU), έγηλε ην βηνκεραληθφ 

πξφηππν αλαθνξάο, έηζη πνπ ηψξα ν φγθνο ηνπ θνξηίνπ θαη ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

πινίσλ λα κεηξνχληαη ζε TEU. Σν εκπνξεπκαηνθηβψηην 40 πνδψλ (2 TEU) ή Forty-

foot Equivalent Unit (FFE) είλαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν ζηηο αγνξέο 

ζήκεξα9. 

 

1.3.3 Η Διιεληθή Ναπηηιία 

 

Ζ ειιεληθή λαπηηιία αλέθαζελ ππήξμε καδί κε ηνλ ηνπξηζκφ ε βαξηά 

βηνκεραλία ηεο Διιάδνο. χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε ζηαηηζηηθή έθζεζε, πνπ 

εμέδσζαλ ζηελ δεκνζηφηεηα ηα Ζλσκέλα Έζλε ζηηο 8/6/2016, πνπ αθνξνχζε ην έηνο 

2014 επί ηνπ παξφληνο, ν ειιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο (ζπκθεξφλησλ ηεο) είλαη ν 

κεγαιχηεξνο ζηνλ θφζκν, αληηπξνζσπεχνληαο ην 15,41% ηεο παγθφζκηαο ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο (DWT)
10

 (Δηθφλα 5). ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ην IMF κε 

ηελ δεκνζίεπζε, πνπ αθνξνχζε ην έηνο 2015 (Δηθφλα 4). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηεο Lloyd's List, ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά έξρεηαη 40
ν
 παγθνζκίσο ζε δηαθίλεζε 

φγθνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ
11

. 

                                                           
9Πθγι: World Shipping Council. 
10Πθγι: UNCTADstat, United nations conference on trade and development.  
DWT: Χωρθτικότθτα εκτοπίςματοσ. Τπολογίηεται ςε τόνουσ των 2.240 λιβρϊν και προςδιορίηει το 
μζγιςτο ςυνολικό βάροσ φορτίου, που μπορεί να μεταφζρει αςφαλϊσ το πλοίο εφόςον διατθρεί το 
βφκιςμα που προβλζπει θ νομοκεςία. Από το βάροσ αυτό αν αφαιρεκεί το βάροσ καυςίμων, 
εφοδίων & ζρματοσ προκφπτει θ πραγματικι ςε φορτίο μεταφορικι ικανότθτα του πλοίου. 
11Πθγι: Σhe Journal of Commerce annual top 50 World Container Ports, Lloyd's List annual Top 100 
Ports, Drewry World Container Traffic Port Handling and individual port websites. 
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Εικόνα 4: Παγκόςμια κατάταξη χωρϊν με βάςη την ιδιοκτηςία των πλοίων12. 

 

 

Εικόνα 5: Γενικζσ πληροφορίεσ για την ελληνική ναυτιλία13. 

 

πκπεξαίλνπκε επνκέλσο, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε λαπηηιία γηα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, αιιά πξσηίζησο γηα ηελ Διιάδα, ε νπνία ζεκεησηέσλ εηζέθεξε 7% ηνπ 

εζληθνχ GDP ην 2015 θαη ην 30% ηνπ εζληθνχ ζπλαιιάγκαηνο
14

. 

                                                           
12Πθγι: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, January 2016. 
13Πθγι: UNCTADstat, United nations conference on trade and development. 
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χκθσλα κε ηνλ Θεφδσξν Δ. Βεληάκε, πξφεδξν ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ
15

: <<Σν 2015, εμαηηίαο  ηεο αλαπάληερεο επηβξάδπλζεο  ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ησλ κεγάισλ κεηαβνιψλ, πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

βξήθαλ ηε δηεζλή λαπηηιία επάισηε, ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο ππεξπξνζθνξάο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο απφ ηε δπζηνθία θαη ην δαλεηζκφ. 

Σν πξφβιεκα ήηαλ εληνλφηαην ζηα πινία κεηαθνξάο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ (νη λαχινη 

ζεκείσζαλ ηζηνξηθά ρακειφ), ηα νπνία απνηεινχλ ην ηξίην ζε κέγεζνο ηχπν ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιεληθνχ ζηφινπ (Δηθφλα 6). 

ε εζληθφ επίπεδν, ην 2015 ήηαλ έλα άθξσο επεηζνδηαθφ έηνο ιφγσ ηεο 

πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ηεο επηβξάδπλζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη κε ην πξσηνθαλέο 

θιείζηκν ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηελ επαθφινπζε επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε 

δηαθίλεζε θεθαιαίσλ, πνπ παξακέλνπλ ελεξγνί έσο ζήκεξα. Ζ αξρηθή ζνβαξή 

αλαζηάησζε ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

μεπεξάζηεθε ζχληνκα, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φκσο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Σν 

λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα εκθάληζε θαηαθφξπθε κείσζε, ε νπνία παξά ηε ζρεηηθή 

εμνκάιπλζε κεηά ηνπο πξψηνπο κήλεο απφ ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε 

δηαθίλεζε θεθαιαίσλ ζπλερίδεηαη ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. Δπηπιένλ, κεηά απφ ηξία ζρεδφλ ρξφληα αλεπίζεκεο 

δηεξεχλεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο Διιάδνο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

ε ειιεληθή θπβέξλεζε ελεκεξψζεθε, φηη νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο θφξνπ ρσξεηηθφηεηαο ζεσξνχληαη κε ζπκβαηέο κε ηηο θνηλνηηθέο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη 

επνκέλσο, ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα θαηαξγεζνχλ
16

.>> 

 

Εικόνα 6: Ο ελληνικόσ ςτόλοσ ανά κατηγορία πλοίου17. 

                                                                                                                                                                      
14Πθγι: Ναυτικό επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ, Ζνωςθσ Ελλινων εφοπλιςτϊν, ετιςια ζκκεςθ 2015-2016. 
15Πθγι: Ναυτικό επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ, Ζνωςθσ Ελλινων εφοπλιςτϊν, ετιςια ζκκεςθ 2015-2016. 
16Σθν ίδια ςτιγμι άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπωσ θ Κφπροσ εφαρμόηουν επικετικι φορολογικι 
ςτρατθγικι, αφοφ δίνει το δικαίωμα ςτισ ναυτιλιακζσ να αποφαςίςουν αν κζλουν να φορολογθκοφν 
πάνω ςτα κζρδθ τουσ ι να επιλζξουν να φορολογθκοφν με βάςθ μικροφ ποςοςτοφ πάνω ςτo DWT 
των πλοίων αςχζτωσ των κερδϊν. 
17Πθγι: UNCTADstat, United nations conference on trade and development, Merchant fleet by flag of 
registration and by type of ship, annual, 1980-2016. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oil tankers 444,00 434,00 439,00 421,00 420,00 416,00

Bulk carriers 240,00 255,00 258,00 250,00 249,00 232,00

General cargo 199,00 186,00 182,00 145,00 135,00 132,00

Container ships 37,00 37,00 35,00 18,00 17,00 9,00

Other types of ships 623,00 629,00 619,00 587,00 591,00 597,00

Total fleet 1.543,00 1.541,00 1.533,00 1.421,00 1.412,00 1.386,00 

Ελληνικός στόλος ανα κατηγορία πλοίοσ (με ελληνική σημαία):
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1.3.4 Κίλδπλνη Καη Δπθαηξίεο Σνπ Κιάδνπ 

Ζ δηεζλήο λαπηηιία αληηκεησπίδεη έλα λέν θαη ζχλζεην πεξηβάιινλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη άιινηε πξνθιήζεηο θαη άιινηε επθαηξίεο, φπσο ε αλαληηζηνηρία 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ε ζπλερηδφκελε παγθφζκηα νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη νη 

γεσπνιηηηθέο εληάζεηο. Ωζηφζν, αθφκα πην αλεζπρεηηθά είλαη ηα αιιειέλδεηα 

δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, θαζψο θαη ην θφζηνο, πνπ ζα 

πξέπεη λα επηβαξπλζνχλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, φζνλ αθνξά ηελ φιν θαη 

απμαλφκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ηεο πεηξειατθήο θαηαλάισζεο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

 

1.3.4.1 Οη Οηθνλνκίεο Κιίκαθαο 

Δλψ ε ρσξεηηθφηεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αλά πάξνρν ηξηπιαζηάζηεθε 

κεηαμχ ηνπ 2004 θαη 2015, ν κέζνο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

απφ θαη πξνο ηα ιηκάληα ηεο θάζε ρψξαο, κεηψζεθε θαηά 29%.  

Καη νη δχν ηάζεηο δείρλνπλ ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο: φζν ηα πινία 

γίλνληαη κεγαιχηεξα (Δηθφλα 7) θαη νη εηαηξείεο απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηφζν ιηγφηεξεο εηαηξείεο απνκέλνπλ ζηηο επηκέξνπο αγνξέο. 

Απηή ε ηάζε ηεο αγνξάο είλαη ηδηαηηέξσο επηθίλδπλε γηα ηηο κηθξέο λαπηηιηαθέο, πνπ 

δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κεγάιεο επελδχζεηο ζε 

λέα, κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο θαξάβηα
18

.  

Δθηφο απηνχ, ηα θαξάβηα πιένλ έρνπλ πιενλάδνληα δπλακηθφηεηα 6%, πνπ 

ζεκαίλεη, φηη ηαμηδεχνπλ κε 94% πιεξφηεηα, ηε ζηηγκή, πνπ γηα λα είλαη επηθεξδή γηα 

ηνπο κεηφρνπο θαη κε δεδνκέλε ηελ επηβξάδπλζε ζηελ παγθφζκηα λαπζηπινΐα, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πάλσ απφ 97% πιεξφηεηα
19

. 

 

Εικόνα 7: Ο παγκόςμιοσ ςτόλοσ container το 201620. 

                                                           
18Πθγι OPEC, Annual Statistical Bulletin for the year 2016. 
19Πθγι: Lloyd’s List, Containerization international 2016. 
20

Πθγι: Lloyd’s List. 
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1.3.4.2 Οη Σηκέο Σνπ Πεηξειαίνπ 

 

Σν 2015 ήηαλ ε ρξνληά  θαηάξξεπζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ (Δηθφλα 8). Ζ 

αθξηβήο επίπησζε απηήο ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζα εμαξηεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηάξθεηά ηνπο. Οη επξείεο ζπλέπεηεο κηαο πηψζεο είλαη γεληθά 

ζεηηθέο δεδνκέλνπ, φηη ηνλψλεη ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη κεηψλεη ην θφζηνο ησλ 

θαπζίκσλ ησλ πινίσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο θαπζίκσλ ζην Ρφηεξληακ κεηψζεθαλ 

απφ $ 590 αλά ηφλν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014, ζε $ 318 αλά ηφλν ην Γεθέκβξην ηνπ 2014, 

ζεκεηψλνληαο πηψζε 46 %. Απηφ νδεγεί ζε ρακειφηεξν θφζηνο θαπζίκσλ θαη 

κείσζε ησλ θφκηζηξσλ, πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο λαπισηέο εθκεηάιιεπζεο 

πινίσλ, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα ηνλψζεη ηε δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο
21

.  

Ωζηφζν, φηαλ νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ αιιάμνπλ, νη λαχινη αιιάδνπλ. Οη 

εηαηξείεο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρνπλ πνιχ κηθξή δχλακε λα θξαηήζνπλ 

ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ. Άξα νπνηαδήπνηε εμνηθνλφκεζε, θάλεη ην θαχζηκν λα 

κεηαθπιχεηαη ζηηο εκπνξεπκαηηθέο ηηκέο. Τπάξρεη φκσο έλαο λεθξφο ρξφλνο, θαηά 

κέζν φξν ηξηψλ κελψλ, κέρξη λα εμηζνξξνπήζεη ε αγνξά απφ κία πηψζε ζηελ ηηκή 

ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ θαχζηκα θηελά θαη λα 

πνπιήζνπλ παξνρέο ζε πςειφηεξε ηηκή.  

Σν 2014 ην θέξδνο απηφ αλεξρφηαλ ζε πάλσ απφ $ 2 δηο, ελψ πέξπζη ην θέξδνο 

γηα ηνλ θιάδν ππνινγίδεηαη ζηα $4 δηζ. Σν ίδην ζεηηθά είλαη θαη ηα θέξδε απφ ηε 

πηψζε ηνπ πεηξειαίνπ, γηα ηε ρξνληά πνπ δηαλχνπκε ($ 1 δηζ. ην πξψην ηξίκελν)
22

. 

 

 

Εικόνα 8: Σιμζσ πετρελαίου από το 2010 ζωσ το 201623. 

                                                           
21Πθγι: United nations Conference  on trade and development, Review of maritime transport 2015. 
22Πθγι: Lloyd’s List, Containerization international 2016. 



14 

1.3.4.3 Δπηβνιή Πεξηβαιινληηθώλ Καλνληζκώλ 

 

Νένη θαλνληζκνί απαηηνχλ απφ ηε λαπηηιία, λα επελδχζεη ζε ηερλνινγίεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, θαιχπηνληαο δεηήκαηα, φπσο είλαη νη εθπνκπέο 

θαπζίκσλ, ε κείσζε ηνπ ζαιάζζηνπ ζνξχβνπ θαη ηα απφβιεηα. Οη επελδχζεηο απηέο 

εθηφο ηνπ φηη είλαη επσθειείο γηα ην πεξηβάιινλ, κπνξνχλ καθξνπξφζεζκα λα 

νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ θαπζίκσλ απφ ηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θαπζίκσλ. εκαληηθή ήηαλ ε επηβνιή θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 1257/2013  απφ ηελ ΔΔ, πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ηε ζεζκνζέηεζε ,ησλ 

φζσλ είραλ ζπκθσλεζεί ζηε ζχκβαζε ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, πνπ εγθξίζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ 

2009. Απηφο ν θαλνληζκφο αθνξνχζε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πινίσλ, πνπ ζηέιλνληαη γηα 

αλαθχθισζε, θαζψο θαη ηελ απαγφξεπζε πιηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πινία θαη είλαη 

επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ. Πιένλ ηα πινία απηά ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα 

θαη απαγνξεχεηαη ε εμαγσγή ηνπο απφ ηελ Έλσζε γηα αλαθχθισζε ζε κνλάδεο ρσξψλ, πνπ 

δελ είλαη κέιε ηνπ ΟΟΑ
24

. Δπηπιένλ ε νδεγία (2012/33/EU), πνπ εθδφζεθε ζηηο 21 Ννε ηνπ 

2012, ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηηο εθπνκπέο ζείνπ απφ ηα θαχζηκα, θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο 

εθπνκπέο co2.
25

 

 

1.3.4.4 Παγθόζκηα Δπηβξάδπλζε ηελ Αλάπηπμε 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία μεθίλεζε ην 2014 κε βξαδεία αλάθακςε, αλνκνηνγελή, κε 

αξγνχο ξπζκνχο, φπνπ νη  πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο αλαπηχζζνληαη, ελψ νη αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, πνπ νη νηθνλνκίεο ηνπο βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην, επηβξαδχλνληαη κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηελ πεξίπησζε ηεο Κίλαο
26

. 

 Σν 2014 ην παγθφζκην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (GDP) απμήζεθε νξηαθά 

θαηά 2,5%, απφ 2,5% ην 2013,
27

(ην 2015 έθηαζε ην 2.9%),  κε ηηο παγθφζκηεο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο λα απμάλνληαη θαηά 2,3%, (θαηψηεξεο απφ ην 2,6% ηνπ 2013, 

θαζψο θαη απφ ηα επίπεδα πξηλ απφ ηελ θξίζε). Καηά ζπλέπεηα, νη παγθφζκηεο δηα 

ζαιάζζεο κεηαθνξέο απμήζεθαλ θαηά 3,4 % ην 2014, (ίδην ξπζκφ κε ην 2013).  

                                                                                                                                                                      
23Πθγι OPEC, Annual Statistical Bulletin for the year 2016. 
24Πθγι: Official Journal of the European Union, L 330/1. 
25Πθγι: Official Journal of the European Union, L 327/1. 
26Πθγι: IMF Η κίνα αναπτφχκθκε με 7,4% το 2014 και 6,9 το 2015 ςε αντίκεςθ με τθν ανάπτυξθ 10% 
που παρουςίαηε τθν τελευταία πενταετία. Ζνα επιπλζον ςθμαντικό ςτοιχείο είναι ότι θ κίνα πλζον 
ςτρζφει τθν οικονομία τθσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και όχι ςτθν βιομθχανικι παραγωγι αγακϊν.  
27Σο 2012 υπιρξε αφξθςθ ςτο παγκόςμιο GDP 2,3%, το 2011 θ αφξθςθ ανιλκε ςτο 2,8% ενϊ το 2010. 



15 

1.3.4.5 Δπηβξάδπλζε Σεο Κηλεδηθήο Οηθνλνκίαο 

 

Μηα αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Κίλαο κπνξεί λα αιιάμεη ζεκαληηθά ην 

ηνπίν ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Ζ Κίλα πιένλ αλαπξνζαξκφδεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα, απφ ηελ παξαγσγή αγαζψλ πξνο ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ παγθφζκησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, πνπ 

βηψζακε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νθείιεηαη ελ πνιχο απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη 

κέζσ απηήο ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ δηεζλνχο εξγαηηθνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο, πνπ κεηαθέξζεθαλ σο επί  ην πιείζηνλ απφ ρψξεο κε θζελφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, φπσο είλαη ε Κίλα θαη ε Ηλδία. Ζ παγθφζκηα λαπηηιία, ηδηαίηεξα ηα ρξφληα 

ηελ παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ, πνπ απηή είρε γηα ην 

εκπφξην, ζηεξίρζεθε θπξίσο απφ ηελ αγνξά ηεο Κίλαο. Εεηνχκελν επνκέλσο είλαη λα 

εμαζθαιηζηεί, φηη ε δπλακηθή, πνπ ζα πξνέθππηε, λα ζπλερηζηεί θαη ζε άιιεο ρψξεο. 
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2.1 ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (MAERSK LINES) 

2.1.1 Γεληθά Γηα Σελ Δηαηξεία 

Ζ Maersk Line είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ θφζκνπ ζηνλ θιάδν ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κε 59.000 πειάηεο
28

. Έρεη 324 

γξαθεία ζε 115 ρψξεο θαη απαζρνιεί 7.600 λαπηηθνχο ζηα 605 πινία, πνπ δηαζέηεη, 

(ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 3 εθ. TEU)   θαη    22.400 ππαιιήινπο. 

Ζ Maersk Line είλαη κέξνο ηνπ νκίινπ Maersk, πνπ εδξεχεη ζηελ Κνπεγράγε, 

Γαλία. Ο φκηινο απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 88.355 αλζξψπνπο ζε πεξίπνπ 130 

ρψξεο. Δθηφο ηεο Maersk Line,  ν φκηινο Maersk απνηειείηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο
29

: 

 APM Terminals: Παξέρεη ιηκεληθέο θαη εθθνξησηηθέο ππνδνκέο. Δπί ηνπ 

παξφληνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 57 ιηκάληα θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ζε 36 ρψξεο. 

 Maersk Oil: Δίλαη κηα δηεζλήο εηαηξεία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε 

εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηε Βφξεηα Θάιαζζα, 

ην Καηάξ, ηελ Αιγεξία θαη ην Καδαθζηάλ. 

 Maersk Drilling: Παξέρεη ππεξεζίεο γεψηξεζεο ζε πεηξειατθέο εηαηξείεο. 

 APM Shipping Services: δηαζέηεη θαξάβηα κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, 

θνξηεγά κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο θαη θαξάβηα πνιιαπιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζσζηηθά, ηξνθνδνηηθά θ.α. 

Οη ηδηνθηήηεο ηεο Maersk Lines είλαη νη εηαηξείεο
30

: ε A.P. Møller Holding A/S, 

θαηέρνληαο ην 41,51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (δηθαηψκαηα ςήθνπ 51,23%), ε A.P. 

Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familie fond, θαηέρνληαο ην 8,84% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (δηθαηψκαηα ςήθνπ 13.12%) θαη ε Den A.P. Møllerske 

Støttefond, θαηέρνληαο ην 3,11% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (δηθαηψκαηα ςήθνπ 

5.99%). Καη νη ηξείο εηαηξείεο έρνπλ έδξα ηελ Κνπεγράγε ηεο Γαλίαο. 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: 

1) Søren Skou Γηεπζχλσλ χκβνπινο (52 εηψλ) 

2) Michael Chivers Δπηθεθαιήο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

3) Vincent Clerc Γεληθφο δηεπζπληήο Δκπνξίνπ 

4) Pierre Danet Γεληθφο δηεπζπληήο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

5) Jakob Stausholm Γεληθφο δηεπζπληήο ηξαηεγηθήο 

6) Søren Toft Γεληθφο δηεπζπληήο ιήςεο απνθάζεσλ 

Εικόνα 9: Διοικητικό ςυμβοφλιο Maersk Lines31.  

                                                           
28Ιδρφκθκε το 1928. 
29Πθγι: http://www.maersk.com. 
30

φμφωνα με τον δανζηικο νόμο § 55. 
31

Πθγι: Maersk Lines 2015 annual report. 
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2.1.2 Βαζηθνί Αληαγσληζηέο 

Οη αληαγσληζηέο επηιέρηεθαλ κε βάζε ηε ιίζηα, πνπ δεκνζίεπζε ε Alphaliner 

ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ 2016, κε θξηηήξην ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ θάζε εηαηξείαο. 

Απνηεινχλ κέηξν ζχγθξηζεο ηεο εηαηξείαο κε ηνλ θιάδν γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνίεζα ηνπο ηξείο 

κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο εηαηξείαο, πνπ είλαη παξάιιεια θαη νη ηξείο 

κεγαιχηεξεο, κεηά ηελ Maersk, λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηνλ θιάδν ηεο κεηαθνξάο 

ζαιάζζησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Οη εηαηξείεο είλαη: ε CMA CGM SA, ε Hapag-

Lloyd AG θαζψο θαη ε Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd.  

Γε ρξεζηκνπνίεζα ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, δηφηη νη εηαηξείεο, πνπ απαξηίδνπλ 

ηνλ θιάδν, είλαη πάξα πνιιέο κε πνιιέο κηθξνκεζαίεο εηαηξείεο, πξάγκα πνπ δε ζα 

έδηλε ζσζηή πιεξνθφξεζε γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πνξεία ηεο Maersk Lines, 

αθνχ ζα ηε ζπγθξίλακε κε πνιχ πην ηζρλέο εηαηξείεο. Ζ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά 

κε ηνπο αληαγσληζηέο ππνζηεξίδεη, φηη ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη εηαηξείεο 

παξφκνηνπ κεγέζνπο.  
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2.1.2.1 CGM CMA SA 

Ο φκηινο CGM CMA SA, κε έδξα ηε Μαζζαιία ηεο Γαιιίαο, έρεη παξνπζία ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 160 ρψξεο, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 29.000 εξγαδφκελνπο ζε φινλ 

ηνλ θφζκν (4.500 ζηε Γαιιία). Με λεφθηηζην ζηφιν 536 πινίσλ εμππεξεηεί πάλσ απφ 

420 απφ ηα 521 εκπνξηθά ιηκάληα ηνπ θφζκνπ, ελψ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

κεηέθεξε πάλσ απφ 13 εθαηνκκχξηα TEUs ,θαηαγξάθνληαο έζνδα άλσ ησλ 20 δηο 

δνιαξίσλ.  

Ηδξπηήο θαη θχξηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε νηθνγέλεηα Saadé, ε νπνία ην 

1978 ίδξπζε ηελ Compagnie Maritime d‟Affrètement (CMA). Σν 1997 πξνβαίλεη 

ζηελ εμαγνξά ηεο κέρξη ηφηε θξαηηθήο Compagnie Générale Maritime (CGM) απφ ηε 

γαιιηθή δεκνθξαηία θαη γίλεηαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηε Γαιιία ζηηο ζαιάζζηεο 

εκπνξηθέο κεηαθνξέο. Ζ ζπγρψλεπζε νινθιεξψζεθε ην 1999. Απφ ηφηε θαη κέρξη 

ζήκεξα έρεη εδξαηψζεη ηε ζέζε ηεο σο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ θφζκν. 

Σελ Παξαζθεπή 10 Ηνπλίνπ ηνπ 2016 αλαθνίλσζε ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε ηε 

NOL (Neptune Orient Lines), κηα εηαηξεία εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο 

ηγθαπνχξεο θαη ην λνχκεξν 12 ζηνλ παγθφζκην εκπνξηθφ ζηφιν κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηζρπξνπνηψληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηεο. 

 

Εικόνα 10: JULES VERNE
32

. 

  

                                                           
32

Σο 396 μζτρων Jules Verne πλοίο τθσ CMA CGM SA με χωρθτικότθτα 16,000 TEUs, που παραδόκθκε 
ςτισ 30 Απριλίου του 2013 αποτελοφςε το μεγαλφτερο πλοίο του κόςμου υπό γαλλικι ςθμαία. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJs-2j0NnOAhWFWRQKHSGqCd8QjRwIBw&url=http://sea-jobs.net/newsen/245&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNGXCAgTg6rfJtIcUzHyI2GlqI6kjA&ust=1472113460145639
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2.1.2.2 Hapag-Lloyd 

Ζ Hapag-Lloyd είλαη κηα απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξείεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κε έδξα ην Ακβνχξγν ζηε Γεξκαλία. Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη 

170 ζχγρξνλα πινία,  κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 955.000 TEU, ελψ θάζε ρξφλν 

κεηαθέξεη πάλσ απφ 7.4 εθ TEU. ηελ εηαηξεία εξγάδνληαη 9.300 άηνκα, ζε έλα 

δίθηπν 360 γξαθείσλ, ζε 120 ρψξεο.  

Οη ηδηνθηήηεο ηεο Hapag-Lloyd είλαη ε CSAV (31,4%), ε πφιε ηνπ Ακβνχξγνπ 

(20,6%), ε Kühne Maritime (20,2%) ,ηεο νπνίαο ν ηδηνθηήηεο είλαη ν Klaus Kühne, 

TUI (12,3%), κε ην free float λα αλέξρεηαη ζην 15,5%
33

. Ζ CSAV έγηλε 

κεγαινκέηνρνο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν εηαηξηψλ ζηηο 16 

Απξηιίνπ ηνπ 2014. 

 

Εικόνα 11:  ANTWERPEN EXPRESS
34

. 

2.1.2.3 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 

Ζ Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd μεθίλεζε απφ ηελ ίδξπζε ηεο Evergreen 

Marine Corporation (EMC) απφ ηνλ Yung-Fa Chang ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1968, ελψ 

σο εηαηξεία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ άξρηζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ην 1975. Ζ 

Evergreen εμππεξεηεί  πάλσ απφ 240 ιηκάληα ζε φινλ ηνλ θφζκν, ζε πεξίπνπ 80 

ρψξεο είλαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ θαη ε κεγαιχηεξε ζηελ Αζία. 

