
I 

 

 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

 

 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

 

ηνπ 

 

 

ΥΟΦΔΝΗΓΖ ΑΤΣΑΝΣΗΛ 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Κνπζελίδεο Γεκήηξηνο 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

ζηελ 

Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή 

 

 

Ννέκβξηνο    2016 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην οικογένεια μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

  

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ππνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη 

Διεγθηηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο. Ζ εξγαζία απηή ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θχξηα θεθάιαηα.  

ην 1
ν
 θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθή εξγαζίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

απνηππσζνχλ ηέζζεξηο βαζηθέο ζεσξίεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο αληινχκελεο απφ 

πνιιέο πεγέο. Ζ ζεκαληηθφηεηα επηινγήο ζηξαηεγηθήο γηα κία άξηζηε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε είλαη δήηεκα γηα πνιιέο πιεπξέο κίαο επηρείξεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

απνθνκίδνληαη απφ ηε θάζε ζεσξία ζέηνπλ λένπο πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

ην 2
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε.  

ην 3
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νιηγφινγεο αλαθνξάο 

γηα ην Διιεληθφ Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ. Σν ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε επέθηαζε ηεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα φπσο 

θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη παξάγνληεο άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ην 4
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, χζηεξα απφ ηελ επηινγή δείγκαηνο θαη 

δηαρσξηζκφ ηνπ ζε θιάδνπο, γίλεηαη απνηχπσζε  νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

θαη δεηθηψλ. Σα απνηειέζκαηα απφ απηή ηελ αλάιπζε ζπγθεληξψλνληαη αλά θιάδν 

θαη ζην ζχλνιφ ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαιπφκελνπ δείγκαηνο απνηππψλεηαη θαη 

αλαιχεηαη κε ζρνιηαζκνχο. Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

ζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη έλα δήηεκα πνπ 

αλαιχεηαη ζην παξφλ θεθάιαην. 

 

 

 

 

 



IV 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

 

 ΔΗΑΓΧΓΖ…………………………………………………………………. ει. 1 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

ο
    

ΘΔΧΡΙΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

 

1.1. Δηζαγσγή ….……………………………………………………….............. ει. 4 

1.2. Οη πξνηάζεηο ησλ Modigliani θαη Miller …..……………………………….. ει. 5 

1.3. Ζ Αληηζηαζκηζηηθή Θεσξία ηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο « trade-off » 

θαη ην Κφζηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Γπζπξαγίαο ..…...………………………... 

 

ει. 8 

1.4. Ζ Θεσξία ηνπ Κφζηνπο Αληηπξνζψπεπζεο …..……………………………. ει. 11 

1.5. Ζ Θεσξία Ηεξαξρίαο « Pecking Order » ηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο ..… ει. 13 

1.6. πκπεξάζκαηα γηα ηε Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε ………………………….... ει. 14 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2

ο 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

2.1. Δηζαγσγή …...……………..……………………………………….............. ει. 15 

2.2. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε ………………………………………………... ει. 15 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3

ο
   

Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

3.1. Δηζαγσγή …...……………..……………………………………….............. ει. 17 

3.2. Σν Σξαπεδηθφ χζηεκα ζηελ Διιάδα ……...……………………..………... ει. 17 

3.3. Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε ...……………………………………………………... ει. 18 

3.4. Σν Κφζηνο Γαλεηζκνχ ……………………………………………………… ει. 19 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4

ο
   

Η ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΧΝ ΔΙΗΓΜΔΝΧΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΟΜΙΛΧΝ 

 

4.1. Δηζαγσγή …...……………..………………………………….……............. ει. 21 

4.2. Μεζνδνινγία – Γεηγκαηνιεςία ……………………………………………. ει. 21 



V 

 

4.3. Αλάιπζε  Οκίισλ Δηαηξηψλ κε Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ 

θαη Τπνινγηζκφ Γεηθηψλ .........…...……………………………………….... 

 

ει. 25 

4.3.1. Μέγεζνο ησλ Διιεληθψλ Οκίισλ αλά Κιάδν ….…………………….…….. ει. 25 

4.3.2. Κεξδνθνξία θαη Ρεπζηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Οκίισλ αλά Κιάδν …….…... ει. 30 

4.3.3. Υξένο θαη Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε ησλ Διιεληθψλ Οκίισλ αλά Κιάδσλ .. ει. 37 

4.3.4. πγθεληξσηηθή Αλάιπζε θαη χγθξηζε κε ηα Θεσξεηηθά Μνληέια ………. ει. 46 

 πκπεξάζκαηα …………………………………………………………….... ει. 52 

 Βηβιηνγξαθία ……………………………………………………………….. ει. 53 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ 

 

 

Πίλαθαο 1. Μέγεζνο (πλνιηθφ θαη Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ) …..……………. ει. 25 

Πίλαθαο 2. (χλνιν Δλεξγεηηθνχ – Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ) πξνο χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ « tangible assets » ...….………………………………… 

 

ει. 27 

Πίλαθαο 3. Κχθινο Δξγαζηψλ θαη Καζαξά Κέξδε ………………………………. ει. 30 

Πίλαθαο 4. Κέξδε πξν Σφθσλ Φφξσλ πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ « roa » ….….... ει. 32 

Πίλαθαο 5. Σακεηαθή Ρνή πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ « cash flow ration » ……… ει. 33 

Πίλαθαο 6. (Κέξδε πξν Φφξσλ – Καζαξά Κέξδε) πξνο Κέξδε πξν Φφξσλ          

« average tax rate » ……….………………………………………….. 