 

Εικόνα 12: EVER SUPER B
35

. 

                                                           
33

Σα ποςοςτά ζχουν ςτρογγυλοποιθκεί και το free float περιλαμβάνει και τουσ κεςμικοφσ μετόχουσ. 
34

Hapag-Lloyd container ship Antwerpen Express, outbound Hamburg in August 2013. 
35

ΕMCΣ Ltd container ship EVER SUPER B on 01 April 2014 coming from port of Hamburg. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Hapag-Lloyd_Antwerpen_Express_ausgehend_Hamburg,_Elbe_abw%C3%A4rts_-_August_2013.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Hapag-Lloyd_Antwerpen_Express_ausgehend_Hamburg,_Elbe_abw%C3%A4rts_-_August_2013.png
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2.2 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ MAERSK 

Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νλνκάδεηαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία παίξλνπκε απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

δειαδή απφ πίλαθεο, ζηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ αλάιπζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ εθηηκάηαη ε εμέιημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε ιήςε 

κειινληηθψλ απνθάζεσλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή 

εξγαζία δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε εμσγελείο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ε ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ, ν 

πιεζσξηζκφο, ε αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ε αχμεζε ή ε κείσζε ηεο 

δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο κέζνδνη γηα αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 

Ζ πξψηε κέζνδνο είλαη ε ρξήζε ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο αλάιπζεο. Όηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηελ νξηδφληηα αλάιπζε, ελλννχκε ηε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα κία ρξνληθή πεξίνδν (ζηελ πεξίπησζή καο απφ ην 2009-2015), ελψ 

ζηελ θάζεηε αλάιπζε, γίλεηαη κία πνζνηηθή αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, 

φπνπ θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν κηαο ρξνληάο ζπγθξίλεηαη σο πνζνζηφ επί 

ελφο άιινπ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα θάζεηε αλάιπζε κίαο θαηάζηαζεο 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, θάζε δεδνκέλν ζα αλαθέξεηαη σο πνζνζηφ επί ησλ 

αθαζάξηζησλ πσιήζεσλ, ελψ θάζε δεδνκέλν ζε έλα ηζνινγηζκφ αλαθέξεηαη σο 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. Άξα, νξηδφληηα αλάιπζε είλαη ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνιιαπιψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ελψ θάζεηε αλάιπζε είλαη ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ηνπο γηα κία ρξνληθή πεξίνδν
36

. 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε 

ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. Με ηνπο αξηζκνδείθηεο κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ ηάζε 

ζε δηάθνξα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ δηακνξθψλεηαη  ζε 

κία ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. πέληε εηψλ). Σέινο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπκε 

ηνπο αξηζκνδείθηεο κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ θαη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα, γηα 

ην εάλ ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά
37

. 

                                                           
36Πθγι: Accounting Tools (Financial Statement Analysis). 
37Πθγι: Investopedia LLC (Ratio Analysis). 
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εκεηώλεηαη όηη: Γηα θάζε επηκέξνπο ελόηεηα, πνπ αλαιύεηαη ζηε ζπλέρεηα 

ηεο εξγαζίαο, παξαζέησ ην αληίζηνηρν θύιιν εξγαζίαο ζην έγγξαθν Excel, ζην 

νπνίν έρνπλ ππνινγηζηεί ηα δεδνκέλα, ηα νπνία κειεηώληαη παξαθάησ. 

 

 

2.2.1 Οξηδόληηα Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

2.2.1.1 πγθξηηηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κηαο επηρείξεζεο κε ηνλ πιένλ απιφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηείηαη ε νξηδφληηα αλάιπζε  

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Μηα κνξθή νξηδφληηαο αλάιπζεο απνηειείηαη απφ ηηο 

ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο γηα κηα ζεηξά εηψλ, ελψ ζπκβάιινπλ θαη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο θαιχηεξεο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο. 

 

2.2.1.1.1 πγθξηηηθέο Καηαζηάζεηο Ιζνινγηζκνύ: 

 

Ο ηζνινγηζκφο είλαη κηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ ζπλνςίδεη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ην παζεηηθφ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα κηαο εηαηξείαο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη λα δψζεη ζηνπο επελδπηέο κηα εηθφλα γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ην πνζφ πνπ επελδχζεθε 

απφ ηνπο κεηφρνπο. Ο ηζνινγηζκφο ρσξίδεηαη ζε δχν ηζφπνζα κέξε, γηα ηα νπνία 

ηζρχεη ν ιφγνο: Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ
38

 + Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία = 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο + Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο + Καζαξή Θέζε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ έρνπκε
39

: 

  
                                                           
38Ζνα περιουςιακό ςτοιχείο κατατάςςεται ωσ κυκλοφοροφν όταν αυτό: 
αναμζνεται να ρευςτοποιθκεί ι προορίηεται για πϊλθςθ ι ανάλωςθ κατά τθ ςυνικθ πορεία του 
κφκλου εκμετάλλευςθσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ, ι 
κατζχεται κυρίωσ για εμπορικοφσ ςκοποφσ, ι 
αναμζνεται να ρευςτοποιθκεί εντόσ δϊδεκα μθνϊν από τθν περίοδο αναφοράσ ι 
είναι μετρθτά ι ταμιακά ιςοδφναμα που δεν ζχουν περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ τουσ. 
Όλα τα άλλα περιουςιακά ςτοιχεία πρζπει να κατατάςςονται ωσ πάγια. 
39Πθγι: Investopedia LLC (Balance Sheet). 
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ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

Σελ επηαεηία 2009-2015 ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε 

κηα ζπλνιηθή κέζε εηήζηα κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 3,69% (αλαηξέμηε ζην θχιιν 

εξγαζίαο ηνπ excel ην 1
o
). Αλαιπηηθφηεξα ηα πξψηα έηε κέρξη ην 2011 παξνπζίαζε 

κία κέζε αχμεζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηάμεσο ηνπ 8,33%, ελψ ηα 

επφκελα ρξφληα παξνπζηάδεη κία θζίλνπζα πνξεία, κε κφλε εμαίξεζε ην 2014, φπνπ 

απμάλεηαη κε φιν θαη κηθξφηεξνπο ξπζκνχο. Γίλεηαη, ινηπφλ αληηιεπηφ, φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, κε κεξηθέο ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο γηα αλάπηπμε. 

 

 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

Ζ κέζε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ Κπθινθνξνχλησλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ ηεο Maersk (2009-2015), ζχκθσλα κε ην θχιιν εξγαζίαο ηνπ excel ην 1
o
 

είλαη 6,40%, γεγνλφο πνπ δειψλεη, φηη ε εηαηξεία αθνινπζεί κηα πνιηηηθή, πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ επέλδπζε ζε Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

2009-2010: ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο 

εηαηξείαο απμάλεηαη ξαγδαία θηάλνληαο ζην πνζφ ησλ 10733,10 εθ €, ζεκεηψλνληαο 

δειαδή κηα κεηαβνιή, πνπ αγγίδεη ην πνζνζηφ ησλ 36,82%. Σα αίηηα ηεο 

πξναλαθεξζείζαο αλφδνπ είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο λα αληαπεμέιζεη ζηελ 

ζηελφηεηα ησλ κεηξεηψλ, σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008. Ζ ζρεηηθή 

αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο είλαη (10,80%), ε αχμεζε ησλ πειαηψλ θαη 

ινηπψλ απαηηήζεσλ (21,02%), ελψ ηα κεηξεηά εθηηλάζζνληαη ζην 141,17%. Γεληθά 

ππάξρεη κία πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ξεπζηφηεηαο. 

2010-2012: Σελ δηεηία απηή ζπξξηθλψλεη ηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο θαη νπζηαζηηθά πξνζπαζεί λα επαλέιζεη απφ ηελ δχζθνιε δηεηία ηνπ 

2008-2009. πλδπαζηηθά νη δχν ρξνληέο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα κηαο 

ζηαζηκφηεηαο, κε κφλε ίζσο ζεκαληηθή παξάκεηξν ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ, πνπ 

κέζα ζε δχν ρξφληα απμάλνληαη  θαηά 15% ή ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαηά 800 εθ , 

πξάγκα πνπ ππνδειψλεη ηε δπζθνιία ηεο εηαηξείαο ζην λα εηζπξάμεη απαηηήζεηο. 

2012-2013: Απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο 2012 κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2013 ε 

επηρείξεζε ζεκείσζε αχμεζε, πνπ αγγίδεη ην πνζνζηφ ησλ 29,47%. Ζ ελ ιφγσ 

αχμεζε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αγνξά κεηνρηθψλ ηίηισλ πξνο πψιεζε απφ ηελ 
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εηαηξεία. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε κία αχμεζε ζηα κεηξεηά, σο απνηέιεζκα ηεο 

κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά 700,11εθ €. 

2013-2015: Σελ πεξίνδν απηή ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ζεκείσζε κείσζε ζην 

θπθινθνξνχλ ηεο ελεξγεηηθφ. Λφγνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο είλαη ε πψιεζε 

ησλ παγίσλ ην 2015, πνπ δεκνθξαηνχληαλ γηα πψιεζε θαη είραλ αγνξαζηεί ην 2013, 

θαζψο θαη ε ζηξνθή ηεο εηαηξείαο πξνο ηηο επελδχζεηο. Μεγάια πνζά απφ ηα ξεπζηά 

δηαζέζηκα, πνπ απέθηεζε ε εηαηξεία απφ ηελ πψιεζε ησλ παγίσλ, πνπ 

δεκνθξαηνχληαλ γηα δηάζεζε, θηλήζεθαλ πξνο αγνξά λέσλ θαξαβηψλ (απμάλνληαη ηα 

πξνπιεξσκέλα έμνδα θαηά 50% πεξίπνπ) θαη ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, πξάγκα 

πνπ ππνδειψλεη ηε κεξηθή έμνδν ηεο εηαηξείαο απφ ηελ θξίζε.  

 

 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Σα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ηεο Maersk (2009-2015)  παξνπζηάδνπλ κηα 

κέζε εηήζηα κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 3,67% (κηζή ζρεδφλ απφ ηελ αχμεζε ησλ 

ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ). Αλ πξνζέμνπκε πην πξνζεθηηθά κπνξνχκε λα δνχκε, 

φηη, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν ηνπ 2013-2014, δε ζηακαηάεη δηαρξνληθά λα 

παξνπζηάδεη κηα αχμεζε, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη ηελ πξνζήισζε ηεο εηαηξείαο πξνο 

ηηο επελδχζεηο, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη παξαγγειίαο κεγαιχηεξσλ container vessels.  

2009-2010: Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ν ξφινο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα  κέζσ θξίζεο ηεο εηαηξείαο γηα 

επελδχζεηο. Δλψ νη καθξνπξφζεζκεο ηνπνζεηήζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνπλ 

κείσζε, πνπ αγγίδεη ην 76,07% ζε κεηνρέο θαη 17,99% ζηα derivatives, ε εηαηξεία 

απμάλεη ηελ πεξηνπζία ηεο ζε θηλεηά θαη αθίλεηα θαηά 5 δηο €. Σα αίηηα ηεο 

πξναλαθεξζείζαο αλφδνπ είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη λα κεηψζεη ηα θφζηε κέζσ ηεο παξαγγειίαο θαηλνχξησλ 

θαξαβηψλ. Σν 2010, ε εηαηξεία παξέιαβε ηέζζεξα πινία ζπλνιηθνχ φγθνπ 8.300 

TEU, ελψ νθηψ πινία ζπλνιηθνχ φγθνπ θνξηίνπ 33.000 TEU, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, επεζηξάθεζαλ, έλα ζθάθνο απφ 

1.800 TEU πσιήζεθε, ελψ ηξία κεγαιχηεξα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 10.500 TEU ζηάιζεθαλ γηα δηάιπζε κε πεξηαπηνινγηθά 

θηιηθφ θαη ππεχζπλν ηξφπν. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο, πνπ νη απνζβέζεηο 

απμήζεθαλ θαηά 21,90%. ην ηέινο ηνπ έηνπο, ε εηαηξεία έδσζε παξαγγειίεο 
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θαηαζθεπήο γηα ζπλνιηθά 40 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πνπ 

πξνβιεπφηαλ λα παξαδνζνχλ ηελ πεξίνδν 2011-2013
40

. 

2010-2012: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο ε εηαηξεία δηαηήξεζε ην κεξίδην 

αγνξάο ηεο. Σν 2011 νη ηηκέο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θηλήζεθαλ πάλσ θάησ 

ζηα ίδηα δεδνκέλα κε ην 2010. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά είλαη ε αχμεζε φισλ ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ θπκαίλεηαη απφ 15% έσο 122%.  Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2011 ε εηαηξεία παξέιαβε 18 λέα θαη δχν κεηαρεηξηζκέλα πινία 

ζπλνιηθνχ χςνπο 98.000 TEU, 10 ζθάθε ζπλνιηθνχ χςνπο 36.000 TEU πσιήζεθαλ, 

ελψ έλα ζθάθνο φγθνπ θνξηίνπ 5000 TEU ζηάιζεθε γηα δηάιπζε κε πεξηβαιινληηθά 

θηιηθφ θαη ππεχζπλν ηξφπν
41

. Έηζη ε εηαηξεία απμάλεη ηελ πεξηνπζία ηεο ζε θηλεηά 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά 4,33 δηο € ή 7,59% (ζχκθσλα κε ην θχιν εξγαζίαο 

ηνπ excel ην 1
ν
). Σν 2012 δελ ππήξμε θάπνηα αμηνζεκείσηε αιιαγή ζηελ πνιηηηθή ηεο 

εηαηξείαο, φπνπ θαη πάιη έγηλαλ θάπνηεο λέεο παξαγγειίεο αιιά κε εμηζνξξνπεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

2012-2013: Σν 2013 ε εηαηξεία παξνπζίαζε κία ζπξξίθλσζε ζην πάγην 

ελεξγεηηθφ ηεο, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ζηηο επελδχζεηο. Απηφ θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα (Δηθφλα 13), φπνπ ηα ζπλνιηθά θαξάβηα ηεο εηαηξείαο 

κεηψζεθαλ απφ 596 ζε 574. Σν ζεκαληηθφ φκσο ζηνηρείν είλαη, φηη ε εηαηξεία απμάλεη 

ηα θαξάβηα ηδηνθηεζίαο ηεο θαη κεηψλεη ηα λαπισκέλα θαξάβηα, γεγνλφο πνπ δείρλεη 

θαη ηε ζπλνιηθή θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο λα πξνζπαζήζεη λα ζηαζεί κε ηηο δηθέο 

ηηο δπλάκεηο θαη δπλαηφηεηεο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ, 

πνπ απμήζεθε θαηά 0,2%, ην ίδην ζπκπέξαζκα ζα θαηαιήμνπκε θαη αξγφηεξα, φηαλ 

ζα δνχκε θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θπξίσο φκσο απφ ηελ παξάδνζε 

ηεζζάξσλ Triple-E containter vessels ηελ ρξνληά 2013 (ηα πξψηα παγθνζκίσο ηέηνηνπ 

κεγέζνπο θαξάβηα), ελψ επηπιένλ 16 παξαγγειίεο δφζεθαλ γηα Triple-E θαξάβηα 

ρσξεηηθφηεηαο 288.000 TEU, έρνληαο πξνγξακκαηηζηεί γηα παξάδνζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2014-2015.  Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ζηνηρεία, απηά παξνπζηάδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληά κείσζε, πνπ αλέξρεηαη ζε 8,69%. 

                                                           
40Πθγι: Annual reports Maersk Lines 2010. 
41Πθγι: Annual reports Maersk Lines 2011. 
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Εικόνα 13: Αριθμόσ καραβιϊν Maersk Lines ιδιόκτητα και ναυλωμζνα42. 

 

2013-2015: Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ παξαηεξνχκε, φηη ην πάγην 

ελεξγεηηθφ παξνπζηάδεη κηα νκνηφκνξθε αλάπηπμε. Σα θεθάιαηα, πνπ είρε επελδχζεη 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε εηαηξεία ζε θαξάβηα, ηψξα αξρίδνπλ λα κεηαηξέπνληαη ζε 

πάγηα ζηνηρεία κε ηελ αχμεζε ηνπ ηδηφθηεηνπ ζηφινπ θαη ηελ σο εθ ηνχηνπ αχμεζε 

ζηελ θηλεηή πάγηα πεξηνπζία. Παξάιιεια ε εηαηξεία ζπλερίδεη ηελ απφζπξζε θαη 

δηάιπζε παιηφηεξσλ θαξαβηψλ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

απνζβέζεσλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο θαηά 23 δηο € ηελ 

ηειεπηαία δηεηία. 

 

ύλνιν παζεηηθνύ 

Σν ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ ζηελ εηαηξεία απνηειείηαη θπξίσο απφ ηα θέξδε εηο 

λένλ, πνπ δηαθξαηά ε εηαηξεία ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη απφ ηνλ καθξνπξφζεζκν 

δαλεηζκφ
43

 απφ ηηο ηξάπεδεο. πλνιηθά ε εηαηξεία παξνπζίαζε αχμεζε ζηηο 

                                                           
42Πθγι: Annual reports Maersk Lines 2015. 
43Μια υποχρζωςθ πρζπει να κατατάςςεται ωσ βραχυπρόκεςμθ ακόμα και αν δεν αναμζνεται θ 
ρευςτοποίθςι τθσ μζςα ςε 12 μινεσ, όταν αυτι: 
 αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζηεί θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηνπ θχθινπ εθκεηάιιεπζεο ή 

 θαηέρεηαη θπξίσο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή 

 αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζηεί κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ή 

 ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ θαηέρεη αλεπηθχιαθην δηθαίσκα αλαβνιήο ηνπ δηαθαλνληζκνχ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

Όιεο νη άιιεο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη σο καθξνπξφζεζκεο. 

Ζ νληφηεηα θαηαηάζζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, φηαλ 

πξέπεη λα δηαθαλνληζζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

 ε αξρηθή πξνζεζκία ήηαλ γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ δψδεθα κελψλ θαη 

 νινθιεξψλεηαη ζπκθσλία αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ φξσλ εμφθιεζεο ζε καθξνπξφζεζκε βάζε 

κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

(Πθγι: Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Π. Ε. Πετράκθσ 2010). 
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βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά 1,24%, ζε αληίζεζε κε ηηο καθξνπξφζεζκεο, πνπ 

απμήζεθαλ θαηά 0,07%. Πην αλαιπηηθά έρνπκε: 

 Βξαρππξόζεζκεο θαη Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο γεληθά παξνπζηάδνπλ κία 

ζηαζεξφηεηα. Οη ηηκέο ηνπο ζπλνιηθά θπκαίλνληαη απφ ηα 8415 δηο € κέρξη ηα 9810 

δηο €, κε κφλε εμαίξεζε ην 2014, πνπ ε ηηκή ηνπο κεηψζεθε ζηα 7935 δηο €. 

2009-2010: Καηά ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ έηνπο 2010 ε εηαηξεία ζεκείσζε 

αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ηεο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 9,60%, ζε ζρέζε κε 

ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο ,φηη ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο απμήζεθε θαηά 368,72 εθ €, ζεκεηψλνληαο κηα 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8,88%, θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο, φηη κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ 

ζηξάθεθε πξνο λέεο παξαγγειίεο θαηλνχξησλ θαξαβηψλ. Δπηπιένλ απμήζεθαλ νη 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ην θξάηνο κε αχμεζε ησλ πιεξσηέσλ 

βξαρππξφζεζκσλ θφξσλ θαηά 441 εθ €, απφ ηα νπνία ηα 220εθ είλαη κεηαηξνπή ηεο 

καθξνπξφζεζκεο θνξνινγίαο ζε βξαρππξφζεζκε. Αληίζεηα, νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο κεηψζεθαλ θαηά 1 δηο € (1042,79 εθ € 

καθξνπξφζεζκν ρξένο θαη 6,86 εθ € βξαρππξφζεζκν ρξένο)
44

. Δπνκέλσο θαζίζηαηαη 

θαλεξφ,  φηη ε εηαηξεία ην 2010 νπζηαζηηθά πξνρσξά ζε κία εζσηεξηθή ζηάζε 

πιεξσκψλ πξνο ηνπο δαλεηζηέο θαη ην θξάηνο, κε ηαπηφρξνλε εμφθιεζε κέξνπο ησλ 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

2010-2011: Ζ εηαηξεία παξνπζηάδεη κηα κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

8,57%. Σα αίηηα γη‟ απηήλ ηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη ε εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηε πνιηηηθή, πνπ εθάξκνζε ε εηαηξεία ην 2011, κε αχμεζε θπξίσο ζην 

καθξνπξφζεζκν ρξένο. Αλ θαη απηή ηε θνξά δελ ζηεξίδεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζε 

ηξαπεδηθά δάλεηα, απηά απμάλνληαη θαηά 730 εθ €. Μαδί κε ην δαλεηζκφ απμάλνπλ 

θαη ηα έμνδα ησλ κηζζψζεσλ θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά, πνπ δίλεη ε εηαηξεία ζε 

derivatives, γηα εμηζνξξφπεζε θηλδχλνπ (215 εθ €). Παξάιιεια ζπλερίδεηαη ε ζηάζε 

ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο (αχμεζε 10,76%), κε ιίγν εληνλφηεξε 

δηαθχκαλζε απφ απηή πνπ παξνπζίαδαλ ην 2010. Σέινο, ε κνλαδηθή κείσζε ζηηο 

πιεξσκέο έξρεηαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηνλ 

καθξνπξφζεζκν θφξν ηνπ 2009, πνπ θαηέζηε πιεξσηένο ην 2011. 
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2011-2013 Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2012 θαη 2013 γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

κείσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο ηξάπεδεο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο νη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί κεηψλνληαη γηα ηε δηεηία 

θαηά 1104,76 εθ €, ελψ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, απηφο ζεκεηψλεη 

ζπξξίθλσζε θαηά 15,64% ή αιιηψο θαηά 2 δηο €. Οη κηζζψζεηο leasing παξνπζηάδνπλ 

θη απηέο πησηηθή ηάζε, πνπ ην 2012 αλέξρεηαη ζε 84,31% ζε ζρέζε κε ην 2011. 

Παξαηεξείηαη δειαδή κηα πξνζπάζεηα ζπκκαδέκαηνο ησλ πηζηψζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

2013-2015 Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε κία κεηαηξνπή ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε καθξνπξφζεζκα. Σν 2015 ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα 

απμήζεθαλ θαηά 2544,36%, φζν δειαδή κεηψζεθαλ ηα ζπλνιηθά δάλεηα ην 2014. 

Απηφ έγηλε ιφγσ ηεο παξαγγειίαο λέσλ ζθαθψλ Emma 2, πνπ ζα παξαδίδνληαλ ην 

2016. Δπεηδή ηα θαξάβηα απνζβέλνληαη ζε βάζνο εηθνζαεηίαο, ηα δάλεηα αληίζηνηρα 

ζα πξέπεη θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο λα θηλεζνχλ ζε εμνθιήζεηο δεθαπεληαεηίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ επηηνθίνπ θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δαλείσλ. Απφ ηελ ζηηγκή φκσο, πνπ ε αγνξά δελ αλέθακςε θαη ε εηαηξεία πξνέβεη ζε 

θαζπζηεξήζεηο παξαδφζεσλ κέξνπο ηνπ ζηφινπ ηεο, ε θίλεζε απηή δελ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί, αλ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γεγνλφο πάλησο είλαη, φηη νη ινγαξηαζκνί 

ησλ πειαηψλ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ζεκείσζαλ αχμεζε θαη, φηη νη απνπιεξσκέο 

ησλ θφξσλ απμήζεθαλ θαηά 726,39 εθ €.  

 

 Ίδηα Κεθάιαηα 

Οη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην NASDAQ OMX Copenhagen θαη ρσξίδνληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο Α κεηνρέο κε δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ηηο κεηνρέο Β ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ. Μεηαβνιέο ζηα Ίδηα θεθάιαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην, πνπ θαηέρνπλ νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, παξαηεξνχληαη ην 2013-2014 κε 

αχμεζε 2,704εθ € θαη ην 2014-2015 κε αχμεζε θαηά 9,15%,  ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηεο Maersk
45

: 

2009-2013: Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ παξαηεξνχκε, φηη ην πάγην 

ελεξγεηηθφ παξνπζηάδεη κηα νκνηφκνξθε αλάπηπμε ρσξίο θάηη αμηνζεκείσην. Ζ 

θεθαιαηνπνίεζε απμάλεηαη θαηά 7% θαηά κέζνλ φξν, ελψ ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 

απμάλνληαη θαηά 200εθ € πεξίπνπ ην ρξφλν. 
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2013-2014: ηηο 31 Μάξηνπ ηνπ 2014 νη κέηνρνη απνθάζηζαλ λα δνζνχλ bonus 

κεηνρέο (απφ ηελ θαηνρή ηεζζάξσλ κεηνρψλ λα παίξλεη άιιε κία). Σν κεηνρηθφ 

θεθάιαην απμήζεθε κε κεηαθνξά ησλ απνζεκαηηθψλ απφ ηα θέξδε εηο λένλ. 

Σν επηέκβξε ηνπ 2014 ε εηαηξεία αξρίδεη λα εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα 

επαλαγνξάο κεηνρψλ. Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο επαλαγνξάο κεηνρψλ ήηαλ λα 

πξνζαξκνζηεί ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο 

κεηνρψλ (share option) πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (Δηθφλα 14). 

 USD  million 

1 January 2014: 738 

Issue of bonus shares: 3,247 

Conversion: - 

31 December 2014: 3,985 

Εικόνα 14: Η αφξηςη του μετοχικοφ κεφαλαίου το 201446 

Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψλεηαη ζηα 3293,39εθ €, απφ ηα 589,21εθ € 

πνπ αλεξρφηαλ ην 2013, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 458%. Σα απνζέκαηα εηο λένλ, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ γη απηή ηελ επηρνξήγεζε,  κεηψζεθαλ 

θαηά 700εθ €. Αληίζηνηρα κεηψζεθαλ ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαηά 1,38δηο €, ην 

πνζνζηφ  ηνπ νπνίνπ κεηαθηλήζεθε θαη απηφ πξνο ην ίδην κεηνρηθφ θεθάιαην. Σέινο ν 

αξηζκφο ησλ κεηνρψλ δηακνξθψζεθε ζηηο 21.821.079 κεηνρέο, κε ηηο ίδηεο κεηνρέο λα 

αλέξρνληαη ζηηο 156.921. 

2014-2015: Σν πξφγξακκα ηνπ 2014 γηα  ηα bonus ζπλερίζηεθε θαη ην 2015. 

Παξάιιεια αθπξψζεθαλ κε ηελ απφθαζε, πνπ πάξζεθε ζηηο 30 ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 

2015, 432.618 ίδηεο κεηνρέο αμίαο 79εθ USD, νη νπνίεο δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην κεηψζεθε (Δηθφλα 15). 

 USD million 

1 January 2014: 738 

Issue of bonus shares: 3,247 

Conversion: - 

31 December 2014: 3,985 

Cancellation: 79 

Conversion: - 

31 December 2015: 3,906 

Εικόνα 15: Η αφξηςη του μετοχικοφ κεφαλαίου το 201547. 
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Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην δηακνξθψλεηαη ζηα 3594,7εθ €, απφ ηα 3293,39εθ € 

πνπ αλεξρφηαλ ην 2014, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 9,5%. Απηή ε αχμεζε νθείιεηαη 

ζηελ αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο, πνπ παξνπζηάδεη ην επξψ κε ην δνιάξην ην 2015 ζε ζρέζε 

κε έλα ρξφλν πξηλ, αθνχ θαλνληθά ζα έπξεπε λα δνχκε κείσζε ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ δηακνξθψζεθε ζηηο 21.416.503 κεηνρέο, κε ηηο 

ίδηεο κεηνρέο λα αλέξρνληαη ζηηο 319.705, δειαδή κέζα ζηε ρξνληά αθπξψζεθαλ 

επηπιένλ 241.792 κεηνρέο, πέξαλ απφ ηελ αθχξσζε ησλ πεξζηλψλ. 

 

2.2.1.1.2 πγθξηηηθέο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο: 

 

Ζ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο, αιιά θαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί δείρλεη ηελ θεξδνθνξία ηεο 

εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Οη νηθνλνκνιφγνη ελδηαθέξνληαη 

γη απηήλ ηελ θαηάζηαζε γηα πνιινχο ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ κηα εηαηξεία δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη επηθεξδψο, κηα ηξάπεδα / πηζησηήο κπνξεί λα είλαη 

δηζηαθηηθή λα επεθηείλεη ηελ επηπιένλ πίζησζε γηα ηελ εηαηξεία ή θάπνηνο επελδπηήο 

λα κε ιάβεη ηα κεξίζκαηα, πνπ επέβιεπε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κηα εηαηξεία, πνπ 

ιεηηνπξγεί επηθεξδψο θαη παξνπζηάδεη έλα θαζαξφ εηζφδεκα, δείρλεη ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα ρξεζηκνπνηεί ηα δαλεηαθά θεθάιαηα κε επηηπρή ηξφπν
48

.  

Σα έζνδα απφ ηηο λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαγλσξίδνληαη σο ζπλάζξνηζε 

ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνληαη, θαη ελφο κεξηδίνπ ησλ εζφδσλ απφ ηα κε 

νινθιεξσκέλα δξνκνιφγηα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαιαβέο θαη ηέιε ππεξεκεξίαο αλαγλσξίδνληαη θαηά ην ρξφλν 

ηεο θαζπζηεξεκέλεο επηζηξνθήο ζηνλ πειάηε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σα έζνδα 

αλαγλσξίδνληαη θαζαξά απφ εθπηψζεηο θαη κεηψζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θφξνπο, απηνί πεξηιακβάλνπλ κηα εθηίκεζε ηνπ ηξέρνληνο 

θαη αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη πξνζαξκνγέο ζε ζρέζε κε ηνλ 

θφξν πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αθνξά ην θφξν επί ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη απνηειείηαη απφ εηαηξηθφ θφξν, ην θφξν 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε Γαλία θαη ζε άιιεο ρψξεο θαη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 
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κεξηζκάησλ. Δπηπιένλ, ζε θάπνηεο ρψξεο ινγίδεηαη εηδηθφο θφξνο, πνπ ππνινγίδεηαη 

σο πνζνζηφ επί ηνπ φγθνπ ρσξεηηθφηεηαο ησλ θαξαβηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηα θέξδε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη αλαηξέρνληαο ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπ excel ην 2
ν
 

θαηαιήγνπκε ζηα εμήο: 

Δθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2009, πνπ ε εηαηξεία έθιεηζε κε δεκία 943 

εθ € σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ, ε εηαηξεία 

παξνπζηάδεη θέξδε, πνπ απφ ην 2010 θαη έπεηηα θαηά κέζν φξν κεηψλνληαη κε ξπζκφ 

7,7%. 

Δπίζεο ε εηαηξεία απφ ην 2010 θαη έπεηηα παξνπζηάδεη κία ζπλερφκελε κείσζε 

ζηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ (EBIT) θαηά κέζν φξν αλά ρξφλν θαηά 24,79% 

(Δηθφλα 16). Σν EBIT είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο δείθηεο, αθνχ παξέρεη ζηνπο 

επελδπηηθνχο αλαιπηέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ιεηηνπξγίαο κηαο εηαηξείαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα έμνδα ηφθσλ ή νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο. Σν EBIT βνεζά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ, πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία θαη επηηξέπεη ζην 

άηνκν λα αλαιχζεη ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία σο κνλαδηθφ κέηξν ηεο απφδνζεο. Ζ 

αλάιπζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εηαηξεηψλ ζε έλα εληαίν θιάδν, φπνπ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο κπνξεί λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο δνκέο ηνπ θεθαιαίνπ ή λα θνξνινγνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε 

δηαθνξεηηθά θξάηε, φπσο ζηελ πεξίπησζή καο
49

. 

 

Εικόνα 16: χζςη του ΕΒΙΣ με τα καθαρά ζςοδα50. 
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Πθγι: Investing Answers, Earnings Before Interest and Taxes (EBIT).
50

Ανατρζξτε ςτο φφλλο εργαςίασ του Excel το 2
ο
. 
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2009-2010: Σν απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο επεξεάζηεθε ζεηηθά απφ ηελ 

αλάθακςε ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

κέζσ ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν Λεηηνπξγηθφ Κέξδνο απμήζεθε θαηά 158,06% θηάλνληαο ηα 

8047,23 εθ € απφ 3118,32 εθ., πνπ ήηαλ έλα ρξφλν πξηλ.  

Σν κέζν λαχιν γηα θάζε εκπνξεπκαηνθηβψηην απμήζεθε θαηά 29% ην 2010, 

κεηά απφ κηα πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 28% ην 2009. Ο φγθνο δηαθίλεζεο απμήζεθε 

θαηά 5% απφ ην 2009 θηάλνληαο ηα επίπεδα ηνπ 2008. Σν θφζηνο αλά κνλάδα 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ θφζηνπο θαπζίκσλ
51

 κεηψζεθε θαηά 4%. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ, 

είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 276,42%, απφ δεκία 943,73 εθ € 

ην Γεθέκβξε ηνπ 2009, ζε θέξδνο 3552,42 εθ € 

2010-2011: Σν απνηέιεζκα επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηα ρακειά πνζνζηά 

αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ε νπνία πεξηνξίζηεθε ζε 7% 

ηδηαίηεξα ζηελ δηαδξνκή Αζία – Δπξψπε, πνπ απνηειεί θαη ην πην πξνζνδνθφξν 

δξνκνιφγην ηεο εηαηξείαο. Οη ηηκέο ησλ λαχισλ μεθίλεζαλ κε έλα ινγηθφ επίπεδν, 

αιιά κεηψζεθαλ ζηαδηαθά ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εμαηηίαο ηεο 

παξάδνζεο θαηλνχξησλ πινίσλ ζηνλ θιάδν κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο. Σα  λαχια 

ηειηθά ήηαλ 8% ρακειφηεξα, απφ φηη ην 2010, θαη απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηά 

35% αχμεζε ησλ ηηκψλ θαπζίκσλ ην πεξηζψξην θέξδνπο κεηψζεθε θαηά 14,07%. 

Παξφια απηά ε εηαηξεία θαηάθεξε λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά. 

Σν έηνο ηειηθά έθιεηζε κε θέξδνο 42,61% κηθξφηεξν απφ ην 2010, ελ κέξεη 

επεξεαζκέλν θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφξνπ, πνπ θαηέβαιε ε εηαηξεία θαηά 23,91% 

ή θαηά 840,26 εθ €.  

2011-2012: Σν απνηέιεζκα επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηηο ρακειέο ηηκέο 

λαχισλ, πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ αγνξά ιφγσ αχμεζεο πεξαηηέξσ ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζε απηήλ ηελ πηψζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο, πνπ πεξηνξίζηεθε ζην 11,01% ζε ζρέζε κε ηα έζνδα ηνπ 2011, 

δηαδξακάηηζε ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ε νπνία θπκάλζεθε 

ζην 5%. Δπηπιένλ ππήξμε κία πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 

9,15%, κε απνηέιεζκα ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα λα ζεκεηψζεη πηψζε 18,94%. 

Απηφ, πνπ ηειηθά νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ, ήηαλ ε κείσζε ηεο 

θνξνινγίαο, πνπ θπκάλζεθε ζην 43,5% ή αιιηψο ζε 1894,51 εθ €.  
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Σο κόςτοσ καυςίμων αυξικθκε κατά 29% ςε ςχζςθ με το 2009, αλλά λόγω βελτίωςθσ τθσ 
τεχνολογίασ που προωκείται από το 2008 θ κατανάλωςθ καυςίμων το 2010 μειϊκθκε κατά 10%. 
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2012-2013: Σν 2012 ε εηαηξεία παξνπζίαζε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

πεξζηλή ρξνληά. Καη πάιη νη ηηκέο θπκάλζεθαλ πησηηθά, ελψ ε θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ έπεζε αθφκα 12.1% ιφγσ ηεο εηζφδνπ ησλ θαηλνχξησλ παξαγγειηψλ ησλ  

TRIPLE-E (Δηθφλα 17). Έηζη ην EBIT κεηψζεθε θαηά 9,02% θαη ηα θαζαξά θέξδε 

παξνπζίαζαλ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο κία πηψζε 10,74% θηάλνληαο ηα 2598,82 εθ 

€. 

 

Εικόνα 17: Κόςτοσ ανά μονάδα όγκου μεταφοράσ52. 

2013-2014: Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2014 ην EBIT κεηψζεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν, κε απνηέιεζκα λα θηάζεη ηα 4162,77 εθ €. Δλψ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

απμήζεθε θαηά 3,99%, σο απφξξνηα ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ απφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ δηαθίλεζεο θαη ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο θαπζίκσλ (Δηθφλα 18), ηα έζνδα πξν θφξσλ κεηψζεθαλ  θαηά 

19,70%, ιφγσ έθηαθησλ απνκεηψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ έθηαζαλ ηα 

1311,96 εθ €. Παξφια απηά ε εηαηξεία ελ ηέιεη ήηαλ θεξδνθφξα βιέπνληαο ηα 

θαζαξά ηεο θέξδε λα απμάλνληαη θαηά 45,50%, ιφγσ ηνπ φηη πνχιεζε ηηο κεηνρέο 

κηαο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ απμάλνληαο ηα έζνδά ηεο θαηά 1763,58 εθ €. 

 

Εικόνα 18:  Κατανάλωςη καυςίμων ανά FFE53. 

                                                           
52

Πθγι: Maersk Lines Annual report 2015. 
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2014-2015: Σελ πξνεγνχκελε ρξνληά ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε 

ξαγδαία. Σα θέξδε κεηψζεθαλ θαηά 3068,16 εθ € θηάλνληαο ηα 713,09 εθ €. Οη 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο δηακφξθσζαλ πνιχ ρακειέο ηηκέο λαχισλ (16% θάησ ζε ζρέζε 

κε ην 2014), ηδίσο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο, ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε 

κφλν ελ κέξεη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο θαπζίκσλ. Ζ Maersk Line αληαπνθξηλφκελε 

ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο θαη ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ δαπαλψλ αλαθνίλσζε 

ην Ννέκβξε  ηελ πεξηθνπή πάλσ απφ 4.000 ζέζεσλ  πξνζσπηθνχ κέρξη ην 2017. 

Όπσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε, πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά. Απηφ 

θαίλεηαη πην μεθάζαξα ζηα δχν επφκελα δηαγξάκκαηα, φπνπ ζην έλα θαίλεηαη ε 

πνξεία ηεο εμέιημεο ησλ ηάζεσλ ζηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηελ Κίλα 

πξνο ηελ Δπξψπε, πνπ απνηειεί ην 24% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο (Δηθφλα 

19), ελψ ζηελ άιιε βιέπνπκε ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο (Δηθφλα 20). Σα δχν 

δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ παξφκνηεο δηαθπκάλζεηο. 

 

Εικόνα 19:  CCFI Container rates54. 

 

 

Εικόνα 20:  Καθαρά Κζρδη τησ Εταιρείασ55.  

                                                                                                                                                                      
53

Πθγι: Maersk Lines Annual report 2015. 
54

Πθγι: Maersk Group Annual report 2015. 
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2.2.1.2 Καηαζηάζεηο Πνζνζηνύ Σάζεο 

 

Όηαλ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία  γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν νηθνλνκηθέο 

ρξήζεηο, ε κειέηε ησλ κεηαβνιψλ είλαη γεληθά επηζπκεηφ λα γίλεηαη  κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο φισλ ησλ ζπγθξίζεσλ ζε ζρέζε µε έλα θνηλφ έηνο, ην έηνο 

βάζεο. Σν ξφιν απηφ αλαιακβάλνπλ νη θαηαζηάζεηο πνζνζηνχ ηάζεο, νη νπνίεο καο 

βνεζάλε λα ειέγμνπκε ηελ επηρείξεζε δηαρξνληθά. Ωο έηνο βάζεο επέιεμα ην έηνο 

2012, πνπ αληηπξνζσπεχεη θαηά κεγάιν βαζκφ απηφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ηππηθή 

θαη νκαιή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ ηε ρξνληά απηή ε επηρείξεζε δελ επεξεάδεηαη ζε 

ηφζν κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

έρεη δείμεη ζεκάδηα αλάθακςεο. Σα πνζά ησλ άιισλ εηψλ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, 

πνπ θαιχπηεη ε αλάιπζε, εθθξάδνληαη σο πνζνζηά ησλ πνζψλ ηνπ έηνπο βάζεο Με 

βάζε ην δεδνκέλν απηφ θαη κειεηψληαο ηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο ηνπ Excel 

(θχιια 5
ν
 θαη 6

ν
), κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα παξαθάησ: 

 

Ιζνινγηζκόο 

 

Σν ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ είρε κηα νκαιή αχμεζε θαηά ηα έηε 2009-2015, κε 

κνλαδηθή κείσζε ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012. 

Αλ δνχκε δηαρξνληθά θαη ζπλνιηθά ην Πάγην Δλεξγεηηθφ ηεο  Maersk γηα ην 

2009-2015, παξαηεξνχκε, φηη απμάλεηαη θάζε έηνο, κε κηα κηθξή κείσζε ην 2013 

(απφ ην 100% ζε 91,31%), ελψ φια ηα ρξφληα, κε εμαίξεζε ην 2015, ήηαλ κηθξφηεξν 

απφ ην έηνο βάζεο. πγθεθξηκέλα ηα αθίλεηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη εμνπιηζκνί, 

πνπ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ, απμάλνληαη αλά 

ηα έηε, κε κεγαιχηεξε αχμεζε ην 2014 (αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2009 θαηά 20% 

πεξίπνπ) θαη κε ηε κεγαιχηεξε πηψζε ην 2009, φπνπ κεηψζεθε θαηά 10%, ελψ θαη 

απηά ζε ζρέζε κε ην 2012 είλαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο, κε εμαίξεζε ηηο δχν ηειεπηαίεο 

ρξνληέο, φπνπ είρακε θαη ηηο κεγαιχηεξεο παξαγγειίεο πινίσλ. Σα αζψκαηα πάγηα ζε 

ζρέζε κε ην έηνο βάζεο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηα πζηέξεζε, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε 

ην 2014, φπνπ νη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο αλαινγνχλ ζην 33,34% ηνπ 

κεγέζνπο, πνπ είραλ ην 2012. 
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Ανατρζξτε ςτο φφλλο εργαςίασ του Excel το 2
ο
. 
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πλνιηθά ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ παξνπζηάδεη κηα αλνκνηφκνξθε ηάζε κε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην 2014, πνπ βξίζθεηαη ζην 130,55%. Σα γξακκάηηα κέρξη ην 

2012 απμάλνπλ, ελψ απφ ην 2013 θαη κεηά ππάξρεη πηψζε. Όια ηα ρξφληα πάλησο ηα 

γξακκάηηα παξακέλνπλ ζηαζεξά θάησ απφ ην πνζφ ηνπ 2012. Αληίζεηα ηα ξεπζηά 

δηαζέζηκα, κε εμαίξεζε ην 2009, παξνπζηάδνπλ κηα πηψζε ζηελ αξρή θαη κία αχμεζε 

κεηά ην 2012. Κηλνχληαη δειαδή απφ ην 2010 θαη κεηά ζε αθξηβψο αληίζεηε 

θαηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ηα γξακκάηηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 

(Δηθφλα 21). Απηή ε θίλεζε είλαη ζεηηθή, γηαηί δείρλεη, φηη κεηψλνληαη ηα 

ηξαπεδνγξακκάηηα ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ θαη απμάλνληαη ηα κεηξεηά, θαζψο ε 

εηαηξεία πξνζπαζεί λα απνθχγεη πηζησηηθφ θίλδπλν απφ αθάιππηεο επηηαγέο. 

 

Εικόνα 21: Ποςοςτό τάςησ, ταμείο και ειςπρακτζα56. 

ην παζεηηθφ, ηα Ίδηα Κεθάιαηα απμάλνληαη απφ ην 2009 κέρξη ην 2015, κε 

κφλε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία ρξνληά, πνπ ζεκεηψλνπλ πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2014 

θαηά 6%. Σελ ηδία πνξεία αθνινπζεί θαη ν κεγαιχηεξνο ινγαξηαζκφο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ηα απνζέκαηα εηο λένλ, φπνπ πξηλ απφ ην 2012 είλαη ρακειφηεξα απφ ην 

έηνο βάζεο θαη απφ ην 2012 θαη κεηά, κεγαιχηεξα. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην, φπσο 

πξνείπακε, παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ηηο ηειεπηαίεο δχν ρξνληέο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο 

εηαηξείαο απμάλεη θαηά 558,93% θαη 610,07%, φπσο είλαη θπζηθφ, ζε ζρέζε κε ην 

έηνο βάζεο. 

Οη ζπλνιηθέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ην 

2012, κφλν θαηά ην έηνο 2009 (102,62% ηνπ έηνπο βάζεο) θαη 2011 (105,26% ηνπ 

έηνπο βάζεο). Αμηνζεκείσηε είλαη ε πηψζε θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014, πνπ 

πεξηνξίζηεθαλ ζην 82,74% θαη 86,80% αληίζηνηρα. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε 
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κείσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, πνπ πεξηνξίζηεθαλ ζην 75,56% θαη 73,94% 

γηα ηηο δχν ρξνληέο. 

Οη ζπλνιηθέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο βξίζθνληαη απμεκέλεο  ζε ζρέζε 

κε ην έηνο βάζεο, ζηα έηε απφ ην 2010 έσο θαη ην 2013. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

βξαρππξφζεζκεο ηνθνθφξεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαη κεησκέλεο ζε 

φια ηα έηε, κε εμαίξεζε ην 2013, πνπ θηάλνπλ ην 137,16% ηνπ έηνπο βάζεο. 

Αληίζεηα νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ην θξάηνο είλαη θαηψηεξεο ηνπ 

έηνπο βάζεο, κε εμαίξεζε ην 2011, πνπ θηάλνπλ ην 108,27%. Γηαθαίλεηαη δειαδή, 

φηη φιεο ηηο ρξνληέο ε εηαηξεία ζηξάθεθε πξνο ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ απφ ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ παξνπζηάδεη κηθξέο κεηαβνιέο ην ζχλνιν ησλ εηψλ, πνπ 

πεξηζηξέθνληαη γχξν απφ ηελ ηηκή ηνπ έηνπο βάζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ην θχιιν 

εξγαζίαο ηνπ excel ην 6
ν
. Σε ςειφηεξε ηηκή ιακβάλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ην 

2011, πνπ θηάλνπλ ην 112,37% ηνπ έηνπο βάζεο, ελψ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ 

παίξλεη ην 2009 κε ηηκή, πνπ αλέξρεηαη ζην 90,76% ηνπ έηνπο βάζεο, ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα θπκάλζεθε κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, πνπ θπκάλζεθαλ θαη ηα έζνδα, δειαδή νη ρξνληέο, πνπ παξνπζίαζαλ 

κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ην έηνο βάζεο, ήηαλ ηνπ 2010 θαη 2011 κε 142,65% θαη 

122,58% αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηε ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Δηθφλα 22).  

 

Εικόνα 22: φγκριςη λειτουργικϊν εςόδων με το λειτουργικό αποτζλεςμα57. 
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Όκσο ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα είραλ κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα, απ‟ φηη 

ηα έζνδα, δείρλνληαο, φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα είλαη πην αλειαζηηθά, απ‟ φηη ηα 

έζνδα. Όζνλ αθνξά ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη κεηά ηφθσλ, απηά επεξεάδνληαη απφ ηελ 

θζίλνπζα πνξεία, πνπ δείρλνπλ ην πηζησηηθφ ηζνδχγην ησλ ηφθσλ, πνπ έρεη θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ θζίλνπζα πνξεία (απφ ην 166,66% ηνπ έηνπο βάζεο ην 2009, ην 

2010 αλέξρεηαη κφιηο ζην 37,61%, κηα πηψζε δειαδή ηεο ηάμεσο ηνπ 129% κέζα ζε 

6 ρξφληα), πνπ δείρλεη ηε ζηαδηαθή απαγθίζηξσζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα πνξεπηεί κε δηθά ηεο θεθάιαηα (Δηθφλα 23). 

 

Εικόνα 23:  φγκριςη λειτουργικϊν αποτελεςμάτων με το ΚΠΦ58. 

Έηζη ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη κεηά ηφθσλ ηα πξψηα ρξφληα κέρξη ην έηνο βάζεο 

κεηψλνληαη ιφγσ ηνπ πςεινχ ηφθνπ, ελψ κεηά ην 2012 απμάλνληαη ιφγσ κείσζεο ησλ 

πηζησηηθψλ ηφθσλ, πνπ πιεξψλεη ε εηαηξεία. Σέινο ηα θαζαξά θέξδε επεξεάδνληαη 

ηφζν απφ ηνλ πιεξσηέν θφξν, πνπ ηα πξψηα ρξφληα κέρξη ην 2012 είλαη πάλσ απφ ην 

έηνο βάζεο θαη απμάλνληαη απφ ην 111% ην ηέινο ηνπ 2009 ζην 177% ην 2011, ελψ 

ηα επφκελα απφ ην 99,11% ην 2013 ζην 19,13% ην 2015, φζν θαη απφ ηα έθηαθηα 

έμνδα, ηα νπνία είλαη αληίζηξνθα απφ ηνλ θφξν θαη κεηψλνληαη απφ ην 2009 κέρξη ην 

2011, ελψ κεηά απμάλνπλ κε ηεξάζηηα πνζνζηά  ην 2015, πνπ θηάλνπλ ην 2337,04%. 

Έηζη ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζην -32,41% ην 2009 (παξνπζηάδνπλ 

δεκηά), ην 2010 ζην 122,01% ηνπ έηνπο βάζεο, 70,02% ην 2011, 89,26% ην 2013, 

ελψ ην 2014 θαη 2015 αλέξρνληαη ζην 129,87% θαη 24,29% αληίζηνηρα. 
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2.2.1.3  Πίλαθαο Πεγώλ θαη Υξήζεσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ πεγψλ θαη ησλ ρξήζεσλ ησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο πίλαθα πεγψλ θαη ρξήζεσλ θεθαιαίνπ ππνινγίδσ ηελ 

κεηαβνιή κεηαμχ δχν ρξήζεσλ, ελψ γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζε πεγέο 

θαη ρξήζεηο θεθαιαίνπ κε βάζε ηελ παξαθάησ αξρή: 

 Μηα πεγή θεθαιαίνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ (ινγαξηαζκψλ) 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ. 

 Δλψ κία ρξήζε θεθαιαίνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ 

(ινγαξηαζκψλ) ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ κείσζε ησλ ζηνηρείσλ (ινγαξηαζκψλ) 

ηνπ παζεηηθνχ. Σα δεδνκέλα ιακβάλνληαη απφ ην θχιιν εξγαζίαο ηνπ excel ην 13
ν
. 

2009-2010: Σελ πεξίνδν 2009-2010 ην ζχλνιν ησλ πεγψλ ηεο εηαηξείαο, φπσο 

θαη ην ζχλνιν ησλ ρξήζεψλ ηεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10737.05 εθ €. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεγψλ, δειαδή ησλ πνζψλ άληιεζεο θεθαιαίσλ, απνηεινχλ, 

ηφζν νη απνζβέζεηο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπο θαηά 4394,48 εθ €, φζν θαη απφ ηελ 

αχμεζε 2935,84 εθ € ησλ απνζεκάησλ εηο λέσλ. Σα θεθάιαηα απηά ηα ρξεζηκνπνίεζε 

ε εηαηξεία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ζηήιε ησλ ρξήζεσλ, θπξίσο γηα ηελ αγνξά 

αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ δειαδή θαξαβηψλ (5155,34 εθ €), θαζψο 

θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ καθξνπξνζέζκσλ ηνθνθφξσλ ππνρξεψζεσλ, ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπο θαηά 1042,79 εθ €. Δπίζεο ηα κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα κεηξεηψλ 

απμήζεθαλ θαηά 2084 εθ €. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε, φηη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν ε εηαηξεία  πξνζπαζεί λα επελδχεη ηα θεθάιαηά ηεο ζε αγνξά 

θαηλνχξησλ θαξαβηψλ θαη πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ μέλα 

θεθάιαηα θαη λα ζηεξηρζεί ζε δηθέο ηηο δπλάκεηο, απμάλνληαο ηα κεηξεηά ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 θαη 

ηεο ζηελφηεηαο ηεο ξεπζηφηεηαο, πνπ απηή δεκηνχξγεζε. 

2010-2011: Σν ζχλνιν ησλ πεγψλ θαη ρξήζεσλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 9519,06 εθ €. Ζ Maersk Lines αληιεί θεθάιαηα απφ ηα ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα, πνπ κεηψλνληαη θαηά 1444,33 εθ €, απφ ηελ αχμεζε ησλ απνζεκάησλ εηο 

λέσλ, θαζψο θαη απφ ηηο απνζβέζεηο, πνπ γηα δεχηεξε ρξνληά απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν ινγαξηαζκφ ρξήζεσο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο 

δείρλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζά λα πεγαίλνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ζηελ αχμεζε ησλ 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά 4338,59 εθ € θαη ζηελ αχμεζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά 1849,04 εθ €. Έηζη αληηιακβαλφκαζηε, φηη ε εηαηξεία 

εμαθνινπζεί λα επελδχεη ηα θεθάιαηά ηεο ζηα πάγηα ζηνηρεία, πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ 

λα αλαπηπρζεί ζην κέιινλ θαη λα θξαηήζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο, πνπ θαηέρεη, 

θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ δηαθξαηεκέλσλ απνηειεζκάησλ εηο λέσλ κέζσ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηδίσλ ρξεκάησλ απφ ην ηακείν ηεο επηρείξεζεο. 