 

ει. 34 

Πίλαθαο 7. πλνιηθφ Υξένο (Μαθξνπξφζεζκν θαη Βξαρππξφζεζκν) …………… ει. 37 

Πίλαθαο 8. Σνθνθφξν Υξένο (Μαθξνπξφζεζκν θαη Βξαρππξφζεζκν) ..………... ει. 39 

Πίλαθαο 9. πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο πξνο Ίδηα θαη πλνιηθά Κεθάιαηα …………  ει. 41 

Πίλαθαο 10. Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο θαη Βξαρππξφζεζκα Σξαπεδηθά 

Γάλεηα πξνο Δλεξγεηηθφ ……………………………………………... 

 

ει. 42 

Πίλαθαο 11. Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πξνο Πσιήζεηο θαη Βξαρππξφζεζκα 

Σξαπεδηθά Γάλεηα πξνο Πσιήζεηο …………………………………… 

 

ει. 43 



VI 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

 

Γηάγξακκα 1. Μέγεζνο, Ίδηα θαη Ξέλα Κεθάιαηα ……………………………….... ει. 46 

Γηάγξακκα 2. πλνιηθφ θαη Σνθνθφξν Υξένο …………………………………….. ει. 47 

Γηάγξακκα 3. πλνιηθέο, Λνηπέο, Σνθνθφξεο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πξνο 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ ………………………………………….. 

 

ει. 48 

Γηάγξακκα 4. Κ.Π.Φ.Σ.Α., Κ.Π.Φ.Σ., Κ.Π.Φ., Κ.Κ. ………………………………. ει. 49 

 

 



- 1 - 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Μία επηρείξεζε γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ή ηελ παξαγσγηθή 

ηεο δηαδηθαζία έρεη αλάγθε απφ θεθάιαηα. Ζ άληιεζε θεθαιαίσλ κπνξεί λα γίλεη είηε 

απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο, κε ηε κνξθή παξαθξαηνχκελσλ θεξδψλ, 

είηε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ή κε αχμεζε 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Σν κείγκα θεθαιαίσλ πνπ εθαξκφδεη κία επηρείξεζε 

νλνκάδεηαη θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Έλα απφ ηα πην πνιχπινθα ζέκαηα πνπ 

απαζρνιεί ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη ε αλαινγία πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ε θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε.  Πνηά ζα πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε 

αλάκεζα ζε ίδηα θαη μέλα θεθάιαηα; Δηαηξίεο κέζα ζηνλ ίδην θιάδν ή εηαηξίεο ζε 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε; 

Πνηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε απηέο ηηο δηαθνξέο; Σα εξσηήκαηα απηά 

απαζρνινχλ ηφζν ηνπο ζεσξεηηθνχο φζν θαη ηνπο πξαθηηθνχο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο. 

Απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα άξρηζαλ λα παξνπζηάδνληαη απφςεηο θαη ζεσξίεο 

γηα ηελ άξηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Καζψο είλαη έλαο ηνκέαο κειέηεο πνπ 

εξεπλάηαη έσο θαη ζήκεξα, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, φπνπ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ε κία ζεσξία ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε, ελψ ζε άιιεο νη ζεσξίεο είλαη 

ηειείσο αληίζεηεο θαη δελ ζπκβαδίδνπλ. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

αλαθέξνληαη ηέζζεξηο βαζηθέο ζεσξίεο, νη πξνηάζεηο ησλ Modigliani θαη Miller, ε 

Αληηζηαζκηζηηθή Θεσξία ηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο θαη ην Κφζηνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γπζπξαγίαο, ε Θεσξία ηνπ Κφζηνπο Αληηπξνζψπεπζεο θαη ε  Pecking 

order Θεσξία ηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φιεο νη 

ζεσξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ δελ παξέρνπλ νπζηαζηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα πεξί 

χπαξμεο κηαο άξηζηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ κηα εηαηξία 

εμεηάδεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηεο πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο. Ο 
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ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, ή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κέζσ 

ησλ πνιιψλ δαλεηαθψλ κνξθψλ πνπ δηαζέηεη, επεξεάδεη άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ 

εχθνιε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δαλεηαθά θεθάιαηα, ρσξίο νπζηαζηηθά λα 

πθίζηαληαη ξεαιηζηηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αιιά νχηε θαη εγγπήζεηο έλαληη ησλ 

δαλείσλ, είρε δχν ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ήδε απφ ηελ πξν νηθνλνκηθήο θξίζεο 

επνρή. Πξψηνλ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δαλεηνδνηνχζε ηηο επηρεηξήζεηο κε πςειφ 

θφζηνο, κε απνηέιεζκα ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα 

λα ήηαλ θαη λα παξακέλνπλ πνιχ πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο. 

Δπαθφινπζν απηνχ είλαη πσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ απμεκέλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαη σο εθ ηνχηνπ πζηεξνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ έλαληη 

φκνησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Δπξψπεο. Γεχηεξνλ, ε εχθνιε πξφζβαζε ζε δαλεηαθά 

θεθάιαηα δεκηνχξγεζε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ 

κφριεπζεο, κε απνηέιεζκα ν κέζνο βαζκφο κφριεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα λα είλαη απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηελ Δπξψπε. Σα δχν απηά γεγνλφηα 

θαηέζηεζαλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξν επάισηεο ζε κηα ελδερφκελε 

θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 

Ζ αλάιπζε ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ, 

δηαρσξηζκέλσλ αλά θιάδν, επηηπγράλεηαη κε ηε παξνπζίαζε νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηνπο θαη ηνλ ππνινγηζκφ δεηθηψλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ειιεληθψλ νκίισλ 

θαηά ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα δηαθέξεη αλά θιάδν. ε 

νξηζκέλνπο θιάδνπο ε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ, είρε σο επαθφινπζν ηε ζπξξίθλσζε 

ηνπο. Άιινη θιάδνη κε κεγαιχηεξα κεγέζε, θεξδνθνξία θαη ρακειφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο, δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ ηηο 

ηξάπεδεο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, αληηκέησπν ην ίδην κε ηε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ππφ ην θφβν ηεο κε εμππεξέηεζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ, έρεη ζέζεη 

ηδηαίηεξα απζηεξνχο φξνπο γηα λέα δαλεηαθά θεθάιαηα. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ ππφ λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αλαιχεηαη 

παξαθάησ. 

 Δλ θαηαθιείδη, ε επίδξαζε ηεο θξίζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηε 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ είλαη ζεκαληηθή θαη 
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δηαθνξνπνηείηαη απφ έηνο ζε έηνο αιιά θαη απφ θιάδν ζε θιάδν. Ζ ζχλδεζε ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο κε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 

δελ θαηέζηε δπλαηή.  ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε αλαινγία ηδίσλ θαη μέλσλ  

θεθαιαίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο δελ έρεη έλα ζεσξεηηθφ πξφηππν αιιά πεξηζζφηεξν κία 

εκπεηξνηερληθή κεζνδνινγία. Αλακθίβνια, ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Διιάδαο 

έρνπλ αιιάμεη θαη επνκέλσο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο 

πηα νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη έλα ζηνίρεκα 

πξνζαξκνγήο γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. 

ΘΔΧΡΙΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

 

 

1.1. Δηζαγφγή 

 

ε θάζε επηρείξεζε ε νηθνλνκηθή εηθφλα ηεο δηαρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθά 

κέξε. Σν  πξψην κέξνο είλαη ε πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο θαη ην δεχηεξν νη νθεηιέο ηεο 

εηαηξίαο. Οη νθεηιέο ηεο εηαηξίαο ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ζε Ίδηα 

Κεθάιαηα, ηα νπνία είλαη απηά πνπ έρνπλ θαηαβάιεη νη κέηνρνη – ηδηνθηήηεο ηεο 

εηαηξίαο θαη ηπρφλ απνζεκαηηθά πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε εηαηξία θαη ζε Ξέλα 

Κεθάιαηα, ηα νπνία είλαη ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ θαηαβάιεη νη δαλεηζηέο ηεο. Σν 

κείγκα ησλ δαλεηαθψλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο νλνκάδεηαη θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε. Θεσξεηηθά, ε πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα αλήθεη εμνινθιήξνπ 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο ή ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, κέξνο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο αλήθεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο θαη κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

ζηνπο δαλεηζηέο ηεο.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε, ινηπφλ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο 

θεθαιαίσλ, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα μέλα θεθάιαηα. Δπηρεηξψληαο λα αλαιχζνπκε ηηο 

δχν απηέο θαηεγνξίεο θεθαιαίσλ ζα ιέγακε φηη ε νπζηαζηηθή δηαθνξά αλάκεζά ηνπο 

είλαη ε κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε πνπ παξέρνπλ ηα μέλα θεθάιαηα. Με άιια ιφγηα, ζε 

πεξίπησζε ρξενθνπίαο, νη δαλεηζηέο κίαο δαλεηδφκελεο επηρείξεζεο, πξνεγνχληαη 

θαηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ φπνησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, νη δαλεηζηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

εηζπξάηηνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο ηφθνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ 

απφδνζε ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κέηνρνη – 

ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο δελ εμαζθαιίδνληαη επαξθψο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο ρξενθνπεκέλεο εηαηξίαο. Γειαδή,  ζε πεξίπησζε ρξενθνπίαο ηεο επηρείξεζεο, νη 

απαηηήζεηο ησλ κεηφρσλ ζα ηθαλνπνηεζνχλ αθνχ πξψηα εμνθιεζνχλ φιεο νη 

ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο δαλεηνδφηεο ηεο.  Δμάιινπ, ε απφδνζε ησλ κεηνρψλ κε ηε 

κνξθή κεξηζκάησλ ζπρλά παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη  γηα ηνλ ιφγν απηφ 
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δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί βέβαηε θαη εμαζθαιηζκέλε. Καηά ζπλέπεηα, ηα ίδηα θεθάιαηα 

ζεσξνχληαη πην επηθίλδπλα θεθάιαηα απφ ηα δαλεηαθά θεθάιαηα. Οη κέηνρνη ινηπφλ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη  κηα επέλδπζε κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θηλδχλνπ απφ φηη νη 

δαλεηζηέο θαη επνκέλσο απαηηνχλ κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηελ επέλδπζε ηνπο απηή, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο δαλεηνδφηεο ηεο επηρείξεζεο. Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη 

φηη ηα ίδηα θεθάιαηα έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηα δαλεηαθά θεθάιαηα.   