2011-2012: Οη πεγέο θαη νη ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 

6503,73 εθ €, ζεκεηψλνληαο γηα ηξίην νηθνλνκηθφ έηνο κείσζε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ πεγψλ θαη άξα άληιεζεο θεθαιαίσλ απνηεινχλ θαη πάιη ε αχμεζε ησλ 

απνζεκάησλ εηο λέσλ θαηά 1960,71 εθ €, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο, πνπ αλέξρνληαη 

ζηα 1265,49 εθ €. Σα θεθάιαηα απηά ηα ρξεζηκνπνίεζε ε εηαηξεία, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηελ ζηήιε ησλ ρξήζεσλ, θπξίσο γηα επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, 

επελδχνληαο 1921,61 εθ €, θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, πνπ κεηψλνληαη θαηά 1819,8 εθ €. πκπεξαίλνπκε, φηη 

γηα πξψηε ρξνληά ρξεζηκνπνηεί κεγάιν κέξνο ησλ πεγψλ θεθαιαίσλ ηεο ζε 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, αλακέλνληαο λα απνθνκίζεη θέξδε απφ ηηο επελδχζεηο απηέο. 

Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηεί ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεγψλ ηεο, γηα λα κεηψζεη αθφκα πην 

πνιχ ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ην δαλεηζκφ, απηή ηε θνξά κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κηζζψζεσλ. 

2012-2013: Οη πεγέο θαη ρξήζεηο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 12432,93 εθ €. ηελ 

εηαηξεία παξαηεξείηαη κία αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, απφ ηε 

κηα κε ηελ εηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ θαηλνχξησλ θαξαβηψλ triple-e, 

αιιά κε ηελ πψιεζε πνιιψλ παιηψλ θαξαβηψλ, πνπ κεηψλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηά 4703,71 εθ €, ελψ απφ ηελ άιιε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ δηαθξαηνχληαη 

γηα επηθείκελε πψιεζε, απμάλνπλ θαη απηά ζηα 4615,18 εθ €. Δπίζεο έρνπκε κία 

κεηαηξνπή ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε βξαρππξφζεζκεο, πνπ απμάλνπλ 

ηηο πεγέο θαηά 1588,51 εθ €. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεγψλ ηεο γηα ηελ αγνξά θαηλνχξησλ 

παγίσλ, θαζψο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ζηήξημήο ηεο ζε ίδηεο πεγέο. 
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2013-2014: Σελ πεξίνδν απηή νη ελδείμεηο ηεο αγνξάο πξνο ηελ αλάθακςε είλαη 

ελζαξξπληηθέο θαη έηζη ε εηαηξεία απμάλεη ην ζχλνιν ησλ πεγψλ θαη ρξήζεσλ ζην 

πνζφ ησλ 200402,74 εθ €. Έηζη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηηο πεγέο ηεο, πνπ είλαη νη 

απνζβέζεηο 6003,33 εθ €, ε απνεπέλδπζε ζηηο ζπγαηξηθέο κε ηελ πψιεζε ησλ 

κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη θαη ε κείσζε ησλ δηαθξαηνχκελσλ θεξδψλ εηο λένλ 2704,11 εθ 

€, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ, πνπ αλέξρνληαη ζηα 12960,74 εθ €, θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαηά 1 πεξίπνπ δηο ην 

θαζέλα. Απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη, φηη ε εηαηξεία κεηά απφ κηα δηαθνπή 

δηάξθεηαο δπν εηψλ επελδχεη ηα θεθάιαηά ηεο μαλά ζε απνζέκαηα, γηα λα είλαη 

πιήξσο εθνδηαζκέλε, έηζη ψζηε ν ιεηηνπξγηθφο ηεο θχθινο λα κε δηαξθεί κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπηπιένλ θαίλεηαη, φηη ε εηαηξεία κεηά απφ κηα δηαθνπή ελφο 

έηνπο ζηνρεχεη πάιη ζηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ, απμάλνληαο ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία παξέρεη πίζησζε θαη γηα ην ιφγν απηφ απμάλνληαη θαη 

νη απαηηήζεηο, πνπ έρεη πξνο απηνχο. Βιέπνπκε επνκέλσο, φηη νη επελδχζεηο, πνπ 

έθαλε ε εηαηξεία φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα γηα αχμεζε ηνπ ζηφινπ ηεο ην 2014, 

αξρίδνπλ λα πινπνηνχληαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη κεγαιχηεξσλ θαξαβηψλ. 

2014-2015: Σελ ηειεπηαία ρξνληά ην ζχλνιν ησλ πεγψλ ηεο εηαηξείαο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 16955 εθ €, φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ ρξήζεψλ ηεο. Δίλαη ε 

πξψηε ρξνληά ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, πνπ σο θχξηα πεγή θεθαιαίσλ ε εηαηξεία 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ, πνπ αλέξρεηαη ζηα 1489,57 εθ €. Σελ 

ίδηα ρξνληά ε εηαηξεία πνπιά ηα δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε πάγηα, πνπ είρε απφ ηελ 

ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2013, πνπ αλέξρνληαη ζηα 4258,79 εθ €, ελψ θαη πάιη νη 

απνζβέζεηο απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή άληιεζεο θεθαιαίσλ. Σα θεθάιαηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρξήζε ζηελ αχμεζε γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά ησλ 

παγίσλ. Όπσο θαη ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2014, έηζη θαη ην 2015 ε εηαηξεία 

παξαιακβάλεη θαξάβηα, ησλ νπνίσλ νη παξαγγειίεο είραλ γίλεη 4 ρξφληα πξηλ.  
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2.2.2 Κάζεηε Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ εκθαλίδνπλ ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο σο πνζνζηφ θάπνηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο 

θαηάζηαζεο, θαινχληαη θαηαζηάζεηο θνηλνχ κεγέζνπο. πλήζσο θαινχληαη θαη 

θαηαζηάζεηο ηνπ 100% ή "ζπζηαηηθνχ πνζνζηνχ" θαη νη ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

δηαηππσζνχλ, είηε σο πνζνζηά, είηε σο δείθηεο. Οη θαηαζηάζεηο θνηλνχ κεγέζνπο 

απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν ηνπ αλαιπηή γηα ηε κειέηε ηεο παξνχζαο ζέζεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζχγθξηζεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν
59

. 

 

2.2.2.1 Κάζεηε Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ 

 

H Maersk Lines, έρεη γηα ηελ πεξίνδν 2009-2015 (ζε κέζν φξν) ηελ αθφινπζε 

θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο (Δηθφλα 24): 

 

Εικόνα 24:  Κατανομή των ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ τησ Maersk Lines60. 

Μπνξνχκε λα δνχκε κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο Δηθφλα 24, φηη ην 

πνζνζηφ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αξθεί, ψζηε λα θαιχςεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Maersk Lines θαη έλα πνζνζηφ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παζεηηθνχ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ζεηηθφ 

θεθάιαην θίλεζεο ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε (2009-2015), κε εμαίξεζε ην 

ινγηζηηθφ έηνο ηνπ 2009, φπσο κπνξνχκε λα δνχκε ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπ excel ην 
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7
ν
. Έηζη, έλα πξψην ζπκπέξαζκα, πνπ αλαδεηθλχεηαη γηα ηελ Maersk Lines είλαη, φηη 

δελ αληηκεησπίδεη θαλέλα πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. 

Έλα αθφκα ζπκπέξαζκα είλαη, φηη ηα ίδηα θεθάιαηα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

ινγαξηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ, θαζψο θαη φηη ν ινγαξηαζκφο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

απνηειεί ην 43,12% (=54,12%*79,69%) ηνπ ζπλφινπ ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ 

ζεκαίλεη, φηη ε εηαηξεία ζηεξίδεηαη ζε δηθά ηεο θεθάιαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο.  

Δμεηάδνληαο ηνλ πίλαθα θνηλνχ κεγέζνπο ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπ Δxcel ην 3ν   

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη ην πάγην ελεξγεηηθφ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο ην 2009 κε 83,09%, ελψ δηαρξνληθά 

παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο, κε ην θαηψηεξν πνζνζηφ λα βξίζθεηαη ην 2013 κε 

75,40%. Γεληθά γηα ηελ νρηαεηία 2009-2015 ην πάγην ελεξγεηηθφ απνηειεί ην 79,69% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο Maersk Lines θαηά κέζν φξν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ απνηειείηαη απφ ηα θηλεηά, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο 

εμνπιηζκνχο, φπνπ θαη απμνκεηψλνληαη γχξσ ζην 64,03% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ 

θαηά κέζν φξν. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή θαίλεηαη γηα αθφκα κία θνξά, φηη ε 

εηαηξεία επελδχεη πεξηζζφηεξν ζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, κε 

ζπλερφκελεο επελδχζεηο ζε θαηλνχξηα θαξάβηα. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

παγίνπ ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ νη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζην 9% απφ ην 2009 κέρξη ην 2013, ελψ ηηο δχν ηειεπηαίεο ρξνληέο 

παξνπζηάδνπλ κείσζε. Έηζη ην 2014 θαη 2015 αλέξρνληαη ζην 3,69% θαη 4,19% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ, σο απνηέιεζκα ηεο πψιεζεο κέξνπο ησλ ηίηισλ, πνπ θαηείρε 

ε εηαηξεία, ζε ζπγγεληθέο. 

Παξαηεξψληαο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ δηαπηζηψλνπκε, φηη ηα 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ην 20,31% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

ηελ εμαεηία 2009-2015 θαηά κέζν φξν. Δηδηθφηεξα παξαηεξνχκε, φηη ηα απνζέκαηα 

θαηαιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν κέξνο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, κφιηο ην 

2,34% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ θαηά κέζν φξν, δείρλνληάο καο φηη ε επηρείξεζε 

δελ αληηκεησπίδεη θαλέλα πξνβιήκαηα ξεπζηνπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο. Σα 

ρακειά απνζέκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαζεζίκσλ 

5,03% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ καο δείρλνπλ, φηη ε εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, θαζψο ηα απνζέκαηά ηεο κεηαηξέπνληαη άκεζα ζε ξεπζηά 

δηαζέζηκα. Δπηπξνζζέησο, νη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο θαηαιακβάλνπλ 

δηαρξνληθά ην 6,09% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο Maersk Lines παξνπζηάδνληαο 

κία αχμεζε κέρξη ην 2012, φπνπ αλήιζαλ ζην 7,39% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 



43 

ελψ απφ ην 2013 θαη έπεηηα ππήξμε κία πξνζπάζεηα απνθιηκάθσζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ, κε απνηέιεζκα ην 2015 λα αλέξρεηαη ζην 5,57%, 

πεξίπνπ ίζν δειαδή κε ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2009, πνπ αλεξρφηαλ ζην 5,66%. Ζ 

εηαηξεία δειαδή ηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο είρε κία αδπλακία λα εηζπξάμεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο απφ ηνπο πειάηεο ηεο, φκσο θαηάθεξε θαη ην μεπέξαζε ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Όζνλ αθνξά ην παζεηηθφ, ηα Ίδηα θεθάιαηα φπσο πξνείπακε, θαηαιακβάλνπλ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, κε ηα θαηαθξαηεκέλα απνηειέζκαηα εηο λένλ λα απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ην κηζφ παζεηηθφ ηεο εηαηξείαο, αλεξρφκελα ζην 50,44% ηνπ ζπλνιηθνχ 

παζεηηθνχ. Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο δειαδή είλαη λα κε δίλεη κεγάια κεξίζκαηα 

ζηνπο κεηφρνπο, αιιά λα δηαθξαηά κεγάιν κέξνο ησλ θεξδψλ γηα πεξαηηέξσ 

επελδχζεηο. Σν ππφινηπν πνζνζηφ απνηειείηαη απφ ηα ζπλνιηθά μέλα θεθάιαηα. 

πγθεθξηκέλα νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θηάλνπλ κφιηο ην 16,75% θαηά κέζνλ 

φξν, ζε αληίζεζε κε ηηο καθξνπξφζεζκεο πνπ θηάλνπλ ην 29,12% ηνπ ζπλνιηθνχ 

παζεηηθνχ. Σν κεγαιχηεξν ζηνηρείν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ινγαξηαζκψλ απνηεινχλ 

νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, φπνπ αλέξρνληαη ζην 11,03% ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ παζεηηθνχ, κε κία αχμεζε ηα πξψηα ηξία ρξφληα απφ ην 11,49% ζην 12,29% ην 

ηέινο ηνπ 2011, ελψ ηα επφκελα ρξφληα παξνπζηάδνπλ κία κείσζε, κε εμαίξεζε ην 

2015 πνπ αλήιζαλ ζην 10,31%, φηαλ ην 2013 αλέξρνληαλ ζην 9,65%. Σηο ρξνληέο 

επνκέλσο πνπ ε εηαηξεία παξνπζίαδε κία νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ή ηα πξάγκαηα δελ 

πήγαηλαλ, φπσο ζα ήζειε, νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πειάηεο σο πνζνζηφ πξνο ην 

ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ, απμάλνληαλ. Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα είλαη, φηη ε εηαηξεία 

πξνηηκά λα θαηαθεχγεη ζε θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ παξά ζην βξαρππξφζεζκν 

δαλεηζκφ, ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη ζην 3,04% ηνπ ζπλφινπ ηνπ παζεηηθνχ θαη ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη αληίζεηε πνξεία απφ απηή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, 

φπσο δηαθξίλεηαη ζηελ Δηθφλα 25.  
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Δηθόλα 25: Λνγαξηαζκνί θνηλνύ κεγέζνπο (πξνκεζεπηέο - β. δάλεηα). 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απαξηίδνληαη θπξίσο απφ ην ινγαξηαζκφ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ (21,34%) θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (2,47%). 

Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ζπλεπή κε ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο γηα κείσζε ηεο 

εμάξηεζήο ηεο απφ εμσηεξηθνχο δαλεηζκνχο κεηψλνληαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν, κε 

απνηέιεζκα ην 2014 λα αλέξρνληαη ζην 13,6%  απφ 24,11% ην 2009.  

 

2.2.2.2 Κάζεηε Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 

 

H Maersk Lines, θαηαλέκεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έζνδα θαηά κέζν φξν ηελ 

πεξίνδν 2009-2015 ζηνπο εμήο ινγαξηαζκνχο (Δηθφλα 26), φπσο κπνξείηε λα 

δηαθξίλεηε απφ ην θχιιν εξγαζίαο ηνπ Excel ην 4
ν
: 

 

Εικόνα 26:  Κατανομή των λειτουργικϊν εςόδων61. 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηθφλα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εζφδσλ θαιχπηεηαη, φπσο είλαη θπζηθφ, απφ ην θφζηνο πσιεζέλησλ, 
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πνπ βξίζθνληαη ζην 86,31% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά κέζν φξν ηελ εμαεηία 2009-

2015. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη ην 2009 κε 91,54%, ελψ ην ρακειφηεξν ην 

2010 κε 81,14%. Έηζη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα αλαινγεί ζην 14,22% ησλ 

ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ηφθσλ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαθνξψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη κεηά ηφθσλ, απηνί βαίλνπλ θαη 

νη δχν κεηνχκελνη απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Έηζη νη ηφθνη απφ 2,13%, πνπ αλαινγνχζαλ 

ζην ηέινο ηνπ 2009 ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ, ζην ηέινο ηνπ 2015 

αλαινγνχλ κφιηο ζην 0,46%, ζεκεηψλνληαο κία κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 78,29%, 

δείρλνληαο ηελ απνζηξνθή ηεο εηαηξείαο πξνο ηα δάλεηα θαη ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. 

Σν ίδην θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ ζηηο αξρέο ηνπ 2010 παξνπζηάδνληαλ 

σο ην 1,1% ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ, ελψ ζην ηέινο ηνπ 2015 

αλέξρνληαλ ζην 0,08% ηνπο.  

Σα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα κέρξη ην 2013 γεληθά θπκαίλνληαλ ζε ηηκέο 

γχξσ απφ ην κεδέλ, ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ θάηη ην αμηνζεκείσην. Μφλν ηα δχν 

ηειεπηαία έηε παξνπζίαζαλ κηα κεγάιε αχμεζε, πνπ νθείιεηαη σο επί ην πιείζηνλ 

ζηε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαηά 5,32% ην 2015, 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο θαη ιφγσ απηήο ηεο πεξαηηέξσ 

κείσζεο ηεο αμίαο ησλ παιηψλ θαξαβηψλ ηεο εηαηξείαο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην δεχηεξν κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε κεηά ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, πνπ είλαη νη θφξνη, απηνί θαηά κέζνλ φξν αλαινγνχλ ζην 6,71% 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ. Απφ ην 2009 κέρξη ην 2011 απμάλνληαη απφ ην 7,83% ζην 

10,06 αληίζηνηρα, ελψ απφ ην 2012 θαη κέρξη ην 2014 ζηαζεξνπνηήζεθαλ ιίγν πάλσ 

απφ ην 6% ,ελψ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν κεηψζεθαλ ζην 1,3%. 

Έηζη ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ, φπσο ζηελ Δηθφλα 27. 

 

Εικόνα 27: Καθαρά κζρδη ωσ ποςοςτό επί των εςόδων62. 
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2.2.3 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

Δπεηδή ε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζπληάζζεηαη κε βάζε ηελ 

αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ ηεο ινγηζηηθήο, ηα έζνδα ή νη δαπάλεο αληίζηνηρα 

πνπ αλαθέξνληαη, κπνξεί λα κελ έρνπλ εηζπξαρζεί ή θαηαβιεζεί.  Απηφ ην ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα παξαθάκπηεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ καο δείρλεη ηηο 

πξαγκαηηθέο  ζπλδηαιιαγέο ηεο εηαηξείαο, έρνληαο ήδε ελζσκαηψζεη φιεο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο
63

. Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

πίλαθεο, φπσο θαίλεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπ excel ην 10
ν
: 

 

Εικόνα 28: Σαμειακζσ ροζσ επιχείρηςησ64. 

 

2.2.3.1 Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ: 

Απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ην ζεκαληηθφηεξν ινγαξηαζκφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

αθνχ δείρλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, απφ 

φ,ηη ρξεζηκνπνηεί. Απεηθνλίδεη πφζα ρξήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο. Γεληθά νη αιιαγέο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα κεηξεηά,  

ηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο, ηηο απνζβέζεηο, ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ 

πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ, αληηθαηνπηξίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα. 
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Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη δηαρξνληθά ζεηηθέο θαη πςειφηεξεο απφ  

ηα θαζαξά έζνδα ηεο εηαηξείαο, παξνπζηάδνληαο πςειέο ηηκέο. Ο θπξηφηεξνο 

ινγαξηαζκφο δηαρξνληθά είλαη νη ηφθνη θαη νη απνζβέζεηο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν 

είλαη ινγηθφ, εάλ αλαινγηζηνχκε, φηη φιε ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο εηαηξείαο 

ζηεξίδεηαη ζην πάγην θεθάιαην, πνπ απνηεινχλ ηα θαξάβηα. Ζ απφζβεζε δελ είλαη 

κηα πξαγκαηηθή δαπάλε κεηξεηψλ, αθνχ νπζηαζηηθά κεηψλεη ηελ αμία ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ, πνπ ινγίδεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, είλαη ε απφζβεζε, πνπ θεξδίδεηαη, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

πσιεζεί. Γειαδή βιέπνπκε, φηη ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε ζεκαληηθέο πσιήζεηο παιηψλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ο δεχηεξνο ινγαξηαζκφο, πνπ επζχλεηαη γηα ηηο 

ηακεηαθέο ιεηηνπξγηθέο ξνέο, είλαη ην θαζαξφ εηζφδεκα. Σν θαζαξφ εηζφδεκα, εθηφο 

απφ ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία ρξνληά, πνπ έρεη πάξεη αξλεηηθέο θαη πνιχ ρακειέο 

ηηκέο, ζπλεηζθέξεη θαηά κέζνλ φξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2010 έσο ην 2014 κε 

3 δηο αλά έηνο. Σέινο νη ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη, ελψ δελ απνηεινχλ κείδνλ 

ινγαξηαζκφ ιφγσ κεγέζνπο, παξ φια απηά είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Σν 2009 κεηψλνληαη, ην 2010 κε 2012 απμάλνπλ, ελψ απφ ην 2013 θαη έπεηηα 

παξνπζηάδνπλ κία ζπλερφκελε κείσζε. Οη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 594,05 εθ € έσο 

κείσλ 344,38 εθ € θαη δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο ηακεηαθέο ξνέο. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη  νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά πνζά θαη ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αχμεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

πεξαηηέξσ επελδχζεηο. εκαληηθνί παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο Maersk Lines, θαίλεηαη, πσο 

απνηεινχλ ηα θέξδε απφ ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη νη ηφθνη καδί κε 

ηηο απνζβέζεηο, πνπ δηελεξγεί ε εηαηξεία.  

Δπίζεο βιέπνπκε, φηη νη ξνέο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

ζηαζεξά κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη ,φηη 

ηα θαζαξά έζνδα  είλαη "πςειήο πνηφηεηαο", αθνχ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζπλήζε 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Δάλ νη ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ 

κηθξφηεξεο απφ ην θαζαξφ εηζφδεκα, ηφηε ζα ππήξρε αλεζπρία γηα ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο, αθνχ θάηη ηέηνην ζα ππνδείθλπε, φηη ην θαζαξφ εηζφδεκα δε 

κεηαηξέπεηαη ζε κεηξεηά. 
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2.2.3.2 Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ: 

Οη ηακεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νθείινληαη ζε αιιαγέο ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο 

εηαηξείαο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο επελδχζεηο ηεο. πλήζσο νη ηακεηαθέο ξνέο 

απφ επελδπηηθέο νδεγνχλ ζε εθηακηεχζεηο πνζψλ, επεηδή ηα κεηξεηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ, θαξαβηψλ, βξαρππξφζεζκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη εκπνξεχζηκσλ ηίηισλ. Ωζηφζν, φηαλ κηα 

εηαηξεία πσιεί έλα πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε ζπλαιιαγή ζεσξείηαη  θαη απηή ξνή 

απφ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ εηαηξεία επελδχεη, φπσο έρνπκε δεη θαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο, ζε 

πάγην ελεξγεηηθφ. Σν 2009 θαη 2010 νη επελδχζεηο αλέξρνληαη ζε 5,885 εθ € θαη 

4157,09 εθ € αληίζηνηρα. Σελ επφκελε δηεηία κέλνπλ ζηαζεξά πάλσ απφ 5,5 δηο €, 

(είλαη ε δηεηία πνπ μεθηλνχλ νη επελδχζεηο γηα ηα triple-E container), ην 2013 

παξνπζηάδνπλ κηα θάκςε ζην 4716,82 εθ €, ελψ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ην πνζφ 

εθηηλάζζεηαη ζηα 6513,71 εθ € θαη 6429,54 εθ €, εμαηηίαο ηηο δηαθαηλφκελεο 

αλάθακςεο ζηηο αγνξέο θαη ηελ παξαγγειία 27 θαηλνχξησλ θαξαβηψλ. Άιια 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν είλαη ηα κεηξεηά απφ ηηο εθπνηήζεηο ηεο 

εηαηξείαο, ηα νπνία ην 2013 θαη 2016 κεηψλνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαηά 1192,81 εθ € 

θαη 4754,54 εθ €. Σν πνζφ απηφ νθείιεηαη ζηελ πψιεζε κεηνρψλ ηνλ Μάξηην ηνπ 

2015, πνπ θξαηνχζε ε εηαηξεία πξνο πψιεζε ηεο ηξάπεδαο Danske Bank γηα 4.9bn 

USD. Σα θέξδε απφ ηελ πψιεζε δφζεθαλ ζε κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ. Σέινο ε εηαηξεία ην 2012 πξνέβεη ζε αγνξέο κεηνρψλ ηεο Skandia 

Container AB πνζφ, πνπ αλήιζε ζηα 1754,22 εθ €.  

Έηζη ηειηθά, νη ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θπκαίλνληαη ζε 

πνιχ πςειά επίπεδα φια ηα ρξφληα άλσ ησλ 3 δηο αλά έηνο, κε εμαίξεζε ην 2015 πνπ 

θπκαίλνληαη ζηα 10227,85 εθ € εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ, πνπ πξναλαθέξακε. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

2.2.3.3 Υξεκαηνδνηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ: 

Οη αιιαγέο ζην ρξένο, δάλεηα ή κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο πεγέο ή ρξήζεηο γηα 

ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όηαλ έρνπκε αχμεζε θεθαιαίσλ, ηφηε έρνπκε 

θαη εηζξνή κεηξεηψλ, φζνλ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ, φηαλ θαηαβάιινληαη κεξίζκαηα, έρνπκε άληιεζε θεθαιαίσλ. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα, εάλ κηα εηαηξεία εθδψζεη έλα δεκφζην νκφινγν, ε εηαηξεία 

απμάλεη ηα κεηξεηά ηεο, ελψ, φηαλ θαηαβάιινληαη νη ηφθνη ζηνπο νκνινγηνχρνπο, ε 

εηαηξεία κεηψλεη ην ηακείν ηεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ βιέπνπκε, φηη ε εηαηξεία πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηελ 

εμάξηεζή ηεο απφ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη λα ζηεξηρζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Έηζη ην 2010 απνπιεξψζεθαλ 1930,57 εθ € δαλείσλ , ελψ ηελ ηξηεηία απφ ην 2012 

κέρξη ην 2014 έρεη απνπιεξψζεη άλσ ησλ 3,5 δηο δαλείσλ, κε απνθνξχθσκα ηελ 

ρξνληά ηνπ 2014, πνπ πιήξσζε 2 δηο €. Σηο ππφινηπεο ρξνληέο ε εηαηξεία πξνζέθπγε 

ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ αιιά κε ζεκαληηθά ρακειφηεξα πνζά (602 εθ € ην 2009 θαη 

945 εθ € ην 2013), κε εμαίξεζε ην 2015, φπνπ θαη θαηαγξάθεθε αχμεζε ησλ δαλείσλ 

θαηά 1124,18 εθ €. Ο εμσηεξηθφο απηφο δαλεηζκφο απνηειείηαη απφ ηελ έθδνζε 

νκνιφγνπ 1 δηο δνιαξίσλ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ θαη 600 εθ € ζηελ αγνξά ηνπ επξψ. 

Δπίζεο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά έγηλε αλαρξεκαηνδφηεζε ρξένπο χςνπο 1,8 δηο  €. 

Σα κεξίζκαηα απφ ην 2009 κέρξη θαη ην 2014 θπκάλζεθαλ κεηαμχ ησλ 190 εθ € 

θαη ησλ 852,76 εθ €, ελψ ην 2015, φπσο είδακε θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ησλ θεξδψλ, πνπ δφζεθαλ ζε κεξίζκαηα απφ ηελ 

πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ, πνπ θαηείρε ηεο ζπγγεληθήο εηαηξείαο, έθηαζαλ ηα 5536 εθ €. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ρξνληά ηνπ 2009, έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο απνηέιεζε ε 

πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, πνπ θαηείρε ε εηαηξεία ζηελ αγνξά, κε έζνδα 1098,17 εθ €. 

Έηζη ηειηθά, νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εκθαλίδνληαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν, εθηφο απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ 2009 θαη 2011, φπνπ 

θαη πάιη έγηλε πψιεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ χςνπο945 εθ €. 

 

πλνιηθά, εάλ ιάβνπκε ππφςε καο θαη ην ζπλαιιαγκαηηθφ θφζηνο, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ Δηθφλα 28, ε εηαηξεία παξνπζηάδεη ηελ επηαεηία ζεηηθέο ζπλνιηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο ηηο ρξήζεηο ηνπ 2010 θαη ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο, ελψ αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

πξνθχπηνπλ ηα έηε  2009,  2011 θαη 2013.  
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2.2.4 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Νεθξνύ εκείνπ 

Νεθξφ εκείν κίαο Δπηρείξεζεο Δπηρείξεζεο, είλαη ην αλαγθαίν χςνο ησλ 

Πσιήζεσλ (Σδίξνπ), ην νπνίν, εάλ πξαγκαηνπνηήζεη ε Δπηρείξεζε, θαιχπηεη φια ηεο 

ηα έμνδα, δειαδή δελ πξαγκαηνπνηεί νχηε θέξδνο νχηε δεκηά. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη, φζν πην ρακειφ είλαη ην λεθξφ ζεκείν, ηφζν ην θαιχηεξν 

γηα ηελ επηρείξεζε. Με ρακειφ λεθξφ ζεκείν, ε επηρείξεζε είλαη πην επζηαζήο. Καη 

απηφ, γηαηί κε ιηγφηεξεο πσιήζεηο θαιχπηεη φια ηεο ηα έμνδα θαη απφ ην ζεκείν 

εθείλν θαη πέξα πξαγκαηνπνηεί θέξδνο. 

Σν «λεθξφ ζεκείν» γηα ηελ Maersk, γηα ην έηνο 2015 ππνινγίδεηαη αιγεβξηθά 

κε ηελ εμήο κέζνδν
65

. Οξίδνπκε: 

 T = ηελ ηηκή πψιεζεο κηαο κνλάδαο πξντφληνο 

 FFE = ηνλ φγθν ησλ container, πνπ δηαθηλνχληαη εηήζηα. 

 FC = ην ζηαζεξφ θφζηνο 

 P = ηα ζπλνιηθά έζνδα 

 VC = ηα ζπλνιηθά έμνδα 

 ΜKM = ην κεηαβιεηφ θφζηνο αλά φγθν δηαθίλεζεο 

 Ν = ε πνζφηεηα λεθξνχ ζεκείνπ 

 

Δπεηδή ζην «λεθξφ ζεκείν» ηα ζπλνιηθά έζνδα ηζνχληαη κε ην άζξνηζκα ηνπ 

ζηαζεξνχ θφζηνπο θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, ζα ηζρχεη ε παξαθάησ εμίζσζε: 

πλνιηθά έζνδα = ηαζεξά έμνδα – Μεηαβιεηά έμνδα ή 

Σηκή * φγθν θνξηίνπ = ηαζεξά έμνδα  - Κφζηνο αλά φγθν * φγθν θνξηίνπ ή 

Όγθνο θνξηίνπ = ηαζεξά έμνδα * (Σηκή - Κφζηνο αλά φγθν) ή 

Ν = FC / (T-MKM))  

 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ηχπν γηα ηελ εμεχξεζε ηεο πνζφηεηαο λεθξνχ ζεκείνπ, 

έρνπκε γηα ην 2015: 

Ν = 4467860 /(3816,21 – 2982,58) = 5359,56 FFE 

Άξα, γηα λα απνθνκίζεη θέξδνο ε επηρείξεζε, πξέπεη λα δηαθηλήζεη πεξηζζφηεξα απφ 

5359,56 FFE. 

                                                           
65Για μεγαλφτερθ ανάλυςθ και για τα προθγοφμενα χρόνια ανατρζξτε ςτο φφλλο εργαςίασ του Excel 
11o

. 



51 

 

Εικόνα 29:  Γραφική απεικόνιςη του νεκροφ ςημείου για το ζτοσ 201566. 

Απφ ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα ηνπ «Νεθξνχ εκείνπ» (Δηθφλα 29) γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη: 

 Ο νξηδφληηνο άμνλαο ηνπ δηαγξάκκαηνο κεηξά φγθνπο δηαθίλεζεο θνξηίνπ ζε 

FFE, ελψ ν θάζεηνο άμνλαο κεηξά ηα έμνδα ή ην θφζηνο ζε δηο. 

 Σν ζηαζεξφ θφζηνο (FC) αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ νξηδφληηα πξάζηλε γξακκή 

θαη ην θφζηνο απηφ παξακέλεη ζηαζεξφ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαγφκελσλ κνλάδσλ. 

 Σν κεηαβιεηφ θφζηνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ θφθθηλε γξακκή ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο (VC), ελψ ε κπιε γξακκή αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ (P). 

 

Απφ ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα ηνπ «Νεθξνχ εκείνπ» παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

Ζ επηρείξεζε πθίζηαηαη δεκηέο κέρξη ηνπ ζεκείνπ, πνπ ηέκλνληαη ε γξακκή ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηε γξακκή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, δειαδή κέρξη ην «λεθξφ 

ζεκείν», πνπ ππνινγίδεηαη ζηα 5359,57  FFE. 

Μεηά ην «λεθξφ ζεκείν» ε επηρείξεζε αξρίδεη λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε, δηφηη 

κεηά ην ζεκείν απηφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ην ζηαζεξφ 

θφζηνο, φζν θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο θαη αθήλεη επηπιένλ έλα πεξίζζεπκα «θέξδνο». 

Σν θέξδνο ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα πξνζδηνξίδεηαη, σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

γξακκήο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηεο γξακκήο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.  

                                                           
66Για μεγαλφτερθ ανάλυςθ και για τα προθγοφμενα χρόνια ανατρζξτε ςτο φφλλο εργαςίασ του Excel 
11o

. 
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2.2.5 Αξηζκνδείθηεο 

Ζ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ είλαη έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

εξγαιείν ζηελ εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

Δθθξάδνπλ πνζνηηθά, ραξαθηεξηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ησλ γεγνλφησλ, πνπ απνηεινχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο. Τπνινγίδνληαη θάζε θνξά κε 

βάζε ην ηξέρνλ έηνο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, άιιεο 

εηαηξείεο, ηε βηνκεραλία ή αθφκα θαη ηελ νηθνλνκία, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

επηδφζεηο κηαο επηρείξεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο 

ζεκειηψδνπο αλάιπζεο γηα ηε ζχγθξηζε δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη απφ επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, γηα λα 

θαηαιάβνπλ θαηά πφζν επηηπρείο θαη απνηειεζκαηηθέο είλαη νη απνθάζεηο ηνπο67. Οη 

αξηζκνδείθηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε νκάδεο αλάινγα κε ην ηη αθνξνχλ θαη απηφ 

ζα παξνπζηάζνπκε κε ηελ παξαθάησ αλάιπζε. Σα δεδνκέλα έρνπλ παξζεί απφ ην 

θχιιν εξγαζίαο ηνπ excel ην 8
ν
, ελψ γηα ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηα ζπγθξηηηθά 

δηαγξάκκαηα αλαηξέμηε ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπ excel ην 23
ν
. 

 

2.2.5.1 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

Μηα επηρείξεζε έρεη ξεπζηφηεηα, φηαλ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαζψο απηέο γίλνληαη ιεμηπξφζεζκεο
68

. Ζ ξεπζηφηεηα, πνπ δηαζέηεη 

κηα επηρείξεζε, πξνθχπηεη απφ ην ζπζρεηηζκφ ησλ κέζσλ πιεξσκήο, πνπ δηαζέηεη ,κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Σέινο εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή πνξεία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θχθινπ, θαζψο θαη ηελ θεξδνθνξία, πνπ είλαη απαξαίηεηε, γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ρξένπο, γηα πιεξσκή κεξηζκάησλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά. 

 

1)  Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο εθθξάδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ηηο βξαρππξφζεζκεο ή ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο: 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ην 

πεξηζψξην αζθάιεηαο ,πνπ δηαηεξεί ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ,γηα λα είλαη ζε ζέζε 
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Πθγι: Business Finance Online, Ratio Analysis. 
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Πθγι: Ρεβάνογλου Ανδρζασ - Ιωάννθσ Δ. Γεωργόπουλοσ, Γενικι Λογιςτικι Με ΕΓΛ. 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο = 
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λα αληηκεησπίζεη θάπνηα αλεπηζχκεηε εμέιημε ζηε ξνή θεθαιαίσλ θίλεζεο. Όζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο απφ 

πιεπξάο ξεπζηφηεηαο. Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαηεξεί επαξθή θπθινθνξηαθά 

ζηνηρεία, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, φηαλ 

απηέο θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο. Με άιια ιφγηα, ν δείθηεο απηφο αληαλαθιά ηελ 

ηξέρνπζα ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πιεξσκή ησλ 

θαζεκεξηλψλ απαηηεηψλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε 2009-2015, ε Maersk Lines 

παξνπζηάδεη θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο, εθηφο απφ ην 2009 

πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε αλήιζε ζε 0,93. Τςειφο ήηαλ θαη ν δείθηεο ηελ ηειεπηαία 

δηεηία, ν νπνίνο αλήιζε ζην 1,68 θαη 1,16, πξάγκα πνπ καο δείρλεη έλα πξψην 

ζπκπέξαζκα, φηη ε εηαηξεία δελ παξνπζηάδεη θαλέλα πξφβιεκα ζηελ εμφθιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο. Αλ ζπγθξίλνπκε ην δείθηε  κε ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο, 

θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 30. 

 

Εικόνα 30: Διαχρονική εξζλιξη του δείκτη κυκλοφοριακήσ ρευςτότητασ ςε ςφγκριςη με τουσ 
βαςικοφσ ανταγωνιςτζσ
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2) Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 

Γηα έλαλ πεξηζζφηεξν απζηεξφ έιεγρν ηεο ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ν 

δείθηεο ηεο άκεζεο ή ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο: 

 

 Ο δείθηεο απηφο, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν, πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, πνπ κεηαηξέπνληαη πην γξήγνξα ζε κεηξεηά. ηνλ 

αξηζκεηή απηνχ ηνπ δείθηε απνθιείεηαη ν ππνινγηζκφο απνζεκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο, 

πνπ έρνπλ πςειφ δείθηε άκεζεο ξεπζηφηεηαο, ζπάληα έρνπλ ηελ αλάγθε δαλεηζκνχ. 

Τπάξρεη ε θνηλή αληίιεςε, φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ηεο επηρείξεζεο 

πξνυπνζέηεη ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, ψζηε ν δείθηεο λα παίξλεη κηα ηηκή γχξσ ζηε κνλάδα. 

ηελ πξάμε φκσο νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα έρνπλ δείθηε ξεπζηφηεηαο θάησ απφ ηε 

κνλάδα (ή ζπρλά θαη πνιχ πην θάησ). Δπνκέλσο ν δείθηεο απηφο ζα πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

γεληθψλ νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηρείξεζεο. Όζν πην πςειφο είλαη ν 

δείθηεο απηφο, ηφζν αληαλαθιάηαη ζε απηφλ ε θαιχηεξε βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή, φηαλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε 

κνλάδα. Γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, ε εηαηξεία καο παξνπζηάδεη δείθηε ίζν ή 

ζρεδφλ ίζν κε ηε κνλάδα, κε εμαίξεζε ην 2009. Απφ ηηο ηηκέο, πνπ παίξλεη ν δείθηεο 

θάζε ρξφλν, βιέπνπκε, φηη νη ζπλζήθεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθέο, αθνχ ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ηνπ 2010, 2013 θαη 2014 ν δείθηεο 

παίξλεη ηηκέο πάλσ απφ ηελ κνλάδα, ελψ ηηο ρξνληέο ηνπ 2011 θαη 2012 ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αλέξρεηαη ζηα 0,93 θαη 0,961, δειαδή θνληά ζηε κνλάδα. Γεδνκέλνπ φηη θαη ε 

θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα, (πνπ πεξηιακβάλεη ηα απνζέκαηα), θπκαίλεηαη πάλσ απφ 

ηε κνλάδα απφ ην 2010-2015, ζπκπεξαίλνπκε, φηη δελ πθίζηαηαη πξφβιεκα ζηε 

βξαρππξφζεζκε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

  

Κπθινθνξνχλ Δλεξγ. -Απνζέκαηα

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Άκεζε ή Σακεηαθή Ρεπζηόηεηα = 
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3) Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

Ο δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο ηζνχηαη κε ην ιφγν ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο 

ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ: 

 

Σν θεθάιαην θίλεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θξηηήξην βξαρππξφζεζκεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Σν θεθάιαην θίλεζεο εκθαλίδεη ην κέξνο ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κε καθξνπξφζεζκα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην δπλεηηθφ απφζεκα 

ξεπζηφηεηαο, πνπ έρεη ε επηρείξεζε. Δμεηάδνληαο ηνπο δείθηεο ηεο Maersk Lines 

βιέπνπκε, φηη ν δείθηεο θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη 

αξλεηηθφο κφλν ζην πξψην έηνο ηνπ 2009, θαλεξψλνληαο ηελ αλεπάξθεηα πνπ 

ππάξρεη ζε θεθάιαην θίλεζεο ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα έηε, 

απηά εκθαλίδνπλ ζεηηθφ δείθηε κε κέγηζηε ηηκή ην 2014, πνπ αλήιζε ζην 9,62%. ε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 31, φηη ε εηαηξεία έρεη φια ηα 

ρξφληα πνιχ κεγαιχηεξα θεθάιαηα θίλεζεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, πξάγκα πνπ 

ηεο παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα γηα ηηο επελδχζεηο ηεο. 

 

Εικόνα 31: Διαχρονική εξζλιξη του δείκτη κυκλοφοριακήσ ρευςτότητασ ςε ςφγκριςη με τουσ 
βαςικοφσ ανταγωνιςτζσ
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Κπθινθνξνχλ Δλεξγ. -Βξαρ.Τπνρξ.

χλνιν Δλεξγεηηθνχ
Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ =
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4) Γείθηεο Μεηξεηώλ πξνο Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Ο δείθηεο απηφο πεξηιακβάλεη ην ιφγν ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πξνο ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη καο βνεζάεη ζηε κέηξεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο: 

 

Όζν κεγαιχηεξνο εκθαλίδεηαη ν δείθηεο απηφο, ηφζν πην ξεπζηά είλαη ηα 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απφ ην θχιιν εξγαζίαο ηνπ excel ην 8ν 

βιέπνπκε, φηη ε εηαηξεία εκθαλίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε πςειά πνζνζηά, πνπ 

θπκαίλνληαη γχξσ ζην 20%, ελψ ηηο ρξνληέο ηνπ 2010 θαη 2015 ε ηηκή ηνπ δείθηε 

εθηνμεχεηαη ζην 32,35% θαη 43,28% αληίζηνηρα, δείρλνληαο ην πιεφλαζκα 

ξεπζηφηεηαο, πνπ έρεη ε εηαηξεία. 

 

5) Γείθηεο Μεηξεηώλ πξνο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

Έλαο άιινο δείθηεο, πνπ κεηξά ηελ επάξθεηα δηαζεζίκσλ, είλαη ν αξηζκνδείθηεο 

ησλ κεηξεηψλ πξνο ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο: 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξά ηα δηαζέζηκα κεηξεηά γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη απνηειεί έλα ζνβαξφ έιεγρν, πνπ αγλνεί ηε θχζε 

ηεο επηζηξνθήο κεηξεηψλ, θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Σελ πεξίνδν 2009-2015 νη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη 

πάξα πνιχ πςειέο, κε ρακειφηεξε ηηκή μαλά ην 2009 ζην 48,32%, επηβεβαηψλνληαο 

αθφκε κηα θνξά ηελ πγηή ξεπζηφηεηα  ηεο εηαηξείαο. 

 

2.2.5.2 Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Γνκήο θαη Αμηόρξενπ  

Δπεηδή νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο δε ζπκπίπηνπλ ρξνληθά, ε επηρείξεζε 

δηαηεξεί θεθάιαηα ίδηα θαη μέλα, γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην παξαγσγηθφ θαη 

εκπνξηθφ θχθισκα εθκεηάιιεπζεο απξφζθνπηα. Ζ θεθαιαηαθή δνκή αλαθέξεηαη 

ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ μέλσλ θαη 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ζ ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ γεληθά βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, αθνχ απμάλεη ηα επελδπζέληα θεθάιαηα, αιιά παξάιιεια απμάλεη 

θαη ηνλ θίλδπλν αμηφρξενπ θαη πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο. 

Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ
Γείθηεο Μεηξεηώλ πξνο Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό =

Υξεφγξαθα+Μεηξεηά+Ηζνδχλακα κεηξεηψλ

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Γείθηεο Μεηξεηώλ πξνο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο =
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1) Γείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μόριεπζεο 

Ο δείθηεο κέηξεζεο θεθαιαηαθήο δνκήο (ρξεκαηνδνηηθήο κφριεπζεο) κεηξηέηαη 

απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλαινγία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφζν ρακειφηεξνο ζα είλαη απηφο ν αξηζκνδείθηεο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κφριεπζεο. Οη ηηκέο απηνχ ηνπ δείθηε γηα ηε Maersk Lines γηα ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν είλαη ηθαλνπνηεηηθέο (θνληά ζην 1), ελψ βαζκηαία απφ ρξφλν ζε 

ρξφλν κεηψλνληαη θαη απηφ δείρλεη, φηη αμηνπνηνχληαη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη επνκέλσο 

απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. Βιέπνπκε, φηη ε εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν 

ησλ αληαγσληζηψλ ρξεζηκνπνηεί πνιχ πεξηζζφηεξν ίδηα θεθάιαηα γηα λα αλαπηπρζεί 

θαη λα απμήζεη ην ελεξγεηηθφ ηεο. 

 

Εικόνα 32: Διαχρονική εξζλιξη του δείκτη χρηματοοικονομικήσ μόχλευςησ ςε ςφγκριςη με τουσ 
βαςικοφσ ανταγωνιςτζσ

71
. 

  

                                                           
71

Ανατρζξτε ςτο φφλλο εργαςίασ του Excel 23
o
. 

χλνιν Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ

Ίδηα Κεθάιαηα
Γείθηεο Μέηξεζεο Κεθαιαηαθήο Γνκήο =
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2) ύλνιν Ξέλσλ θεθαιαίσλ πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 

Ο δείθηεο απηφο είλαη έλαο πεξηεθηηθφο δείθηεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

κεηξήζεη ηε ζρέζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ: 

 

 Ζ Maersk Lines γηα ηελ πεξίνδν 2009-2015 εκθαλίδεη ζηελ αλαινγία απηή 

ηηκέο θάησ απφ ην 35% (κε ηελ κέγηζηε απηή ηηκή λα ηελ πηάλεη ην 2009). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη ε επηρείξεζε δχζθνια ζα αληηκεησπίζεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν, ελψ νη επηβαξχλζεηο απφ ηφθνπο ζα είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειέο, απνπιεξψλνληαο εχθνια ηα δάλεηα, πνπ έρεη ζπλάςεη. Σέινο κπνξνχκε λα 

πνχκε, φηη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί πνιχ κεγαιχηεξε αλαινγία ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε 

ζρέζε κε ην μέλν, πξάγκα πνπ εληζρχεη ηελ θεξεγγπφηεηά ηεο έλαληη ησλ δαλεηζηψλ 

ηεο. 

 

3) Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 

Ο δείθηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα άιιε κέηξεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ 

πξνο ηα Ίδηα θεθάιαηα: 

 

 Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν δείθηεο απηφο θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2015 είλαη απφ 

1,25 ην 2009 κέρξη θαη 0,76 ην 2015 κε ζπλερψο κεηνχκελε ηάζε, πξάγκα πνπ καο 

δείρλεη, φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ίδηα θεθάιαηα έλαληη ησλ 

μέλσλ κε ηηκέο, πνπ απφ ην 2012 θαη έπεηηα ηα ίδηα θεθάιαηα λα μεπεξλνχλ ηα μέλα.  

Δπίζεο γηα ηηο δχν ρξήζεηο ηνπ 2010 θαη 2011 ηα θεθάιαηα αλήιζαλ ζην έλα πξνο 

έλα, δειαδή γηα θάζε έλα επξψ μέλσλ θεθαιαίσλ αλαινγνχζε έλα επξψ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο καο δείρλεη, φηη ν θίλδπλνο, πνπ πθίζηαηαη γηα ηελ 

εηαηξεία ζε κία κεηαβνιή ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο είλαη κηθξφο, αθνχ ν 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο είλαη θαη απηφο κηθξφο ζε κέγεζνο. 

  

ΞΚ

Κ
ύλνιν Ξέλσλ Κεθαιαίσλ πξνο ην ύλνιν Κεθαιαίσλ = 

ΞΚ

ΗΚ
Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο =
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4)  Μαθξνπξόζεζκα Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

Ο αξηζκνδείθηεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα 

θεθάιαηα κεηξά ηε ζρέζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο:  

 

Οπζηαζηηθά κε ην δείθηε απηφ επηβεβαηψλνπκε ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαηεξήζεηο, δειαδή ηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ εηαηξεία ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαληη 

ησλ μέλσλ, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, φπνπ ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη έλα 

πξνο δχν. Απηφο ν αξηζκνδείθηεο απνηειεί βαζηθή έλδεημε, φηη ε επηρείξεζε δε 

ρξεζηκνπνηεί  βξαρππξφζεζκε  ρξεκαηνδφηεζε θαη ηδηαίηεξα ηξαπεδηθή. 

 

5) Γείθηεο Υξεκαηνδόηεζεο Πάγησλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ κε 

Μαθξνπξόζεζκα Κεθάιαηα 

Όπσο κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιάβνπκε, ν δείθηεο απηφο εθθξάδεηαη κε ην 

ιφγν ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηα καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα θαη 

εκθαλίδεη ην βαζκφ θάιπςεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο: 

 

 Έηζη, ν αξηζκνδείθηεο απηφο δίλεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο 

εμαζθάιηζεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ο δείθηεο 

παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξνο απφ ηε κνλάδα (άλσ ηνπ 2)  θαζ‟φιελ  ηελ πεξίνδν, πνπ 

εμεηάδνπκε, βαίλνληαο απμαλφκελνο, κε κφλε ειάηησζε ην 2015, πνπ αλέξρεηαη ζην 

2,99. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμαζθαιίδνπλ ηνπο δαλεηζηέο 

ηεο εηαηξείαο θαηά δχν θνξέο. 

  

ΜΞΚ

ΗΚ
Μαθξνπξόζεζκα Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα =

ΠΠ

Μαθξ. Κεθ.
Γείθηεο Υξεκαηνδόηεζεο ΠΠ κε Μαθξνπξ. Κεθ. =
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6) Γείθηεο Παγηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο 

Ο δείθηεο απηφο ηζνχηαη κε ην ιφγν ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ:  

 

Οη επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ δηαθξίλνληαη ζε 

επηρεηξήζεηο έληαζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε επηρεηξήζεηο έληαζεο 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο δείθηεο απηφο θπκαίλεηαη ζην 79,69% 

ηελ πεξίνδν 2009 – 2015, πξάγκα πνπ καο θάλεη ζαθέο, φηη είλαη κηα επηρείξεζε 

έληαζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη αιιηψο 

άιισζηε, αθνχ φιε ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηεξίδεηαη ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

 

7) Γείθηεο Απηνρξεκαηνδόηεζεο Πάγησλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

Ο δείθηεο απηφο ή αξηζκνδείθηεο θαζαξήο ζέζεο πξνο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία εκθαλίδεη ην πνζνζηφ ησλ παγίσλ, πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί, απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο: 

 

Όπσο είλαη θπζηθφ απφ ηε κέρξη ηψξα πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, νη ηηκέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε εκθαλίδνληαη πνιχ κεγάιεο θαη κε απμαλφκελε ηάζε. Ζ 

κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππάξρεη ην 2014, κε ην 

80,25% ηνπ ζπλφινπ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα έρεη ρξεκαηνδνηεζεί 

απφ ηα ίδηα θεθάιαηα, κε ην κέζν φξν ηεο επηαεηίαο λα θπκαίλεηαη ζην 68,12%. 

8) Γείθηεο Κάιπςεο Κεξδώλ 

Ο δείθηεο θάιπςεο θεξδψλ επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηα μέλα θεθάιαηα ζηαζεξψλ επηβαξχλζεσλ θαη ησλ θεξδψλ κηαο 

επηρείξεζεο, πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο επηβαξχλζεηο: 

 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε, ν δείθηεο θάιπςεο ησλ θεξδψλ ηεο 

Maersk Lines είλαη ζηαζεξά κεγαιχηεξνο απφ ηηο 8 κνλάδεο θαη θηάλεη κέρξη θαη ην 

11,81% ην 2015. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ηα θέξδε, πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζηαζεξψλ επηβαξχλζεσλ, θαιχπηνπλ απηέο ηηο επηβαξχλζεηο θαηά 

ΠΠ

χλνιν Δλεξγεηηθνχ
Γείθηεο Παγηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο =

Ίδηα Κεθάιαηα

ΠΠ
Απηνρξεκαηνδόηεζε ΠΠ =

Γηαζέζηκα Κέξδε γηα ηαζ.Δπηβαξχλζεηο

ηαζ. Δπηβαξχλζεηο
Γείθηεο Κάιπςεο Κεξδώλ =
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9,71 θνξέο. Αληίζεηα, νη αληαγσληζηέο ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε, βιέπνπκε ζηελ 

Δηθφλα 33, φηη έρνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα, κε κπνξψληαο νπζηαζηηθά λα ειέγμνπλ ηα 

ζηαζεξά ηνπο θφζηε. 

 

Εικόνα 33: Διαχρονική εξζλιξη του δείκτη κάλυψησ κερδϊν ςε ςφγκριςη με τουσ βαςικοφσ 
ανταγωνιςτζσ. 