Έλα απφ ηα πην πνιχπινθα ζέκαηα πνπ απαζρνιεί ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο. Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζε ίδηα θαη 

μέλα θεθάιαηα; Θα πξέπεη εηαηξίεο κέζα ζηνλ ίδην θιάδν ή εηαηξίεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο λα έρνπλ δηαθνξεηηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε; Πνίνη είλαη νη παξάγνληεο 

πνπ νδεγνχλ ζε απηέο ηηο δηαθνξέο; Σα εξσηήκαηα απηά απαζρνινχλ ηφζν ηνπο 

ζεσξεηηθνχο φζν θαη ηνπο πξαθηηθνχο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο. 

 

1.2. Οη προηάζεης ηφλ Modigliani θαη Miller 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη πξνηάζεηο ησλ 

Modigliani θαη Miller  είλαη, εμαηξνπκέλσλ ησλ θφξσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ππφ 

ηδαληθέο ζπλζήθεο. Με ηνλ φξν «ηδαληθέο» ζεσξνχκε πψο νη ζπλαιιαγέο ζηηο αγνξέο 

γίλνληαη ρσξίο θφζηνο θαη φηη νη ηδηψηεο επελδπηέο κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ θεθάιαηα 

κε ην ίδην θφζηνο πνπ δαλείδνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, θαζψο δελ ππάξρεη ην 

θφζηνο ρξενθνπίαο, ην επηηφθην δαλεηζκνχ παξακέλεη ην ίδην γηα φια ηα επίπεδα 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. Καη ελ ηέιεη, ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο απνηηκήζεηο πνπ θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ζηηο απνηηκήζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα, ε ινγηζηηθή αμία κηαο επηρείξεζεο 

αληηθαηνπηξίδεη θαη ηελ αγνξαία αμία ηεο. 

Ζ ζεσξία ησλ Modigliani θαη Miller, αλ θαη ζηεξίδεηαη ζε ππνζέζεηο νη νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα ηζρχνπλ ζηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία, εληνχηνηο απνηέιεζε ηε βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθαλ φιεο νη κεηαγελέζηεξεο ζεσξίεο ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο. 
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Η 1
ε
 πρόηαζε ηφλ Modigliani θαη Miller δειψλεη φηη ε αγνξαία αμία κίαο 

επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα αιιάμεη απφ ηε κεηαβνιή ηεο θεθαιαηαθήο ηεο 

δηάξζξσζεο. Γειαδή, φπνηνλ ζπλδπαζκφ θαη λα αθνινπζήζνπλ νη δηνηθνχληεο κηαο 

επηρείξεζεο αλάκεζα ζε ίδηα θαη μέλα θεθάιαηα, ε αμία ηεο επηρείξεζεο παξακέλεη ε 

ίδηα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αμία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα πξαγκαηηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε.  

Έζησ φηη κε Δ ζπκβνιίδνπκε ηα ίδηα θεθάιαηα, κε D ηα δαλεηαθά θεθάιαηα 

θαη κε V ηε ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο. Καη επίζεο φηη κε ην δείθηε A 

ζπκβνιίδνπκε ηε κε κνριεπκέλε επηρείξεζε (επηρείξεζε ρσξίο μέλα θεθάιαηα ζηελ 

θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε) θαη κε ην δείθηε B ζπκβνιίδνπκε ηε κνριεπκέλε εηαηξία 

(εηαηξία κε ίδηα θαη μέλα θεθάιαηα ζηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε). Σφηε ζα ηζρχεη: 

 

VA = EA θαη VB = EB + DB 

 

χκθσλα κε ηελ 1
ε
 πξφηαζε ησλ Modigliani θαη Miller ην V (αμία ηεο 

επηρείξεζεο) ζα παξακείλεη ζηαζεξφ
1
 αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαινγία ησλ D (δαλεηαθά 

θεθάιαηα) θαη E (ίδηα θεθάιαηα), δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο ηεο εηαηξίαο παξακέλνπλ ζηαζεξά. Ζ 1
ε
 πξφηαζε ησλ 

Modigliani θαη Miller δειψλεη φηη ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη 

ζηαζεξφ αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν δαλεηζκνχ πνπ δηαζέηεη. Με άιια ιφγηα, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε
2
  δελ έρεη επίδξαζε πάλσ ζηελ αμία ηεο εηαηξίαο. 

Η 2
ε
  πρόηαζε ηφλ Modigliani θαη Miller πεγάδεη απφ ηε  1

ε
 πξφηαζε θαη 

αλαθέξεη φηη ην θφζηνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο, δειαδή ε απφδνζε 

πνπ απαηηνχλ νη επελδπηέο γηα λα επελδχζνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, 

απμάλεηαη φηαλ απμάλεηαη θαη ν ιφγνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα 

θεθάιαηα. Μπνξεί λα εηπσζεί πσο ν θίλδπλνο επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ γηα ηνπο 

επελδπηέο απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ν ιφγνο δαλεηαθψλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. 

Γηα ηνπο επελδπηέο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχνπλ 

ηφζν κεγαιχηεξε απφδνζε θεθαιαίσλ απαηηνχλ. Σν θφζηνο ίδησλ θεθαιαίσλ (RE) 

                                                           
1
 Modigliani F. and  Miller M.H. (1958), „‟The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of 

Investment‟‟, The American Economic Review, Vol xlvii, pp. 261-297. 
2
 Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε: Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαιχπηεη ηε ρξεκαηνδφηεζε κε δαλεηζκφ.  
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εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο 

(RA) θαη ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ (RD). 

 

RE = RA + (RA-RD)*D/E
3
 

 

Ζ παξαπάλσ ηζφηεηα απνηειεί ηε 2ε πξφηαζε ησλ Modigliani θαη Miller θαη 

εμεγεί γηαηί ε πξνζπάζεηα λα αληηθαηαζηαζεί ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε δαλεηαθφ 

θεθάιαην δελ κεηψλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θεθαιαηαθνχ δαλεηζκνχ. Καη απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ην ππνιεηπφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην γίλεηαη πεξηζζφηεξν αθξηβφ 

ψζηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ λα παξακείλεη ζηαζεξφ. Με άιια ιφγηα, φζν 

απμάλνληαη ηα δαλεηθά θεθάιαηα, δειαδή ν ιφγνο D/E, ηφζν απμάλεηαη θαη ε 

απαηηνχκελε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Οη Modigliani θαη Miller ην 1963 εηζήγαγαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπο 

αιιά θαη ζηελ αλάιπζε ην ξφιν ησλ εηαηξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ θφξσλ. 

πγθεθξηκέλα, εάλ ιεθζεί ππφςηλ κφλν ε θνξνινγία ησλ εηαηξηψλ θαη φρη ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δαλεηαθά 

θεθάιαηα επλνεί ηε ρξεκαηνδφηεζε έσο θαη 100% κε δαλεηαθά θεθάιαηα (ιφγσ ηνπ 

φηη νη θφξνη αθαηξνχληαη σο έμνδν ζε αληίζεζε κε ηα κεξίζκαηα). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε εθκεηάιιεπζε ηεο κφριεπζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ ρξεκαηηθψλ 

ξνψλ πξνο ην θξάηνο θαη ηε δηνρέηεπζε ηνπο ζηνπο δαλεηζηέο θαη ζηνπο κεηφρνπο.  

Βέβαηα κηα ηέηνηα πξφηαζε πνπ επλνεί κηα θεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

απνηεινχκελε απφ 100% δαλεηαθά θεθάιαηα δελ βξίζθεη ζχκθσλνπο νχηε ηνπο 

Modigliani θαη Miller. Οη ίδηνη ζεκείσζαλ ζε άξζξν ηνπο
4
 πσο δελ πξέπεη θαη δελ 

κπνξεί ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο λα απνηειείηαη κφλν απφ δαλεηαθά 

θεθάιαηα. 

Σν 1977 ν Miller, ζέινληαο λα ελζσκαηψζεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο 

θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ ζε εηαηξηθνχο θφξνπο, ζηνπο θφξνπο νκνινγηψλ αιιά θαη 

ζηνπο θφξνπο απφ ηα κεξίζκαηα ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα, 

                                                           
3
 Myers S.C. (2001), „‟Capital Structure‟‟, The Journal of Economic Perspectives, vol.15, pp. 85 

4
 Modigliani F. and  Miller M.H. (1963), „‟Corporate Income Taxes and the Cost of Capital‟‟, The 

American Economic Review, Vol. 53, pp.433-443. 
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θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο αλ φινη απηνί νη θφξνη είλαη ίδηνη ηφηε νη πξνηάζεηο 

ησλ  Modigliani θαη Miller ηζρχνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θάηη ηέηνην δελ 

ζπκβαίλεη, αθνχ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο είλαη δηαθνξεηηθνί . Έηζη, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο θνξνινγίαο, ν Miller 

δηαηχπσζε κηα λέα ζρέζε: 

 

GL = [1- (1-tC)*(1-tPS)/(1-tPB)]*BL
5

 

 

πνπ GL ην θέξδνο απφ ηε κφριεπζε, φπνπ BL ε αγνξαία αμία ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ, φπνπ tC είλαη νη εηαηξηθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, tPS είλαη ν 

ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απφ κεηνρέο 

θαη  tPB είλαη  ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ νκνινγίεο. 