 

9) Γείθηεο Κάιπςεο Σόθσλ 

Μηα άιιε κέηξεζε θάιπςεο θεξδψλ είλαη ν αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ησλ 

εηήζησλ ηφθσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εμεηάδεη ηνπο ηφθνπο ζαλ ηε κφλε ζηαζεξή 

επηβάξπλζε, πνπ ρξεηάδεηαη θάιπςε ησλ θεξδψλ. Ηζνχηαη κε ην ιφγν ησλ θεξδψλ 

πξηλ απφ ηφθνπο θαη θφξνπο, πξνο ηνπο ηφθνπο: 

 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ εηαηξεία ν δείθηεο απηφο αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζην 

17,14, κε κφλε εμαίξεζε ην 2009 πνπ αλεξρφηαλ ζην 4,19, δείρλνληάο καο, φηη ηα 

θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ ππεξθαιχπηνπλ ηνπο ηφθνπο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ. 

Απηφ είλαη ινγηθφ άιισζηε, εάλ αλαινγηζηνχκε, φηη ε εηαηξεία απνκαθξχλεηαη ρξφλν 

κε ην ρξφλν απφ ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία είλαη ηνθνθφξα θαη 

ζηεξίδεηαη ζηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο. Αληίζεηα γηα ηνλ θιάδν βιέπνπκε, φηη ππάξρνπλ 

δπζθνιίεο  ζην  λα  θαιχςεη  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ.  

ΚΠΣΦ

Σφθνη
Γείθηεο Κάιπςεο Σόθσλ =
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Εικόνα 34: Διαχρονική εξζλιξη του δείκτη κάλυψησ τόκων ςε ςφγκριςη με τουσ βαςικοφσ 
ανταγωνιςτζσ

72
. 

 

10)   Γείθηεο Κάιπςεο Γαλεηαθώλ Τπνρξεώζεσλ 

Ο δείθηεο θάιπςεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ δείρλεη ηελ θάιπςε, πνπ 

πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, 

απνηειψληαο ζπκπιήξσκα ηνπ δείθηε θάιπςεο ηφθσλ: 

 

Ο δείθηεο απηφο αλέξρεηαη ζε 30,31, ζε φια ηα έηε πνπ εμεηάδνπκε, ελψ ε 

κεγαιχηεξε ηηκή πνπ παίξλεη είλαη 56,85 ην 2014, πξάγκα πνπ καο δείρλεη ηελ άξηζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο. 

Βιέπνληαο ινηπφλ ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ θάιπςεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθήο κφριεπζεο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, φηη ε εηαηξεία δελ είλαη 

εθηεζεηκέλε ζε κεγάιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν, θαζψο κπνξεί λα θαιχςεη άλεηα 

ηνπο ηφθνπο ησλ δαλείσλ ηεο. 
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Καζαξά Κέξδε+Σφθνη+Απνζβέζεηο

Σφθνη+Δμφθιεζε Γαλείσλ
Γείθηεο Κάιπςεο Γαλεηαθώλ Τπνρξ.=
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2.2.5.3 Γείθηεο Απόδνζεο Ιδίσλ Καη Απαζρνιεζέλησλ Κεθαιαίσλ 

Απνδνηηθφηεηα είλαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ θέξδνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε θαη ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί., γηα λα 

δηαπηζησζεί, εάλ είλαη ζσζηή ε ζπλέρηζε ηεο παξαπέξα δέζκεπζεο ησλ ήδε 

επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ θαη πνηέο πεξαηηέξσ απνθάζεηο πξέπεη λα παξζνχλ. Ζ 

αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ επηθεληξψλεηαη ζηελ επάξθεηα θαη ζηε 

ζπγθξάηεζε ησλ θεξδψλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδνο
73

. Ζ απνδνηηθφηεηα θάζε 

επηρείξεζεο είλαη ην απνηέιεζκα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ, πνπ δίδνπλ ηελ ηειηθή απάληεζε ζην εξψηεκα: πφζν απνηειεζκαηηθά 

ηειηθά δηνηθείηαη ε επηρείξεζε; 

Σα βαζηθά θξηηήξηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηξεζεί ε απφδνζε, είλαη νη 

κεηαβνιέο ζηα έζνδα πσιήζεσλ, ζηα θέξδε  ή νη κεηαβνιέο ζε δηάθνξα ζηνηρεία ηεο 

παξαγσγήο. Καλέλα απφ ηα θξηηήξηα απηά δε δίδνπλ απαληήζεηο απφ κφλα ηνπο, αιιά 

κφλν εάλ ζπλδπαζζνχλ κεηαμχ ηνπο. Ζ αχμεζε π.ρ. ζηα έζνδα πσιήζεσλ είλαη 

επηζπκεηή κφλν, εάλ απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα αχμεζε θεξδψλ.  

 

1) Γείθηεο Μηθηνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 

Ο δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο εκθαλίδεη ην κέγεζνο ησλ εζφδσλ, ην 

νπνίν καδί κε ηα ινηπά δηάθνξα έζνδα κπνξεί λα δηαηεζεί, γηα λα θαιχςεη φια ηα κε 

θνζηνινγεζέληα γεληθά, δηνηθεηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα: 

 

Μία δηαρξνληθή ζχγθξηζή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηψλ, καο δείρλεη ηε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηε ζρέζε θφζηνπο-ηηκψλ. Αλαιπηηθφηεξα ν δείθηεο απηφο καο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ, πνπ πσιεί ε επηρείξεζε ηηο ππεξεζίεο ηεο, ην 

βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο
74

. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ηφζν 

θαιχηεξα πάεη ε εηαηξεία. ηελ πεξίπησζή καο βιέπνπκε, φηη ε εηαηξεία έρεη πςειά 

πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο, πνπ αλέξρνληαη ζην 16,2%, κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο λα 

ηηο θαηαγξάθεη ην 2009 θαη 2015 κε 9,24% θαη 11,09% αληίζηνηρα.  
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Γ.Λαηαρίδθσ & Δ. Παπαδόπουλοσ, επιχειρθματικι ανάλυςθ & προςδιοριςμόσ αξίασ. 2010. 
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Ακιανόσ τζργιοσ και Κωνςταντινοφδθσ Κλεάνκθσ, Ανάλυςθ Χρθμ. Κατ., Εκδόςεισ Γερμανόσ, 2011. 

Έζνδα Πσιήζεσλ- Κφζηνο Πσιεζέλησλ

Έζνδα Πσιήζεσλ
Μηθηό Πεξηζώξην Κέξδνπο =
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2) Γείθηεο Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 

Απφ ην δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο κεηά θφξσλ πξνθχπηεη, φηη ε 

επηρείξεζε κπνξεί θαη θαιχπηεη φια ηα έμνδα ηεο αξρηθά θαη έρεη θαζαξά θέξδε, είηε 

γηα λα απμήζεη ηα κεξίζκαηα πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο, είηε γηα λα επελδχζεη  ηα 

ρξήκαηα απηά μαλά ζηελ επηρείξεζε γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν: 

 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο, ηφζν 

πην επηθεξδήο είλαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα, δηφηη θεξδίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηηο 

πσιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αξηζκνδείθηε πνιχ ζεκαληηθφ, αθνχ ηφζν ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο, φζν θαη πνιινί αλαιπηέο, βαζίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηα 

κειινληηθά θαζαξά θέξδε ηεο ηειεπηαίαο επί ηνπ πξνβιεπφκελνπ χςνπο ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ θαζαξνχ θέξδνπο. Γηα ηε Maersk Lines ν δείθηεο απηφο 

θπκαίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (5,39% θαηά κέζν φξν), ελψ ηηο δχν ρεηξφηεξεο 

ηηκέο ηηο παξνπζηάδεη ηηο ρξνληέο, πνπ ε επηρείξεζε πέξαζε θξίζε, δειαδή ην 2009 

θαη ην 2015 κε -2,7% θαη 1,96% αληίζηνηρα, εμαηηίαο αθελφο κελ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 θαη απφ ηελ άιιε εμαηηίαο ηεο πεξαηηέξσ επηβξάδπλζεο 

ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο θφληξα ζηα πξνγλσζηηθά. 

 

Εικόνα 35: Διαχρονική εξζλιξη του καθαροφ περιθωρίου κζρδουσ ςε ςφγκριςη με τουσ βαςικοφσ 
ανταγωνιςτζσ

75
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Καζαξά Κέξδε 

Έζνδα Πσιήζεσλ
Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο =



65 

3) Γείθηεο απόδνζεο επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ 

Ο δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο εκθαλίδεη ηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη κεηά 

θφξσλ επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ: 

 

Ζ δηνίθεζε θαη νη επελδπηέο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ απφδνζε ησλ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, παξά γηα ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ. 

πλήζσο νη επηρεηξήζεηο έληαζεο εξγαζίαο έρνπλ κηθξφηεξα πεξηζψξηα θέξδε, αιιά 

κεγαιχηεξε απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ 

πνπ, ελψ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο, λα κελ είλαη θαη ηφζν 

απνδνηηθέο. Έηζη είλαη θαιχηεξν, λα εμεηάδεηαη ε απφδνζε επί ησλ θεθαιαίσλ ησλ 

κεηφρσλ, φπσο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

πγθεθξηκέλα ν δείθηεο απφδνζεο επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ θηλείηαη φια ηα 

ρξφληα ζε ζεηηθά επίπεδα, φπσο δείρλεη θαη ε Δηθφλα 36. Παξφια απηά πξνθαιεί 

αλεζπρία ην γεγνλφο, φηη απφ ην 2012 θαη κεηά ζπλερψο κεηψλεηαη, θηάλνληαο ην 

2015 λα αληηζηνηρεί ζε 2,06%, δείρλνληαο κε ηνλ πιένλ εκθαηηθφ ηξφπν, φηη ε 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο πέθηεη. 

 

Εικόνα 36: Διαχρονική εξζλιξη του ROΑ ςε ςφγκριςη με τουσ βαςικοφσ ανταγωνιςτζσ
76
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ΚΠΦ πξν Σ κεηά Φ

χλνιν Πεξ. ηνηρείσλ
Γείθηεο Απόδ. Δπελδπκέλσλ Κεθαιαίσλ(ROA) = 
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4) Γείθηεο Απόδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Ο δείθηεο απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ ή δείθηεο απφδνζεο θαζαξήο ζέζεο, 

φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη, είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο δείθηεο, επεηδή 

ππνδειψλεη ηελ ηηκή απφδνζεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ νη κάλαηδεξ επί ησλ θεθαιαίσλ, 

πνπ δηαζέηνπλ νη επελδπηέο, κεηά ηε ινγηζηηθή αθαίξεζε ησλ κεξηζκάησλ. Ζ 

παξαπάλσ ζρέζε δίλεηαη σο εμήο: 

 

Δμεηάδνληαο ην δείθηε απφδνζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε Maersk Lines 

δηαπηζηψλνπκε, φηη ε απφδνζε ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία ρξνληά ήηαλ πνιχ 

ρακειή, κε ην 2009 κάιηζηα λα είλαη αξλεηηθή. Παξφια απηά ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο ε 

εηαηξεία πέηπρε ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο, αιιά κε θζίλνπζα πνξεία σο απνηέιεζκα 

ηεο κείσζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. Έηζη ην 2010 ε απφδνζε αλήιζε ζην 

13,72%, ην 2011 ζην 7,29%, ην 2012 ζην 9,76%, ελψ ην 2013 θαη 2014 ήηαλ ζην 

8,43% θαη 10,84% αληίζηνηρα. Απφ ηε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ( Δηθφλα 

37) δηαπηζηψλεηαη, πσο ε εηαηξεία εθκεηαιιεχεηαη απνδνηηθφηεξα ην θεθάιαην ησλ 

κεηφρσλ ηεο, άξα κε ηηο ζσζηέο ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

ζε ζέζε λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηα θαζαξά ηεο θέξδε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο 

εηαηξείεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Αμίδεη λα 

παξαηεξεζεί, πσο ν θιάδνο εκθάληδε αξλεηηθφ κέζν δείθηε ηα έηε 2009, 2011θαη 

2014. Σν ίδην δηάζηεκα, σζηφζν, νη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηελ εηαηξεία ήηαλ ζεηηθέο 

(2011 θαη 2014), θαζψο ζπλερίδεη θαη παξάγεη θαζαξά θέξδε, ρσξίο λα εκθαλίδνληαη 

πξνβιήκαηα ζηα ίδηα θεθάιαηά ηεο. Δπνκέλσο, γίλεηαη ιφγνο γηα κηα ζρεηηθά ηζρπξή 

δηνίθεζε, ηθαλή λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ζπλζήθεο. 

 

Εικόνα 37: Διαχρονική εξζλιξη του ROE ςε ςφγκριςη με τουσ βαςικοφσ ανταγωνιςτζσ
77

. 
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Ανατρζξτε ςτο φφλλο εργαςίασ του Excel 23
o
. 

Καζαξά Κέξδε 

Ίδηα Κεθάιαηα
Γείθηεο Απόδνζεο δίσλ Κεθαιαίσλ(ROE) =
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5) Γείθηεο Αλάιπζεο Dupont 

Ζ ρξεζηκφηεηα αλάιπζεο ηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ έγθεηηαη ζηε 

δπλαηφηεηα δηαίξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ 

(επηκέξνπο δείθηεο), ηα νπνία καο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα  ηνπο ιφγνπο 

κεηαβιεηφηεηάο ηνπ. Δίλαη ε ιεγφκελε αλάιπζε Dupont, κε ην βαζηθφ δείθηε λα 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Απφ ηα παξαπάλσ βιέπνπκε, φηη ν δείθηεο παξνπζηάδεη κεηαβιεηφηεηα απφ 

ρξνληά ζε ρξνληά, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ επηκέξνπο ινγαξηαζκψλ ηνπ. Γεληθά 

ην 2010 παξνπζίαζε κηα εμαηξεηηθή απφδνζε, πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, φζν θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο. Σηο ππφινηπεο ρξήζεηο ν δείθηεο απμνκεησλφηαλ, εμαηηίαο ηεο κείσζεο απφ 

ηε κία ηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θαη ηεο αχμεζεο απφ ηελ άιιε ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ιφγσ κείσζεο ησλ δαπαλψλ. Έηζη θηάλνπκε ζηε ρξνληά ηνπ 

2015, φπνπ ην πεξηζψξην θέξδνπο ζεκείσζε ζεκαληηθή πηψζε, παξαζχξνληαο καδί 

ηνπ θαη ην δείθηε, πνπ έπεζε απφ ην 10,84% ζην 2,17%, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

παξαπάλσ εηθφλα. 

  

ύζηεκα Dupont= 0,04 -  0,14   0,07   0,10   0,08   0,11   0,02   0,07   

Καζαξά Κέξδε

Πσιήζεηο

Πσιήζεηο

χλνιν Δλεξγεηηθνχ

χλνιν Δλεξγεηηθνχ

Ηδηα Κεθάιαηα

%

Υξεκαηννηθνλνκηθή Μόριεπζε= 2,17   1,94   1,95   1,84   1,75   1,63   1,75   1,86   

0,11   0,02   0,05   

πλνι. Κπθινθ. Σαρύηεηα Δλ.= 0,75   0,84   0,80   0,70   0,66   0,63   

Πεξηζώξην Κέξδνπο= 0,03 -  0,08   0,05   0,08   0,07   

0,63   0,72   
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2.2.5.4 Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο ή Γξαζηεξηόηεηαο 

Οη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο δείρλνπλ πφζν θαιά ρξεζηκνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία ε εηαηξεία, θαζψο θαη ηε δχλακε δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ έρεη έλαληη ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ ηεο. 

 

1) Μέζε Γηάξθεηα Παξακνλήο Σσλ Απνζεκάησλ 

Τπνινγίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ησλ πσιήζεσλ κε ην κέζν χςνο 

απνζεκάησλ αξρήο θαη ηέινπο επί ηνλ αξηζκφ εκεξψλ σο εμήο: 

 

Όζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηνπ αξηζκνδείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

ησλ απνζεκάησλ, δείρλεη πφζεο θνξέο αλαλεψζεθαλ ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο 

ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο κέζα ζηε ρξήζε. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο 

απηφο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ νη θαιά 

νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, εθηφο αλ αλακέλεηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ ην ειάρηζην πνζφ απνζεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη θαη 

ηνχην γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ην χςνο ησλ ηφθσλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ δεζκεχνπλ, ηα 

απνζέκαηα λα εμνηθνλνκνχλ δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη λα κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν κε 

πψιεζήο ηνπο ιφγσ αιινίσζεο ή αιιαγήο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

Ο δείθηεο απηφο εθαξκφδεηαη επξέσο ζε παξαγσγηθέο εηαηξείεο θαη φρη ηφζν 

πνιχ ζηε λαπηηιία. ηε λαπηηιία ηα πνζά ησλ απνζεκάησλ δηεξεπλψληαη ζην ηέινο 

θάζε δξνκνινγίνπ θαη φρη ζπλνιηθά ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

αξηζκνδείθηε απηνχ γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί, εάλ ππάξρεη θάπνηα 

ππεξαπνζεκαηνπνίεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ. 

 πγθεθξηκέλα γηα ηε Maersk Lines ν δείθηεο απηφο βξίζθεηαη θαηά κέζν φξν 

ζε νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ζηηο 12 εκέξεο, ελψ, αλ ζπγθξηζεί κε ην κέζν φξν ησλ 

εκεξψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ νη αληαγσληζηέο (28.63), βιέπνπκε, φηη δελ ππάξρεη 

κεγάιε απφθιηζε απφ ηνλ θιάδν. Ζ θαζπζηέξεζε απηή, πνπ παξαηεξείηαη ζηε 

δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ απνζεκαηνπνηνχληαη, ππνδειψλεη, φηη νη 

ηαρχηεηεο ησλ θαξαβηψλ ηεο εηαηξείαο είλαη κηθξφηεξεο απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ 

ή φηη ηα δξνκνιφγηα, πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία, είλαη κεγαιχηεξα. Με βάζε ηα 

δεδνκέλα κάιινλ ην δεχηεξν ζπκβαίλεη, αθνχ ε Maersk Lines εμεηδηθεχεηαη θπξίσο 

Πσιήζεηο

Μέζν Ύςνο Απνζεκάησλ αξρήο θ ηέινπο ρξήζεο

365

ΓΚΣ Απνζ

Μέζε δηάξθεηα παξακνλήο 

Απνζεκάησλ =

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα 

Απνζεκάησλ =
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ζηηο κεηαθνξέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο πξνο ηελ Δπξψπε, πνπ απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν δξνκνιφγην ησλ εηαηξηψλ εκπνξηθήο λαπηηιίαο. 

 

2) Μέζε Γηάξθεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

Ο αξηζκνδείθηεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ δείρλεη ζε πφζεο κέξεο θαηά κέζν φξν 

εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο πειάηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

πξαγκαηνπνηεζήθαλ νη δηαθηλήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ. Απνηειεί καδί κε ηελ 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ ην βαζηθφ αξηζκνδείθηε ζηνπο 

αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ παξέρεη έλδεημε ηνπ βαζκνχ 

πνηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ξεπζηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη 

ηνπ θαηά πφζν επηηπρήο ππήξμε ε δηνίθεζε απηήο ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο. Ο ρξφλνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη απφ ηνπο 

φξνπο ρνξήγεζεο ησλ πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο ηεο. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ κηαο επηρείξεζεο, 

ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο δέζκεπζεο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηφζν θαιχηεξε ε ζέζε 

ηεο, απφ άπνςε ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ. Δπί πιένλ, κεγάιε ηαρχηεηα ζηελ 

είζπξαμε απαηηήζεσλ ζεκαίλεη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο 

πειάηεο. Τπνδειψλεη θαη ηε δχλακε, πνπ έρεη ε εηαηξεία έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο θαη 

ην θαηά πφζν ειαζηηθή ή αλειαζηηθή είλαη ε δήηεζε. 

Γηα ηε Maersk Lines νη απαηηήζεηο ζηελ πεξίνδν 2010-2015 εηζπξάηηνληαη θαηά 

κέζν φξν ζε 32 κέξεο, ηε ζηηγκή πνπ νη αληαγσληζηέο ηεο εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο 

πειάηεο ηνπο ζε 24 κέξεο. Βιέπνπκε δειαδή, φηη ε εηαηξεία παξνπζηάδεη κία 

δπζθνιία ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο. Υεηξφηεξε πεξίνδνο ήηαλ ην 2012 θαη 

2013 κε 35,36 θαη 37,91 κέξεο αληίζηνηρα, ελψ ην 2014 θαη 2015 ππήξμε κία κείσζε 

,αιιά θαη πάιη νη κέξεο δηακνξθψζεθαλ άλσ ηνπ έλα κήλα. 

  

Πσιήζεηο

Μέζν Ύςνο Απαηηήζεσλ αξρήο θ ηέινπο ρξήζεο

365

ΓΚΣ Απαηη.

Μέζε δηάξθεηα Δίζπξαμεο 

Απαηηήζεσλ =

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα 

Απαηηήζεσλ =
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3) Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Πάγησλ Πεξηνπζ. ηνηρείσλ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Δπίζεο 

παξέρεη έλδεημε, αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε ζε πάγηα, ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο: 

 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο απηφο, ηφζν πην εληαηηθή είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Μείσζε ηνπ ελ ιφγσ αξηζκνδείθηε δηαρξνληθά, φπσο ζηελ πεξίπησζή καο πνπ 

πέθηεη απφ ην 1,08 ην 2009 ζην 0,80 ην 2015, ππνδειψλεη κείσζε ηνπ βαζκνχ 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παγίσλ, ε νπνία πηζαλψο δείρλεη ππεξεπέλδπζε ζε πάγηα. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ θιάδν, φπνπ απφ ην 1,06 έπεζε ζην 0,94 κε κία αχμεζε πάλσ 

απφ ηε κνλάδα ηε δηεηία 2012-2013. 

 

4) Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο πλόινπ Πεξηνπζ. ηνηρείσλ 

Ο δείθηεο απηφο δίλεη έκθαζε ζην βαζκφ απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο: 

 

 χκθσλα κε ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο Maersk Lines νη πσιήζεηο απνηεινχζαλ ην 0.87% ησλ ζπλνιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ην 2009, ελψ κεηψλνληαη δηαρξνληθά θηάλνληαο κέρξη θαη ην 

0,636% ην 2015. Γεληθά ν δείθηεο, ιφγσ ηνπ πνιχ ρακεινχ πνζνζηνχ ηνπ, 

ππνδειψλεη δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε πιενλαζκαηηθά πάγηα ζηνηρεία. Δάλ ήηαλ πνιχ 

πςειφο, ζα ππνδήισλε ηε ρξήζε πιήξσο απαμησκέλσλ θαη απνζβεζκέλσλ παγίσλ. 

ηελ πεξίπησζή καο, φπσο πξνείπακε, ν δείθηεο εκθαλίδεηαη πνιχ ρακειφο, πξάγκα 

πνπ δείρλεη, φηη ε εηαηξεία έρεη ππέξ επελδχζεη ζε πάγηα, ζηα νπνία ήδε έρεη θηάζεη 

ζε θνξεζκφ. Σν ίδην βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο, αλ 

θαη νη αξηζκνδείθηεο ηνπο εκθαλίδνληαη φιεο ηηο ρξνληέο θαιχηεξνη απφ ηεο Maersk. 

Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε, φηη ε αγνξά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ησλ ζαιάζζησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ  έρεη  πξφβιεκα  ππεξπξνζθνξάο, ελψ ε δήηεζε κεηψλεηαη.  

  

Πσιήζεηο

Μέζν Ύςνο ΠΠ αξρήο θ ηέινπο ρξήζεο

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ =

Πσιήζεηο

Μέζν Ύςνο πλφινπ Π αξρήο θ ηέινπο ρξήζεο

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα πλόινπ 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ =
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5) Μέζε Γηάξθεηα Δμόθιεζεο Πξνκεζεπηώλ 

Ζ κέζε δηάξθεηα εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

Ζ αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε εθηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 

γεγνλφο, φηη ε θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 

πεξηνξίδεη κελ ηε ρξεκαηηθή ζηελφηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ζπγρξφλσο φκσο 

ε θαζπζηέξεζε απηή δείρλεη θαη ην βαζκφ εμάξηεζεο ηεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ν 

νπνίνο, αλ είλαη πςειφο, είλαη δπλαηφ λα ηελ νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο 

ζηελ πεξίπησζε, πνπ νη πξνκεζεπηέο απηνί αιιάμνπλ πνιηηηθή απέλαληί ηεο. 

Με κία πξψηε αλαζθφπεζε βιέπνπκε, φηη νη ηηκέο ηνπ αξηζκνδείθηε 

θπκαίλνληαη ζηηο 42 εκέξεο, ελψ νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ αλέξρνληαη ζηηο 27 

εκέξεο, πξάγκα πνπ καο δείρλεη ηελ πνιχ ηζρπξή ζέζε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε Maersk Lines είλαη ε εγέηηδα δχλακε ζην ρψξν ηεο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δίλνληαο  ηδηαίηεξε δχλακε ζηηο ζπκθσλίεο κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο.  

Οη δχν ρεηξφηεξεο ηηκέο ηνπ αξηζκνδείθηε απνηεινχλ απηέο ησλ ρξήζεσλ ηνπ 

2012 θαη 2013 κε 45 θαη 42 εκέξεο αληίζηνηρα. Όκσο αλ αλαινγηζηνχκε, φηη ην 

δηάζηεκα απηφ ν ρξφλνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απμήζεθε θη απηφο, ε εηαηξεία 

δελ ηα πήγε θαη ηφζν άζρεκα. Πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε 

ζα θάλνπκε ζηνλ αξηζκνδείθηε πνπ αθνινπζεί. 