Δπνκέλσο, φηαλ ζηε ζρέζε ηζρχεη  tC = tPS = tPB = 0 ε ζρέζε γίλεηαη ε 1
ε
 πξφηαζε ησλ 

Modigliani θαη Miller γηα κηα νηθνλνκία ρσξίο θφξνπο. ηαλ tPS = tPB, δειαδή νη 

ζπληειεζηέο θφξνπ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ κεηνρέο θαη νκνινγίεο είλαη ίζνη, ε 

ζρέζε καο δίλεη ηελ 2
ε
 πξφηαζε ησλ Modigliani θαη Miller κε ηελ εηζαγσγή θφξσλ 

ζηα εηαηξηθά θέξδε. Ο Miller ηφληζε ην γεγνλφο πσο κηα ηέηνηα κφριεπζε έρεη σο 

απνηέιεζκα κηθξφηεξε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο ελψ ε κφριεπζε ζε πςειά 

επίπεδα είλαη πηζαλφ λα απνηειέζεη αξλεηηθφ γεγνλφο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ελψ ε 

κφριεπζε επηθέξεη εμνηθνλφκεζε θφξνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη 

κείσζε ζην εηζφδεκα ησλ επελδπηψλ εμαηηίαο ηεο δηαθνξάο πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

 

1.3. Η Αληηζηαζκηζηηθή Θεφρία ηες Κεθαιαηαθής Γηάρζρφζες      

« trade-off »   θαη ε Οηθολοκηθή Γσζπραγία 

 

Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία πξνθχπηεη φηαλ δελ ηεξνχληαη, ή ηεξνχληαη κε 

δπζθνιία, νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηεο. Μεξηθέο θνξέο ε 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία νδεγεί ζε πηψρεπζε ελψ θάπνηεο άιιεο θνξέο ζεκαίλεη απιψο 

φηη ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε κία αζηαζή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη επελδπηέο 

γλσξίδνπλ φηη νη εηαηξίεο κε κεγάιν βαζκφ κφριεπζεο κπνξεί λα βξεζνχλ ζε 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη απηφ αλακθίβνια ηνπο πξνθαιεί 

                                                           
5
 Miller M.H.(1977), ‟‟Debt and Taxes‟‟, The Journal of Finance, vol. 32, pp. 267. 
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αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ επέλδπζε ηνπο. Ζ αβεβαηφηεηα απηή κεηαθξάδεηαη ζε 

δηαθχκαλζε ηεο ηξέρνπζαο αγνξαίαο αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ ηεο κνριεπκέλεο 

εηαηξείαο.  

πρλά νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθνληαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ 

αλάκεζα ζε ίδηα ή δαλεηαθά θεθάιαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κηα επέλδπζε. Ζ 

επηινγή ηνπο απηή πνιιέο θνξέο ζηεξίδεηαη ζηελ αληηζηάζκηζε κεηαμχ 

θνξναπαιιαγήο ηφθσλ θαη ηνπ θφζηνπο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Καηά ηε ζεσξία 

ηεο αληηζηάζκηζεο, νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπλ ην 

φθεινο ησλ κειινληηθψλ θνξναπαιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηφθνπο θαη ηνπ 

θφζηνπο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Αλακθίβνια, ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ησλ 

θνξναπαιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηφθνπο αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα επηρείξεζε κειινληηθά, είλαη ζέκαηα  

εχθνια ακθηζβεηήζηκα θαη κε κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο ζηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ 

ηνπο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνηππψλεη ηελ αμία ηεο κνριεπκέλεο επηρείξεζεο κε 

ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

VB = VA + PV (θοροαπαιιαγής) – PV (θόζηοσς οηθολοκηθής δσζπραγίας)
6

 

 

πνπ VB ε αμία ηεο κνριεπκέλεο επηρείξεζεο, φπνπ VA ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο άλεπ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, φπνπ PV (θοροαπαιιαγής) ε παξνχζα αμία 

θνξναπαιιαγήο ηφθσλ, φπνπ PV (θόζηοσς οηθολοκηθής δσζπραγίας) ε παξνχζα αμία θφζηνπο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. ηα πξψηα ζηάδηα δαλεηζκνχ ε παξνχζα αμία 

θνξναπαιιαγήο απμάλεηαη ελψ ε παξνχζα αμία ηνπ θφζηνπο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο 

είλαη πνιχ ρακειή. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ε αμία κίαο κνριεπκέλεο επηρείξεζεο λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ κηα επηρείξεζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί μέλα θεθάιαηα. Απφ 

θάπνην ζεκείν ρξένπο θαη κεηά, ε παξνχζα αμία ηνπ θφζηνπο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο κεηψλεη ζεκαληηθά ηεο αμία ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ην πιενλέθηεκα 

ησλ θνξναπαιιαγψλ δελ είλαη βέβαην, θαζψο είλαη πηζαλφλ ε επηρείξεζε κειινληηθά 

λα κελ έρεη θέξδε απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ην δηθαίσκα ησλ 

                                                           
6
 Myers S.C. (1999), „‟Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure‟‟, Vol. 

51, pp. 219-244. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ν Myers δελ απνηππψλεη  ηνλ ηχπν αιιά νπζηαζηηθά ηνλ 

πεξηγξάθεη. 
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θνξναπαιιαγψλ θαη βέβαηα ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην θφζηνο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο απμάλεηαη θαηαθφξπθα.   