 

6) Ο Δκπνξηθόο Κύθινο 

Ο εκπνξηθφο θχθινο είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ απφθηεζε 

(κεηξεηνίο ή κε πίζησζε) εκπνξεπκάησλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ν ρξφλνο 

απνζήθεπζή ηνπο κέρξη ηελ πψιεζή ηνπο, έσο ηελ είζπξαμε ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηνπο 

πειάηεο. Δίλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ νπζηαζηηθά καο 

εμεγεί φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο, ζηελ πεξίπησζή καο ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ: 

 

Αγνξέο Υξήζεο

Μέζν χςνο πξνκεζεπηψλ αξρήο θ ηέινπο ρξήζεο

365

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ 

Μέζε δηάξθεηα Δμόθιεζεο 

πξνκεζεπηώλ =

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα 

Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ =

Λεηηνπξγηθόο Κύθινο = Μέζε Γηάξθεηα Παξακνλήο Απνζεκάησλ + Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ

Δκπνξηθόζ θύθινο = Λεηηνπξγηθφο θχθινο - Μ.Γ. Δμφθιεζεο Πξνκεζεπηψλ
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Όπσο βιέπνπκε, ν εκπνξηθφο θχθινο ηεο εηαηξείαο είλαη αξλεηηθφο θαηά δχν 

κέξεο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε εηαηξεία πιεξψλεη δχν κέξεο πην κπξνζηά απφ απηέο, πνπ 

πιεξψλεηαη. Γειαδή ε εηαηξεία πιεξψλεη κελ ζε 42 κέξεο θαηά κέζν φξν, αιιά 

εηζπξάηηεη ζε 44 κέξεο. Ο δείθηεο, αλ αλαινγηζηνχκε ηνπο αληαγσληζηέο, πνπ 

θπκαίλνληαη ζε 4,5 εκέξεο, είλαη πάξα πνιχ θαιφο, αθνχ δίλεη αβαληάδ ζηελ εηαηξεία 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, 3 νιφθιεξσλ εκεξψλ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ζα δηαθαηέρεη 

ιηγφηεξα θεθάιαηα θαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

γηα ηελ εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ζα ρξεηαζηεί θαη ιηγφηεξν βξαρππξφζεζκν 

δαλεηζκφ. Θα ήηαλ εμαηξεηηθφο, εάλ είρε ζεηηθφ εκπνξηθφ θχθιν, δειαδή πξψηα 

εηζέπξαηηε θαη χζηεξα πνπινχζε ηηο ππεξεζίεο ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη ηηο ρξήζεηο ηνπ 

2009 θαη 2015 κε 1 εκέξα θαη 3,5 εκέξεο αληίζηνηρα. Ζ εηαηξεία δείρλεη, φηη, ηελ 

πεξίνδν πνπ πέξαζε θξίζε, είρε ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηε ξεπζηφηεηά ηεο κέζσ 

ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ ηεο, νπζηαζηηθά άηνθα. Απηφ δείρλεη θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

πξνζαξκφδεη ηηο ηηκνινγηαθέο ηηο πνιηηηθέο γξήγνξα θαη άξα ηελ αλειαζηηθφηεηα ηεο 

πξνζθνξάο. Οη δχν ρεηξφηεξεο πεξίνδνη απνηέιεζαλ νη ρξήζεηο ηνπ 2012 θαη 2013 κε 

αξλεηηθφ εκπνξηθφ θχθιν 6 κέξεο θαη 8,5 κέξεο αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 38. 

 

Εικόνα 38: Διαχρονική εξζλιξη του Εμπορικοφ κφκλου ςε ςφγκριςη με τουσ βαςικοφσ 
ανταγωνιςτζσ

78
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Ανατρζξτε ςτο φφλλο εργαςίασ του Excel 23
o
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7) Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

Μεηξά ην βαζκφ απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη 

ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ησλ πσιήζεσλ πξνο ην κέζν χςνο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

αξρήο θαη ηέινπο. 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πνηφ είλαη ην χςνο ησλ πσιήζεσλ, πνπ πέηπρε 

θάζε κνλάδα θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη αλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα δηαηεξεί 

κεγάια θεθάιαηα θίλεζεο, πάληα ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ πσιήζεψλ ηεο κέζα ζηε 

ινγηζηηθή ρξήζε. 

Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλδεημε αλεπάξθεηαο 

θεθαιαίσλ θίλεζεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλεο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο θαη ρακειή ηαρχηεηα αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ ή ηεο ηαρχηεηαο 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ. Κάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζή καο, φπνπ ν 

αξηζκνδείθηεο θπκαίλεηαη ζην 8,68% παξνπζηάδνληαο πνιχ κηθξέο απνθιίζεηο, ελψ 

θαη νη αληαγσληζηέο βξίζθνληαη ζηα ίδηα επίπεδα. 

 

2.2.5.5 Γείθηεο Δπελδύζεσλ ή Αγνξαίαο Αμίαο ή Απνηίκεζεο 

Οη δείθηεο απηνί ζπγθξίλνπλ ηελ αγνξαία ηηκή ηεο κεηνρήο κε ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο θαη κε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο. Οη δείθηεο αγνξαίαο αμίαο 

παξέρνπλ ζηε δηνίθεζε κηα πιεξνθφξεζε, πεξί ηνπ ηη νη επελδπηέο πηζηεχνπλ γηα ηελ  

επίδνζε ηεο επηρείξεζεο ζην παξειζφλ θαη γηα ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο. Αλ ε 

ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη νη δείθηεο απφδνζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθνί, ηφηε θαη νη δείθηεο 

αγνξαίαο αμίαο ζα είλαη πςεινί θαη πηζαλφλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο λα είλαη ε πςειφηεξε 

δπλαηή. 

 

1) Κέξδε Αλά Μεηνρή 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ή Earnings Per Share (EPS) είλαη ην ηκήκα ησλ θεξδψλ 

κηαο επηρείξεζεο, πνπ θαηαλέκεηαη ζηηο θνηλέο κεηνρέο. Σα θέξδε αλά κεηνρή 

ρξεζηκεχνπλ σο δείθηεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο. Μεηξάεη ηα θαζαξά έζνδα 

αλά κεηνρή κηαο εηαηξείαο: 

Πσιήζεηο

Μέζν Ύςνο Κεθ. Κίλεζεο αξρήο θ ηέινπο ρξήζεο
Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Κεθαιαίνπ Κίλεζεο =
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Μία κεηνρή κε πςειφ EPS ζπλήζσο έρεη θαη πην ςειή ηηκή απφ κία κεηνρή κε 

ρακειφ EPS. Όκσο αλ ε αγνξά πηζηεχεη, φηη κία εηαηξεία έρεη θαιέο πξννπηηθέο, ηφηε 

έρεη ρακειφ EPS θαη πςειή ηηκή κεηνρψλ. Σν αληίζεην ηζρχεη, αλ ε αγνξά πηζηεχεη, 

φηη κία εηαηξεία δελ έρεη ζεηηθφ κέιινλ, ηφηε ε ηηκή ηεο κεηνρήο κπνξεί λα είλαη 

ρακειή, ελψ ε εηαηξεία λα εκθαλίδεη πςειφ EPS. Γηα ηε Maersk Lines ε αγνξά 

πξνεμνθιεί, φηη ζα πάεη θαιά ε εηαηξεία. Οη ρξνληέο, πνπ ηα θέξδε αλά κεηνρή είλαη 

πνιχ ρακειά, είλαη ην 2009 θαη ην 2015 κε -44,66 θαη 33,11 αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά 

ην 2009, νη ιφγνη είλαη πξνθαλείο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 είρε παγψζεη ηελ 

αγνξά θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Σν 2015 ε ρξνληά δελ 

πήγε, φπσο φινη πεξίκελαλ, ε αλάπηπμε δελ ήξζε, ελψ ην παγθφζκην εκπφξην 

ζπξξηθλψζεθε παξαπάλσ. Όια απηά καδί κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, πνπ δελ 

πξνέβιεςε θαιά απηήλ ηελ ηξνπή θαη ζπλέρηζε λα δίλεη παξαγγειίεο γηα θαηλνχξηα 

θαξάβηα, νδήγεζε ζε απηήλ ηελ πηψζε ηελ ρξνληά ηνπ 2015, ελψ ην 2014 ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αλεξρφηαλ ζηα 172. 

 

2) Αγνξαία Σηκή Μηρ πξνο Καζαξά Κέξδε Αλά Μηρ (P/E) 

Ο δείθηεο αγνξαίαο ηηκήο κεηνρήο πξνο  θαζαξά θέξδε αλά κεηνρή είλαη ν πην 

γλσζηφο ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ. Ζ  P/E αλαινγία έρεη ηηο αηέιεηέο 

ηεο, αιιά είλαη εληνχηνηο επξχηαηα ρξεζηκνπνηνχκελε αμηνιφγεζε απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ. πλδπάδεη κία κεηαβιεηή, πνπ 

νπζηαζηηθά πξνεμνθιεί ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο, φπσο είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο κε 

ηα θέξδε, πνπ νπζηαζηηθά δείρλεη ηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζην ηέινο 

ηεο ρξήζεο απφ εθεί ζα κνηξαζηνχλ ηα κεξίζκαηα. Ο ηχπνο είλαη ν εμήο: 

 

Μηα κεηνρή κε κηα πςειή P/E αλαινγία ζεκαίλεη, φηη νη επελδπηέο αλακέλνπλ 

πςειφηεξε αχμεζε απνδνρψλ ζην κέιινλ έλαληη ηεο γεληθήο αγνξάο, δεδνκέλνπ, φηη 

νη επελδπηέο πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηηο ζεκεξηλέο απνδνρέο, πξνζδνθψληαο γηα 

ηε κειινληηθή αχμεζε ησλ απνδνρψλ θαη φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο 

ηεο εηαηξείαο. Ωο εθ ηνχηνπ, σο γελίθεπζε, νη κεηνρέο κε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ζεσξνχληαη σο growth stock. Γειαδή κεηνρέο, πνπ αλακέλεηαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ 

ηνπο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε αχμεζε ηεο αγνξάο. 

Καζαξά Κέξδε

Μέζνο Αξηζκφο Μεηνρψλ
Κέξδε αλά κεηνρή (EPS)=

Αγνξαία Σηκή κεηνρήο

Κέξδε αλά κεηνρή

Αγνξαία Σηκή Μεηνρήο πξνο 

Καζαξά Κέξδε αλά κεηνρή  (price earnings ratio) ή P/E=
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Αληηζέησο, κηα κεηνρή κε κηα ρακειή P/E αλαινγία ζεσξείηαη, φηη νη επελδπηέο 

έρνπλ κεηξηφηεξεο πξνζδνθίεο γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπο έλαληη ηεο αγνξάο 

ζπλνιηθά.  

πγθεθξηκέλα ν δείθηεο γηα ηε Maersk Lines βξίζθεηαη ζην -10,10 ην 2009. 

Έρνπκε δειαδή αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο, ελψ ην 2015 

εθηνμεχνληαη ζην 46,01. Απηφ ζπκβαίλεη, φρη γηαηί ηελ ηειεπηαία ρξνληά ε εηαηξεία ηα 

πήγε πνιχ θαιά, αιιά εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ EPS εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

θεξδψλ. ε κηα επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ηα θέξδε αλά κεηνρή είλαη κεδακηλά, ηφηε ε 

ηηκή P/E ηείλεη πξνο ην άπεηξν. Δπνκέλσο νη ηηκέο, πνπ πξέπεη λα θνηηάμνπκε θαη λα 

καο απαζρνιήζνπλ, είλαη απηέο απφ ην 2010-2014. Σελ πεξίνδν απηή ε εηαηξεία 

κεζνπξφζεζκα απμάλεη ην ιφγν P/E απφ ην 4,14 ζηα 9,07 ην 2010 θαη 2014 

αληίζηνηρα, κε κία κείσζε ην 2012 (5,51), απφ 7,28 πνπ ήηαλ ην 2011, εμαηηίαο ηεο 

πηψζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηα λαχια.  

 

3) Γείθηεο Αγνξαίαο Πξνο Λνγηζηηθή Σηκή 

Ο δείθηεο απηφο απνηειεί έλδεημε ηνπ, πψο νη επελδπηέο απνηηκνχλ ηελ 

επηρείξεζε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα θξηηήξην ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ησλ 

επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ έρεη ιάβεη κηα επηρείξεζε.  

 

Γείρλεη πφζν θνζηίδεη ε επηρείξεζε κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή 

ηεο αμία αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ αμία, πνπ απνδίδνπλ νη επελδπηέο θαη νη αγνξέο ζηηο 

απνθάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ εηαηξεία ηελ πεξίνδν 2009-2015 παξνπζηάδεη δείθηε αγνξαίαο πξνο ινγηζηηθή 

ηηκή κηθξφηεξν απφ ηε κνλάδα, κε θιηκαθσηή αχμεζε απφ ην 0,45 ην 2009 ζην 1 ην 

2015, πξάγκα πνπ καο δείρλεη, φηη ε εηαηξεία θηλείηαη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ρξεκαηαγνξψλ. 

  

Αγνξαία Σηκή κεηνρήο

Λνγηζηηθή ηηκή κεηνρήο
Αγνξαία Σηκή Μεηνρήο πξνο Λνγηζηηθή Σηκή =
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4) Γείθηεο Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο 

Ο δείθηεο κεξίζκαηνο ή κεξηζκαηηθήο απφδνζεο, φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη, 

ηζνχηαη κε ην κέξηζκα, πνπ θαηαβάιιεηαη αλά κεηνρή πξνο ηελ αγνξαία ηηκή ηεο 

κεηνρήο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Γείρλεη ην πνζνζηφ ηεο απφδνζεο, πνπ απνιακβάλνπλ νη επελδπηέο, απφ ην 

παθέην κεηνρψλ, πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηα θεθάιαηά ηνπο. Έλα πςειφ πνζνζηφ 

απφδνζεο πηζαλφλ λα ππνδειψλεη, φηη νη επελδπηέο αλακέλνπλ ρακειφ ζπληειεζηή 

αλάπηπμεο ησλ κεξηζκάησλ ή απαηηνχλ κεγαιχηεξε απφδνζε ζηα πνζά, πνπ 

θαηαβάιινπλ, (απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο πνιχ πςειέο απνδφζεηο). Παξαηεξνχκε, 

φηη ε απφδνζε θπκαίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 5.04% θαηά κέζν φξν ηελ 

επηαεηία, ελψ, φπσο είλαη αλακελφκελν απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε, νη ρακειφηεξεο 

απνδφζεηο θαηαγξάθεθαλ ην 2009 θαη 2015, ελψ ην 2014 θαηαγξάθεθε απφδνζε 

14,24% εμαηηίαο ησλ κεξηζκάησλ, πνπ δφζεθαλ. 

 

5) Γείθηεο Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο Ιδίσλ Μεηνρώλ 

Απνηειεί ζεκαληηθφηαην δείθηε απφδνζεο, γηαηί εθθξάδεη ην πνζνζηφ, πνπ 

δίλνληαη γηα κεξίζκαηα, σο αλαινγία ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο: 

 

Απνηειεί απζηεξφηεξν κέηξν θαηακέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, γηαηί δε 

ιακβάλεη ππφςε ηε ρξεκαηαγνξά, αιιά ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο επηρείξεζεο, 

δίλνληαο θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο πξνο ηελ δηνίθεζε, γηα ιείςεη απνθάζεσλ. Ζ 

ζπλνιηθή απφδνζε κε βάζε απηφλ ηνλ δείθηε,  εάλ εμαηξέζνπκε απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ηα έθηαθηα κεξίζκαηα, πνπ δφζεθαλ ην 2014, θπκαίλεηαη ζην 2,14%, ην νπνίν 

απνηειεί κία κέζε απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. 

  

Μέξηζκα αλα κεηνρή

Σηκή Μεηνρήο
Γείθηεο Μεξίζκαηνο =

πλνιηθά Καηαβαιιφκελα Μεξίζκαηα

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Γείθηεο Μεξίζκαηηθήο απόδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ =
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2.2.6 Αλάιπζε Οηθνλνκηθήο Απόδνζεο 

Γηα λα δείηε ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο, ζαο παξαπέκπσ ζην θχιιν εξγαζίαο 

ηνπ excel ην 9
ν
. 

 

2.2.6.1 Αλάιπζε Απόδνζεο πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ 

Ο δείθηεο ηεο απφδνζεο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην 

δείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ην δείθηε 

κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Ο πίλαθαο ηεο Δηθφλα 39 δείρλεη αλαιπηηθά ηελ πνξεία 

ηεο απφδνζεο ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο Maersk Lines, ζε ζρέζε κε ηελ 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ελεξγεηηθνχ θαη ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

 

Δηθόλα 39: Αλάιπζε Απόδνζεο πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ(ROA). 

Παξαηεξνχκε, φηη ν δείθηεο απφδνζεο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ παξακέλεη 

ζηαζεξφο ζην 10% ηελ ηξηεηία 2012-2014. Σελ θαιχηεξε απφδνζε θαίλεηαη λα ηελ 

είρε ε εηαηξεία ην 2010 κε 16%, ελψ ηε ρεηξφηεξε παξνπζηάδεη ηελ ηειεπηαία ρξνληά 

κε κφιηο 2%. Γεληθά ε απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

2.2.6.2 Αλάιπζε Απόδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Ο δείθηεο ηεο απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο δείθηεο 

ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ, ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο θαη ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. Ζ απφδνζε ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη πςειή, φηαλ απφ ηε κηα πιεπξά ε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ είλαη κεγαιχηεξε θαη ην θαζαξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο είλαη πςειφ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ν βαζκφο 

απηνρξεκαηνδφηεζεο είλαη ρακειφο. 

 

Εικόνα 40: Ανάλυςη Απόδοςησ Ιδίων Κεφαλαίων. 

ΕΣΗ ΠΩΛΗΕΙ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
Δείκτησ Κυκλ.Σαχ. υν. 

Ενεργητικοφ
ΚΠΣ (φ)

Δ. Μικτοφ Περιθ. 

Κζρδουσ

ΚΠΣΦ/φνολο 

Ενεργητικοφ

α β γ=α/β δ ε=δ/α γ*ε

12/31/2009 34963,2 46395,42 0,75 3118,32 0,09 0,07

12/31/2010 42351,88 50274,43 0,84 8047,23 0,23 0,16

12/31/2011 43287,8 54449,7 0,80 6914,75 0,18 0,13

12/31/2012 38522,43 54915,42 0,70 5641,08 0,16 0,10

12/31/2013 35698,1 54061,22 0,66 5327,17 0,17 0,10

12/31/2014 35866,49 56895,87 0,63 5539,56 0,18 0,10

12/31/2015 36337,92 57434,2 0,63 1304,48 0,04 0,02

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ROA)

ΕΣΗ ΠΩΛΗΕΙ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
Δείκτησ Κυκλ.Σαχ. υν. 

Ενεργητικοφ

ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΕΡΔΗ

Καθαρό Περιθϊριο 

Κζρδουσ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Χρηματοοικονομικ

ή Μόχλευςη

Καθαρά Κζρδη/ 

Κδια Κεφάλαια

α β γ=α/β δ ε=δ/α η θ=η/β ςτ=γ*ε/θ

12/31/2009 34963,2 46395,42 0,75 -943,73 -0,03 21352,17 0,46 -0,04

12/31/2010 42351,88 50274,43 0,84 3552,42 0,08 25888,6 0,51 0,14

12/31/2011 43287,8 54449,7 0,80 2038,63 0,05 27973,3 0,51 0,07

12/31/2012 38522,43 54915,42 0,70 2911,55 0,08 29828,85 0,54 0,10

12/31/2013 35698,1 54061,22 0,66 2598,82 0,07 30845,63 0,57 0,08

12/31/2014 35866,49 56895,87 0,63 3781,25 0,11 34896,69 0,61 0,11

12/31/2015 36337,92 57434,2 0,63 713,09 0,02 32890,67 0,57 0,02

ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ROE)
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηεο Δηθφλα 40 βιέπνπκε, φηη ν δείθηεο απφδνζεο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θπκαίλεηαη απφ -4% κέρξη θαη 11% .Δμεηάδνληαο ην δείθηε 

απφδνζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε Maersk Lines δηαπηζηψλνπκε, φηη ε απφδνζε ηελ 

πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία ρξνληά ήηαλ πνιχ ρακειή, κε ην 2009 κάιηζηα λα είλαη 

αξλεηηθή. Παξφια απηά, ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο ε εηαηξεία πέηπρε ηθαλνπνηεηηθέο 

απνδφζεηο. Έηζη ην 2010 ε απφδνζε αλήιζε ζην 13,72%, ην 2011 ζην 7,29%, ην 2012 

ζην 9,76%, ελψ ην 2013 θαη 2014 ήηαλ ζην 8,43% θαη 10,84% αληίζηνηρα. 

 

2.2.6.3 Αλάιπζε Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 

 

Εικόνα 41: Ανάλυςη Καθαροφ περιθωρίου Κζρδουσ. 

Παξαηεξνχκε, φηη ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο παίξλεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή 

ηνπ ην 2012, αθνχ ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 

παίξλνπλ ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ νρηαεηία, πνπ εμεηάδνπκε. ηε 

ζπλέρεηα, ππάξρεη κηα κηθξή κείσζε ζην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ζην 0,18, 

θηάλνληαο κε κηθξέο απμνκεηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2015. Αληίζεηα πξνο 

απηή ηελ ηάζε, ε κφριεπζε παξνπζηάδεηαη αλνδηθή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμαεηίαο κέρξη ην έηνο ηνπ 2015, φπνπ απφ 0,61 έπεζε ζηα 0,57. 

  

ΕΣΗ
Μικτό Περιθϊριο 

Κζρδουσ

Χρηματοοικονομική 

Μόχλευςη

Καθαρό Περιθϊριο 

Κζρδουσ

α β α*β

12/31/2009 0,09 0,46 0,04

12/31/2010 0,23 0,51 0,12

12/31/2011 0,18 0,51 0,09

12/31/2012 0,16 0,54 0,09

12/31/2013 0,17 0,57 0,10

12/31/2014 0,18 0,61 0,11

12/31/2015 0,04 0,57 0,02

ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΤ ΚΕΡΔΟΤ
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2.2.6.4 Αλάιπζε Απόδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ &Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

Ξεθηλψληαο απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ζπλδπάδνληαο ηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή κηαο εηαηξείαο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην 

κέξηζκα αλά κεηνρή. 

 

Εικόνα 42: Ανάλυςη Απόδοςησ Ιδίων Κεφαλαίων & Μεριςματικήσ Πολιτικήσ. 

Σν χςνο ηνπ κεξίζκαηνο θάζε κεηνρήο εμαξηάηαη απφ ηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, 

πνπ αθνινπζεί θάζε επηρείξεζε θαη ζπλδέεηαη κε ηηο κειινληηθέο επηδηψμεηο ηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη κεγάιεο θαη ψξηκεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξεο 

κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο απφ ηηο πην θαηλνχξηεο, ελψ εηαηξείεο κε κεγάιε αλάπηπμε 

δελ έρνπλ κεξηζκαηηθή απφδνζε, γηαηί παξαθξαηνχλ ηα θέξδε θαη ηα επαλεπελδχνπλ.  

Βιέπνληαο ηνλ πίλαθα ηεο Δηθφλα 42, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα θέξδε 

αλά κεηνρή γηα θάζε έηνο, κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο. Δπίζεο πνιιαπιαζηάδνληαο ηα θέξδε 

αλά κεηνρή κε ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα κεξίζκαηα 

αλά κεηνρή. Βιέπνπκε, φηη ηα κεξίζκαηα αλά κεηνρή βξίζθνληαη ζην 8,73 ην 2009, 

ελψ ππάξρεη κία ηάζε αχμεζεο φιε ηελ επηαεηία. Απηφ νθείιεηαη θαηά πιείζηνλ ζηελ 

αχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ. Σν δείθηε ηνπ 2014 δελ ηνλ ιακβάλνπκε 

ππφςε καο, δηφηη νθείιεηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο εηαηξείαο λα θαηαβάιεη έθηαθηα 

κεξίζκαηα θαη επνκέλσο δε δείρλεη ηελ νκαιή πνξεία ηεο εηαηξείαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε καο δίλεη ηελ ηηκή απφδνζεο ησλ θεθαιαίσλ, πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

επελδπηέο.  

  

ΕΣΗ

ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= Καθαρά 

Κζρδη/ ΙΚ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΟΧΗ=                          

ΙΚ/Αριθμόσ Μτχ
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ

ΜΕΡΙΜΑΣΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΑΝΑ 

ΜΕΣΟΧΗ

α β γ=α*β δ ε=γ*δ

12/31/2009 -0,04 1010,51 -44,66 -0,20 8,73

12/31/2010 0,14 1178,36 161,69 0,17 26,86

12/31/2011 0,07 1272,67 92,75 0,29 26,84

12/31/2012 0,10 1357,09 132,46 0,24 32,24

12/31/2013 0,08 1403,99 118,29 0,32 37,54

12/31/2014 0,11 1588,38 172,11 1,31 226,20

12/31/2015 0,02 1526,96 33,11 1,19 39,35

ΑΝΑΛΤΗ ΧΕΗ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ
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2.2.6.5 πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

Μηα κέζνδνο, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ηεο αγνξαίαο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο πξνο ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο. Οη δείθηεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ιφγν 

απηφλ, είλαη ε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ν ιφγνο ηηκήο πξνο ηα θέξδε. 

 

Εικόνα 43: υγκριτική Αξιολόγηςη Ιδίων Κεφαλαίων Επιχειρήςεων. 

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα ηεο Δηθφλα 43, ν ιφγνο ηηκή κεηνρήο κε ηε 

ινγηζηηθή αμία κεηνρήο έρεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Γεληθά, φζν ςειφηεξνο είλαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο, ηφζν αθξηβφηεξε ζεσξείηαη µηα κεηνρή. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη 

ε ινγηζηηθή αμία δείρλεη, πφζν πξαγκαηηθά αμίδεη κία κεηνρή, ελψ ε ηηκή κεηνρήο 

δείρλεη, πφζν θνζηίδεη. Αλ ην θφζηνο είλαη κηθξφηεξν ηεο αμίαο ηεο, ηφηε είλαη 

ζπκθέξνπζα γηα έλαλ επελδπηή λα ηελ αγνξάζεη, δηφηη αλακέλεη λα ηνπ απνθέξεη 

κεγαιχηεξν θέξδνο ζε κία πηζαλή πψιεζε ζην κέιινλ (είλαη δειαδή ππνηηκεκέλε ε 

αμία ηεο). Αλ αληίζεηα, ην θφζηνο κεγαιψλεη ζε ζρέζε κε ηε ινγηζηηθή αμία, ηφηε δελ 

αλακέλεηαη λα απνθέξεη ζηνλ επελδπηή κεγάιν θέξδνο, ελψ ε ηηκή ηεο ζα αλακέλεηαη 

λα πέζεη (είλαη ππεξηηκεκέλε)
79

. Γεληθά, ππάξρεη αχμεζε θαη ζηνπο δχν δείθηεο, αιιά 

ε ηηκή ηεο κεηνρήο ρξφλν κε ηνλ ρξφλν ππεξδηπιαζηάδεηαη, κε απνηέιεζκα ην 2015 

λα έρεη θηάζεη νπζηαζηηθά λα ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο (δεο Δηθφλα 

44). Με απηφλ ην ξπζκφ αχμεζεο ε ηηκή ην 2016 δελ ζα είλαη ζπκθέξνπζα γηα αγνξά. 

 

Εικόνα 44: Σιμή μετοχήσ ςε ςχζςη με τη λογιςτική αξία τησ μετοχήσ. 