Οξηζκέλεο απφςεηο ππνζηεξίδνπλ πσο ην θφζηνο ρξενθνπίαο είλαη πςειφ, 

θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέν. χκθσλα κε απηέο, ηα έμνδα εθπνίεζεο 

θαη δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο θηάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ζην ήκηζπ ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο πξηλ ηε ρξενθνπία, ε απνκέλνπζα ξεπζηνπνηήζηκε αμία κνηξάδεηαη ζηνπο 

πηζησηέο θαη φηη απνκείλεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Άιιεο απφςεηο ηζρπξίδνληαη πσο ην 

θφζηνο ρξενθνπίαο είλαη ακειεηέν γηα ηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη φηη απηφ  δελ 

κπνξεί λα μεπεξάζεη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο.   

Σα θφζηε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

 Σα άκεζα θόζηε, είλαη εθείλα ηα νπνία πξνέξρνληαη κέζα απφ 

ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ζηε πξνζπάζεηα ηεο λα ρεηξηζζεί ηελ νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία ζηελ νπνία έρεη θαηαιήμεη (λνκηθά έμνδα, ακνηβέο ινγηζηψλ θαη 

δηθεγφξσλ, έμνδα δηνίθεζεο). Ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο απηνχ ηνπ 

είδνπο, ηα έμνδα είλαη κηθξά ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο ησλ εηαηξηψλ. Αληίζεηε 

εηθφλα παξαηεξείηαη ζηηο κηθξέο εηαηξίεο φπνπ ηα έμνδα απηά κπνξεί λα 

ππεξθαιχςνπλ ηελ αμία ηεο εηαηξίαο.  

 Σα έκκεζα θόζηε, είλαη ζεκαληηθά ηφζν γηα ηηο κηθξέο φζν θαη 

ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ράζεη ηηο θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεη. Ζ εκθάληζε δεκηψλ εθκεδελίδεη ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα 

θαη θαζηζηά ηνπο ηφθνπο απφ κέζν ειάθξπλζεο ζε κέζν πίεζεο ζηελ 

επηρείξεζε, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δαλεηαθά θεθάιαηα απνηεινχλ 

κεγάιν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. Δπίζεο, φηαλ κηα επηρείξεζε βξίζθεηαη 

θνληά ζηε πηψρεπζε, ηα έκκεζα θφζηε (κείσζε αληαγσληζηηθφηεηαο, θαθή 

ζπλεξγαζία κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, κεησκέλε απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο θ.α) πηέδνπλ ηε δηνίθεζε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ απηή ηειηθά αδπλαηεί λα 

αληαπεμέιζεη ζε κία πιεζψξα ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ. 

ηαλ νη εηαηξίεο βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ηφηε ε πηψρεπζε είλαη 

αλαπφθεπθηε. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα απνθεπρζεί εθφζνλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη  ηεο 

εηαηξίαο πξνρσξήζνπλ ζε έκπξαθηε ζηήξημε πξνο ηελ εηαηξία. Απηή ε ζηήξημή είλαη 
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πνιχηηκε, θαζψο εάλ απηή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηφηε ε εηαηξεία ζα πεξάζεη ζηα ρέξηα 

ησλ πηζησηψλ ηεο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην κέιινλ ηεο. 

 Ζ αληηζηαζκηζηηθή ζεσξία ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο δειψλεη φηη θάζε 

επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηνλ δείθηε 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο γηαηί έηζη, νη επηρεηξήζεηο κε κεγάια θνξνινγεηέα 

εηζνδήκαηα θαη κε κηθξφ θίλδπλν νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πξέπεη λα ζέζνπλ ζαλ 

ζηφρν πςεινχο δείθηεο δαλεηαθψλ πξνο ίδησλ θεθαιαίσλ. Αληίζεηα, επηρεηξήζεηο κε 

κηθξά θέξδε ή κε δεκίεο θαη πςειφ θίλδπλν νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ζα πξέπεη λα 

εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κε ίδηα θεθάιαηα. 

 πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε αληηζηαζκηζηηθή ζεσξία ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο ππνζηεξίδεη φηη γηα θάζε επηρείξεζε ππάξρεη έλα άξηζην επίπεδν 

δαλεηζκνχ, ζην νπνίν ε ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο κεγηζηνπνηείηαη. Χο εθ ηνχηνπ 

νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο θνξνινγηθέο σθέιεηεο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ν επηπιένλ δαλεηζκφο κε ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ ν δαλεηζκφο απηφο κπνξεί λα επηθέξεη. 

 

1.4. Η Θεφρία ηοσ Κόζηοσς Αληηπροζώπεσζες 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο νη ηδηνθηήηεο-κέηνρνη 

αλαζέηνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο-managers λα δηαρεηξηζηνχλ θάπνηεο ή θαη φιεο ηηο 

εξγαζίεο εθ κέξνπο ηνπο
7
. Οη κέηνρνη, δειαδή, κεηαβηβάδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο λα απνθαζίδνπλ θαη λα ελεξγνχλ εθ κέξνπο ηνπο, έρνληαο θπζηθά ηε 

δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη λα απνζνβνχλ κε ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνθχςνπλ. 