                                                           
79

Πθγζσ: Γ. Λαηαρίδθσ - Δ. Παπαδόπουλοσ, «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ», Θεςςαλονίκθ 2005 και 
Λαηαρίδθσ-Παπαδόπουλοσ, «Επιχειρθματικι Ανάλυςθ και Προςδιοριςμόσ Αξίασ», Θεςςαλονίκθ 2010 

ΕΣΗ Καθαρά Κζρδη ανα μτχ Λογ. Αξία Μετοχήσ

ΑΠΟΔΟΗ ΙΚ= Καθαρά 

Κζρδη ανα μτχ/ Λογ. Αξία 

Μτχ

Σιμή Μετοχήσ Σιμή Μτχ/ Λογ. Αξία Μτχ

α β γ=α/β δ ε=δ/γ

12/31/2009 -44,66 1010,51 -0,04 451,20 -10208,61

12/31/2010 161,69 1178,36 0,14 669,03 4875,61

12/31/2011 92,75 1272,67 0,07 674,93 9261,08

12/31/2012 132,46 1357,09 0,10 729,93 7478,15

12/31/2013 118,29 1403,99 0,08 968,37 11493,67

12/31/2014 172,11 1588,38 0,11 1560,37 14400,50

12/31/2015 33,11 1526,96 0,02 1523,16 70254,63

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
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2.3 Πξνβιέςεηο 

Γηα ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηιέρζεθαλ βαζηθά κεγέζε θαη 

αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο Maersk Lines θαη κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ 

παξνπζηάδσ ηελ εμέιημή ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 2009-2015, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ηνπ 2016 θαη 2017. Οη πξνβιέςεηο έγηλαλ κε 

ηε κέζνδν ηεο παιηλδξφκεζεο, ζηεξηδφκελεο ζε ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο (πεξηφδνπ 

2009-2015). Ο ρξφλνο ρξεζηκνπνηείηαη σο ε κφλε παξάκεηξνο επεξεαζκνχ ησλ 

πξνβιέςεσλ. 

 

2.3.1 Πξόβιεςε Πσιήζεσλ 

Ζ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο: y=1612902823809,52-

782681904,761905*X. Δάλ ππνινγίζνπκε ην ηππηθφ ιάζνο ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, θηάλνπκε ζε ηξία ζελάξηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2016 θαη άιια 

ηξία γηα ην 2017, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Δηθφλα 45. Σν θαιφ 

ζελάξην γηα ηελ εηαηξεία ην 2016 είλαη, φηη νη πσιήζεηο ζα αλέιζνπλ ζηηο 

36.984.215.782,60 €, ην πην πηζαλφ ζελάξην είλαη νη πσιήζεηο λα αλέιζνπλ ζηηο 

35.798.785.714,29 €, ελψ ην πην ρεηξφηεξν ζελάξην είλαη λα πέζνπλ ζηηο 

34.613.355.645,97 €. 

Βιέπνπκε, φηη ε κεζνπξφζεζκε ηάζε ηεο Maersk Lines γηα ηηο πσιήζεηο είλαη 

πησηηθή ή ζηελ θαιχηεξε ζηάζηκε, ζε αληίζεζε κε ηελ ηάζε ησλ πσιήζεσλ ησλ 

αληαγσληζηψλ, πνπ παξνπζηάδεηαη αλνδηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε ζα πξέπεη λα 

πξνβιεκαηίζεη, δηφηη ηα έζνδα είλαη ην πην δσηηθφ θνκκάηη κηαο εηαηξείαο θαη παίδεη 

βαζηθφ ξφιν ζηα πνζνζηά ηεο αγνξάο, πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία. 

Εικόνα 45: Διάγραμμα πρόβλεψησ πωλήςεων Maersk Lines 2016-2017
80
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Εικόνα 46: Διάγραμμα πρόβλεψησ πωλήςεων βαςικϊν ανταγωνιςτϊν 2016-2017
81

. 

 

2.3.2 Πξόβιεςε Καζαξώλ Κεξδώλ 

Ζ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο: y=-428209700000 

+213868214*X. Δάλ ππνινγίζνπκε ην ηππηθφ ιάζνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

θηάλνπκε ζε ηξία ζελάξηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2016 θαη άιια ηξία γηα ην 

2017, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Δηθφλα 47. Σν θαιφ ζελάξην γηα 

ηελ εηαηξεία γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2016 είλαη, φηη ηα θαζαξά θέξδε ζα 

αλέιζνπλ ζηα 3.538.237.818 €, ην πην πηζαλφ ζελάξην είλαη ηα θαζαξά θέξδε ζα 

αλέιζνπλ ζηα 2.948.620.000 €, ελψ ην πην ρεηξφηεξν ζελάξην είλαη λα πέζνπλ ζηα 

2.359.002.181 €. 

Βιέπνπκε, φηη ε κεζνπξφζεζκε ηάζε ηεο Maersk Lines γηα ηα θαζαξά θέξδε 

γηα ην έηνο ηνπ 2016 θαη 2017 είλαη αλνδηθή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζε αληίζεζε κε 

ηελ ηάζε ησλ αληαγσληζηψλ, πνπ παξνπζηάδεη κεηαβιεηφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξφβιεςε είλαη πνιχ ελζαξξπληηθή γηα ηελ εηαηξεία, δηφηη παξά ηε ζηαζηκφηεηα, πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη πσιήζεηο, ε εηαηξεία θαίλεηαη λα κεηψλεη ηα έμνδά ηεο θαη λα 

απμάλεη ηα θαζαξά θέξδε, πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν. 

                                                           
81

Ανατρζξτε ςτο φφλλο εργαςίασ του Excel το 24
o
. 



83 

 

Εικόνα 47: Διάγραμμα πρόβλεψησ καθαρϊν κερδϊν Maersk Lines 2016-2017. 

 

Εικόνα 48: Διάγραμμα πρόβλεψησ καθαρϊν κερδϊν βαςικϊν ανταγωνιςτϊν 2016-2017. 

 

2.3.3 Πξόβιεςε Κόζηνπο Πσιεζέλησλ 

Ζ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο:  y=870922525714,28 -

16534642,8*X. Δάλ ππνινγίζνπκε ην ηππηθφ ιάζνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

θηάλνπκε ζε ηξία ζελάξηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2016 θαη άιια ηξία γηα ην 

2017, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Δηθφλα 49. Σν θαιφ ζελάξην γηα 

ηελ εηαηξεία γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2016 είλαη, φηη ην θφζηνο πσιήζεσλ ζα 

αλέιζεη ζηα 31.943.912.774 €, ην πην πηζαλφ ζελάξην είλαη λα θηάζεη ζηα 

31.188.685.714 €, ελψ ην πην ρεηξφηεξν ζελάξην είλαη ζηα 30.433.458.654 €. 

Βιέπνπκε, φηη ε κεζνπξφζεζκε ηάζε ηεο Maersk Lines γηα ην θφζηνο 

πσιήζεσλ γηα ην έηνο ηνπ 2016 θαη 2017 είλαη θαζνδηθή θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, 

ζε αληίζεζε κε ηελ ηάζε ησλ αληαγσληζηψλ ηα θφζηε απμάλνληαη. Απηή ε ηάζε ήηαλ 

αλακελφκελε θαη απφ ην πξνεγνχκελν δηάγξακκα ηεο Εικόνα 47: Διάγραμμα πρόβλεψθσ 

κακαρϊν κερδϊν Maersk Lines 2016-2017.Δηθφλα 47. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε είλαη πνιχ 

ελζαξξπληηθή γηα ηελ εηαηξεία, δηφηη παξά ηε ζηαζηκφηεηα, πνπ παξνπζηάδνπλ νη 
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πσιήζεηο, ε εηαηξεία θαίλεηαη λα κεηψλεη ηα έμνδά ηεο θαη λα απμάλεη ηα θαζαξά 

θέξδε, πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν. 

 

Εικόνα 49: Διάγραμμα πρόβλεψησ κόςτουσ πωληθζντων Maersk Lines 2016-2017
82

. 

 

Εικόνα 50: Διάγραμμα πρόβλεψησ κόςτουσ πωληθζντων βαςικϊν ανταγωνιςτϊν 2016-2017
83

. 

 

2.3.4 Πξόβιεςε Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

Ζ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο: y=-662324958571,4 

329959285,7*X. Δάλ ππνινγίζνπκε ην ηππηθφ ιάζνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

θηάλνπκε ζε ηξία ζελάξηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2016 θαη άιια ηξία γηα ην 

2017, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Δηθφλα 51. Σν βέιηηζην ζελάξην 

γηα ηελ εηαηξεία γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2016 είλαη, φηη ην θεθάιαην θίλεζεο 

ζα αλέιζεη ζηα 3.410.253.978,61 €, ην πην πηζαλφ ζελάξην είλαη λα θηάζεη ζηα 

2.872.961.428,57 €, ελψ ην πην ρεηξφηεξν ζελάξην είλαη λα αλέβεη ζηα 

2.335.668.878,54 €. 
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Βιέπνπκε, φηη ε κεζνπξφζεζκε ηάζε ηεο Maersk Lines γηα ην θεθάιαην 

θίλεζεο γηα ην έηνο ηνπ 2016 θαη 2017 είλαη απμεηηθή θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, ελψ 

θαη νη αληαγσληζηέο πξνβιέπεηαη λα απμήζνπλ ην θεθάιαην θίλεζήο ηνπο. Σν λα 

δηαθξαηά ε εηαηξεία θεθάιαην θίλεζεο γηα λα ππεξθαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηε κία είλαη ζεηηθφ, δηφηη δείρλεη, φηη ε εηαηξεία δε δηαηξέρεη 

άκεζν πησρεπηηθφ θίλδπλν. Απφ ηελ άιιε φκσο, φηαλ δηαθξαηνχληαη κεγάια 

θεθάιαηα, δείρλεη, φηη ην κάλαηδκελη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά ηα θεθάιαηα, πνπ δηαζέηεη. 

 

Εικόνα 51: Διάγραμμα πρόβλεψησ κεφαλαίου κίνηςησ Maersk Lines 2016-2017
84

. 

 

Εικόνα 52: Διάγραμμα πρόβλεψησ κεφαλαίου κίνηςησ βαςικϊν ανταγωνιςτϊν 2016-2017
85

. 
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2.3.5 Πξόβιεςε πλόινπ Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ 

Ζ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο: y=-3249836565714,2 

+1641812142*X. Δάλ ππνινγίζνπκε ην ηππηθφ ιάζνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, 

θηάλνπκε ζε ηξία ζελάξηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2016 θαη άιια ηξία γηα ην 

2017, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Δηθφλα 53. Βιέπνπκε, φηη νη 

πξνβιέςεηο φισλ ησλ εηαηξηψλ παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε. 

 

Εικόνα 53: Διάγραμμα πρόβλεψησ Ιςολογιςμοφ Maersk Lines 2016-2017
86

. 

 

Εικόνα 54: Διάγραμμα πρόβλεψησ Ιςολογιςμοφ βαςικϊν ανταγωνιςτϊν 2016-2017
87
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2.3.6 Πξόβιεςε Αξηζκνδείθηε Μέζεο Γηάξθεηαο Παξακνλήο 

Απνζεκάησλ 

Ζ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο:  y=1728,88-0,8530*X. 

Δάλ ππνινγίζνπκε ην ηππηθφ ιάζνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, θηάλνπκε ζε ηξία 

ζελάξηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2016 θαη άιια ηξία γηα ην 2017, φπσο θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Δηθφλα 55. Σν βέιηηζην ζελάξην γηα ηελ εηαηξεία γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2016 είλαη, φηη νη κέξεο παξακνλήο ησλ απνζεκάησλ ζα 

αλέιζνπλ ζηηο 10 κέξεο, ελψ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηα απνζέκαηα ζα 

παξακείλνπλ 7 εκέξεο απφ 8, πνπ ήηαλ ην 2015. 

Βιέπνπκε, φηη ε κεζνπξφζεζκε ηάζε ηεο εηαηξείαο ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 

2016 θαη 2017 είλαη πησηηθή κφλν ζηελ βέιηηζηε πεξίπησζε ησλ 8 εκεξψλ θαη ζηηο 

ηξεηο πεξηπηψζεηο, ελψ θαη νη αληαγσληζηέο πξνβιέπεηαη λα απμήζνπλ ηηο κέξεο 

παξακνλήο απνζεκάησλ θαηά κέζν φξν ζηηο 6 εκέξεο απφ 5, πνπ ήηαλ ην 2015. 

 

Εικόνα 55: Διάγραμμα πρόβλεψησ αριθμοδείκτη μζςησ διάρκειασ παραμονήσ αποθεμάτων 
Maersk Lines 2016-2017

88
. 

 

Εικόνα 56: Διάγραμμα πρόβλεψησ αριθμοδείκτη μζςησ διάρκειασ παραμονήσ αποθεμάτων 
βαςικϊν ανταγωνιςτϊν 2016-2017

89
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2.3.7 Πξόβιεςε Αξηζκνδείθηε Μέζεο Γηάξθεηαο Δίζπξαμεο 

Απαηηήζεσλ 

Ζ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο:  y=-3521,25+1,76*X. 

Δάλ ππνινγίζνπκε ην ηππηθφ ιάζνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, θηάλνπκε ζε ηξία 

ζελάξηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2016 θαη άιια ηξία γηα ην 2017, φπσο θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Δηθφλα 57. Σν ρεηξφηεξν ζελάξην γηα ηελ εηαηξεία γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2016 είλαη, φηη ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ ζα 

αλέιζνπλ ζηηο 38 εκέξεο, ελψ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα απμεζνχλ ζηηο 36 εκέξεο 

απφ 33, πνπ ήηαλ ην 2015. 

Βιέπνπκε, φηη ε κεζνπξφζεζκε ηάζε ηεο εηαηξείαο ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 

2016 θαη 2017 είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ 2015, 

απμάλνληαο ην θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία. Σν ίδην πξνβιέπεηαη λα γίλεη γηα ηνπο 

βαζηθνχο αληαγσληζηέο, πνπ απφ 25 κέξεο κέζεο δηάξθεηαο είζπξαμεο ζα θηάζνπλ ηηο 

27 ην 2016 θαη ηηο 28 ην 2017. 

 

Εικόνα 57: Διάγραμμα πρόβλεψησ αριθμοδείκτη μζςησ διάρκειασ είςπραξησ απαιτήςεων Maersk 
Lines 2016-2017
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Εικόνα 58: Διάγραμμα πρόβλεψησ αριθμοδείκτη μζςησ διάρκειασ είςπραξησ απαιτήςεων βαςικϊν 
ανταγωνιςτϊν 2016-2017

91
. 

 

2.3.8 Πξόβιεςε Αξηζκνδείθηε Μέζεο Γηάξθεηαο Δμόθιεζεο 

Πξνκεζεπηώλ 

Ζ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εμήο: y=-2161,27+1,094*X. 

Δάλ ππνινγίζνπκε ην ηππηθφ ιάζνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, θηάλνπκε ζε ηξία 

ζελάξηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2016 θαη άιια ηξία γηα ην 2017, φπσο θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο Δηθφλα 59. Σν ρεηξφηεξν ζελάξην γηα ηελ εηαηξεία γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2016 είλαη, φηη ε κέζε εμφθιεζε πξνκεζεπηψλ ζα πέζεη 

ζηηο 42 εκέξεο απφ 45 πνπ ήηαλ ην 2015, ελψ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ε πεξίνδνο 

ζα παξαηαζεί ζηηο 50 εκέξεο. 

Βιέπνπκε, φηη ε κεζνπξφζεζκε ηάζε ηεο εηαηξείαο ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 

2016 θαη 2017 είλαη αξθεηά ξεπζηή, ελψ γηα ηνπο αληαγσληζηέο ζε φια ηα πηζαλά 

ζελάξηα ζα ππάξμεη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ πιεξσκήο απφ 3 έσο 7 εκέξεο. 

Όπσο βιέπνπκε, ν εκπνξηθφο θχθινο ηεο εηαηξείαο ζα είλαη αξλεηηθφο θαηά κία 

εκέξα, αλ πάξνπκε ηε κεζαία πηζαλφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε εηαηξεία πιεξψλεη 

κία κέξα πην κπξνζηά, απφ απηή πνπ πιεξψλεηαη. Γειαδή ε εηαηξεία πιεξψλεη κελ 

ζε 46 εκέξεο θαηά κέζν φξν, αιιά εηζπξάηηεη ζε 47 κέξεο. Ο δείθηεο, εάλ 

αλαινγηζηνχκε ηνπο αληαγσληζηέο, πνπ πξνβιέπεηαη λα κεησζνχλ απφ 4,5 εκέξεο 

εκπνξηθνχ θχθινπ ζε κφιηο 1, ζεσξείηαη, φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 
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Εικόνα 59: Διάγραμμα πρόβλεψησ αριθμοδείκτη μζςησ διάρκειασ εξόφληςησ προμηθευτϊν 
Maersk Lines 2016-2017

92
. 

 

Εικόνα 60: Διάγραμμα πρόβλεψησ αριθμοδείκτη μζςησ διάρκειασ εξόφληςησ προμηθευτϊν 
βαςικϊν ανταγωνιςτϊν 2016-2017

93
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3.1  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

3.1.1 ρεηηθά Με Σα 0ηθνλνκηθά ηνηρεία Σεο Δηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία κε βάζε ηελ αλάιπζε, πνπ παξνπζηάζζεθε, βξίζθεηαη ζε πνιχ 

πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ηεο.  Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα 

είλαη, φηη ε εηαηξεία είλαη πξνζεισκέλε ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο εμφδσλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμή ηεο απφ ίδηνπο πφξνπο. Απηφ ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

είλαη αληαγσληζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Σν κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη, είλαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ 

ηεο αγνξάο, πνπ πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηα έζνδά ηεο. Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ επηρείξεζε δελ αληηκεησπίδεη άκεζν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη κπνξεί άλεηα 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο. Δθ πξψηεο φςεο απηφ κπνξεί λα θαληάδεη 

θαιφ, δηφηη δελ εθηίζεηαη ζε ρξεκαηνδνηηθφ θίλδπλν. Απφ ηελ άιιε φκσο δελ απμάλεη 

ηελ κφριεπζε ηεο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηα δπλεηηθά ηεο θέξδε. Άξα, θαιφ ζα ήηαλ, λα 

απμεζεί ε έμσζελ ρξεκαηνδφηεζε. 

 Παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα ζηα ζηαζεξά θφζηε θαη ζπλερή κείσζε ζηα 

κεηαβιεηά, πξάγκα πνπ δείρλεη θαη ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ εμφδσλ. Απηή ε 

πξνζπάζεηα θαίλεηαη θαη απφ ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηα 

θαηλνχξηα γξαθεία ζηηο Φηιηππίλεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ 

αλέξρεηαη ζην 5% ησλ επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ. Παξφια απηά ζεκεηψλεη πησηηθή 

ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο. 

 Δθεί, πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ε εηαηξεία πξέπεη λα βειηηψζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ ζέζε ηεο, είλαη ζηνλ εκπνξηθφ θχθιν. Θα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ην 

πιενλέθηεκά ηεο, πνπ ηεο δίλεη ην κέγεζφο ηεο θαη λα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

ρξφλν πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

 Δμαηηίαο ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο, πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο ηελ 
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ηειεπηαία ρξνληά παξνπζίαζαλ κεγάιε πηψζε. Απηνί ζα κπνξέζνπλ λα αιιάμνπλ, 

εάλ ππάξμεη βειηίσζε ζηελ αγνξά, πξάγκα πνπ δε δηαθαίλεηαη ζην άκεζν κέιινλ.  

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ε εηαηξεία είλαη λα θξαηήζεη, φζν κπνξεί, ηα 

πνζνζηά ηεο ζηελ αγνξά θαη λα κελ πξνβεί ζε κεγάια επηρεηξεκαηηθά αλνίγκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη ηε ζέζε ηεο ζε κία πηζαλνινγνχκελε κεηαζηξνθή ηνπ 

θιίκαηνο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 

3.1.2 Γεληθά πκπεξάζκαηα Γηα Σε Ναπηηιία Καη Σε Θέζε Σεο 

Δηαηξείαο 

3.1.2.1 Αύμεζε Σεο Παγθόζκηαο Υσξεηηθόηεηαο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε λαπηηιία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο έρνπλ επηδνζεί ζε έλα αγψλα δξφκνπ γηα ηελ θαηαζθεπή νινέλα θαη 

κεγαιχηεξσλ πινίσλ. Ωζηφζν, ε πηζαλφηεηα γηα ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο ηάζεο είλαη 

πιένλ ακθίβνιε. 

Ζ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ ήηαλ απφιπηα πξνβιέςηκε, ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ απνιακβάλνπλ ηα κεγαιχηεξα ζθάθε θαη ηηο θαηλνηνκίεο 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ πινίσλ, πνπ ηα θάλνπλ πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πην 

απνδνηηθά. Απηφ πνπ δελ ήηαλ πξνβιέςηκν ήηαλ, φηη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζα 

ζπλέρηδαλ λα παξαγγέιλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξα πινία ελ φςεη ηνπ πιενλάζκαηνο 

ρσξεηηθφηεηαο, πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ παγθφζκην ζηφιν, ην αβέβαην ην θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο logistics, ηνπο αβέβαηνπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ.  

Ζ αγνξά φκσο ηφζν κεγάισλ πινίσλ έρεη θαη έλα έκκεζν θφζηνο γηα ηελ ίδηα 

ηελ εηαηξεία, φηη απαμηψλνληαη πην γξήγνξα ηα ήδε πθηζηάκελα θαξάβηα. Ζ ίδηα ε  

αλάπηπμε ηεο αγνξάο, πνπ γίλεηαη κε ηα κεγαιχηεξα πινία, νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δεκηνπξγψληαο έλαλ αηέξκνλν 

θχθιν. Βέβαηα απηή ε απνκείσζε ηεο αμίαο κεηξηάδεηαη απφ ηηο πξνβιέςεηο, αιιά 

παξάιιεια κεηψλεηαη θαη ε δηάξθεηα δσήο ησλ πινίσλ, ε νπνία δελ πξνζκεηξάηαη 
94
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Ζ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ην 2000 θαη κεηά ζπληειέζηεθε απφ ηε κέρξη πξφηηλνο 

δεδνκέλε αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηδηαίηεξα ηεο Κίλαο απφ ηνλ ππφινηπν 
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θφζκν, γεγνλφο, πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα Triple-E πινία ηεο Maersk. Όκσο ε 

αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηεο Κίλαο είλαη πιένλ επκεηάβιεηε, θαζψο ε νηθνλνκία ηεο 

Κίλαο ζηξέθεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο, είλαη, φηη δελ ππάξρνπλ νη ππνδνκέο ζε παγθφζκην 

επίπεδν γηα ηελ ππνδνρή ηφζν κεγάισλ πινίσλ ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο κε 

πξφζζεην θφζηνο γηα ηα θαξάβηα. Γηα παξάδεηγκα, ηα θαξάβηα κε κεγαιχηεξν πιάηνο 

απφ 48 κέηξα δελ κπνξνχλ λα δηαζρίζνπλ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά. Αιιά θαη ηα 

ηεξκαηηθά, πνπ κπνξνχλ λα ππνδερηνχλ ηέηνηα θαξάβηα, είλαη ειάρηζηα, ελψ νη 

ιηκεληθέο αξρέο θαη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ δε θαίλνληαη πιένλ 

δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζνπλ ζε φιν θαη πην κεγάιεο θαη θνζηνβφξεο εγθαηαζηάζεηο. 

Έηζη ην εξψηεκα, πνπ ηίζεηαη ηψξα, είλαη ην θαηά πφζν ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζηε 

ζάιαζζα ζα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ 

έξγσλ ζηα ιηκάληα.  

3.1.2.2 Ναύινη 

Μία άιιε παξάπιεπξε απψιεηα απφ ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ απφ ηα θαηλνχξηα θαξάβηα γηα ηε Maersk Lines αιιά θαη 

ζπλνιηθά γηα ηε λαπηηιία ήηαλ, φηη απμήζεθε ε πξνζθνξά. Αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη 

ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο δήηεζεο, έρνπκε ηελ εηθφλα ηεο ηεξάζηηαο πηψζεο ησλ λαχισλ. 

Δλψ ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θξαηήζεθε πεξίπνπ ζηα ίδηα 

επίπεδα ην 2015 κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, ηα θέξδε εμαυιψζεθαλ. Απνηέιεζκα 

ηεο πηψζεο ησλ παγθφζκησλ ηηκψλ ζηε λαπηηιία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ήηαλ θαη ε 

πηψρεπζε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα (30/8/2016) ηεο Hanjin Shipping, θαηέρνληαο ηελ 

έβδνκε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε κε κεξίδην αγνξάο 2,9%, δηαζέηνληαο 132 

containerships, εθ ησλ νπνίσλ 59 ηδηφθηεηα
95

. 

Άξα ην ζπκπέξαζκα είλαη, φηη ε εηαηξεία πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηηο παξαγγειίεο 

λέσλ θαξαβηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ ππεξρσξεηηθφηεηα. 
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ςτισ 4/9/2016 by Lambros Papaeconomou. 
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3.1.2.3 Η πκκαρία ‘2Μ’ 
Πξνθεηκέλνπ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηήλ ηελ 

πξσηνθαλή πηψζε ησλ ηηκψλ, έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην 2012, λα ζπλάπηνπλ ζχκθσλα 

ζπλεξγαζίαο. Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Maersk Lines, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2014 

πήξε ηελ έγθξηζε ηεο ακεξηθάληθεο επηηξνπήο αληαγσληζκνχ, αλαθνίλσζε ηε δεθαεηή 

ζπλεξγαζία ηεο κε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή ζηνλ θφζκν, κε βάζε ηε ιίζηα 

ηεο alpha liner, ηελ Mediterranean Shipping Company (MSC). Απηή ε ζπλεξγαζία, 

πνπ μεθίλεζε ην 2015, κείσζε ηα θφζηε,  αθνχ κε βάζε ηε ζχκβαζε νη δχν εηαηξείεο 

λαπιψλνπλ καδί πινία γηα ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα (Vessel Shear Agreement), 

απμάλνληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πινίσλ ηνπο, αθνχ πιένλ ηαμηδεχνπλ κε 

απμεκέλε πιεξφηεηα. 

χκθσλα κε ην VSA, ε Maersk Line θαη MSC ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ έμη 

δξνκνιφγηα Αζίαο-Βφξεηαο Δπξψπεο, πέληε Αζίαο-Μεζνγείνπ, ηέζζεξηο Αζίαο- 

Γπηηθήο Αθηήο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη δχν κέζσ ηνπ νπέδ απφ ηελ Αζία πξνο ηελ 

Αλαηνιηθή Αθηή ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. ηε ζπκθσλία ε Μaersk ζπλεηζθέξεη κε 110 

θαξάβηα, ελψ ε MSC κε 79, ελψ δηαρεηξίδνληαη πεξίπνπ ην 30% ησλ κεηαθνξψλ απφ 

ηελ Αζία πξνο ηελ Δπξψπε96. 
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