Αλακθίβνια, βαζηθφο ζθνπφο κηαο εηαηξίαο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο 

ηεο. Βέβαηα, φπσο είλαη αλακελφκελν, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

ελδερνκέλσο λα κελ δηαρεηξηζηνχλ ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηπρφλ επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

                                                           
7
 Jensen C.M.  and Mecling H.W. (1976), „‟Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost 

and Ownership Structure‟‟, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360. 
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παξνπζηαζηνχλ κε ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν ή ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

κεηφρσλ ηεο. Δίλαη εμάιινπ πηζαλφ ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο λα απνθαζίδνπλ θαη λα 

ελεξγνχλ κε δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο απφ απηέο ησλ κεηφρσλ, θαζψο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κεηαθνξά πφξσλ θαη απνιαβψλ πξνο φθεινο ηνπο 

απμάλνληαο ηηο απνδνρέο ηνπο ή βειηηψλνληαο ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ εηαηξία. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν, απνθεχγνληαο επελδπηηθά ζρέδηα κε πςειέο απνδφζεηο, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ εηαηξία. 

Αλακθίβνια, απψηεξνο ζθνπφο φισλ ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ είλαη λα απνθνκίζνπλ 

πξνζσπηθφ φθεινο.    

Οη δηαθσλίεο θαη νη πξαθηηθέο αλάκεζα ζηηο εκπιεθφκελεο νκάδεο (κέηνρνη, 

δαλεηζηέο, δηνηθεηηθά ζηειέρε) πνπ έρνπλ απαηηήζεηο απφ ηελ εηαηξία κπνξνχλ λα 

ιπζνχλ ή ηνπιάρηζηνλ λα πεξηνξηζζνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο θάπνησλ ζπκβνιαίσλ. 

Βέβαηα, ε χπαξμε ησλ ζπκβνιαίσλ θαη ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πνπ ελδερνκέλσο 

απηά λα εκπεξηέρνπλ, είλαη πηζαλφλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηνηθήζεσλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο λα ειέγρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα δηαπηζησζεί 

αλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζπκβφιαηα. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ έλα θφζηνο αληηπξνζψπεπζεο ην νπνίν νξίδεηαη σο 

θφζηνο δαπαλψλ παξαθνινχζεζεο
8
 θαη θφζηνο επηβνιήο πνηλήο ή απνδεκίσζεο ησλ 

δηνηθνχλησλ–managers φηαλ δελ ηεξνχληαη νη φξνη ησλ ακθνηεξνβαξψλ ζπκβνιαίσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε ζεσξία ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο ελζσκαηψλεη φια 

εθείλα ηα θφζηε  πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ κηα εηαηξία δηνηθείηαη απφ ηξίηα πξφζσπα 

θαη φρη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο.  

 

1.5.  Η Θεφρία Ιεραρτίας « Pecking Order » ηες Κεθαιαηαθής 

Γηάρζρφζες 

 

Ζ pecking order ζεσξία ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο
9
, ζε αληίζεζε κε ηελ 

αληηζηαζκηζηηθή ζεσξία, εηζάγεη ηελ άπνςε πσο δελ ππάξρεη έλα άξηζην επίπεδν 

                                                           
8
 Ο φξνο παξαθνινχζεζε εκπεξηέρεη ινγηζηηθφ, εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ έιεγρν φπσο θαη 

πεξηνξηζκνχο ζηηο ακνηβέο δηνηθνχλησλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο. 
9
 Myers S.C. (2001),‟‟Testing static trade off against pecking order models of capital structure‟‟, 

Journal of Financial Economics,  vol.51, pp.219-221. 
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δαλεηζκνχ ζην νπνίν κία επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ηεο, αιιά ππνζηεξίδεη πσο 

κία επηρείξεζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ηεξαξρηθή ζεηξά γηα ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

ηεο επηινγέο. Αλαιπηηθφηεξα, κηα επηρείξεζε φηαλ ρξεηαζηεί θεθάιαηα γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζεη θάπνηα πνιηηηθή ηεο, ηδηαίηεξα εάλ δελ είλαη γλσζηή ε πξαγκαηηθή 

αμία ηεο, ε δηνίθεζε ηεο ζα πξέπεη λα αληιήζεη ηα θεθάιαηα απηά πξψηα απφ ηα 

δηαηεξήζηκα θέξδε, ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ δαλεηζκφ θαη ηέινο απφ ηελ εμάληιεζε ηεο 

δαλεηαθήο ηεο ηθαλφηεηαο κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ. 

Ζ ζεσξία pecking order βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζηελ έλλνηα ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο
10

. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο γλσξίδεη πνιχ 

θαιχηεξα ηελ εζσηεξηθή ηεο θαηάζηαζε απφ φηη νη επελδπηέο ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

γλψκε ηνπο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία. Κάηη πνπ βέβαηα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

ππφζεζε ησλ Modigliani θαη Miller. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε ζεσξία 

απηή είλαη ην θφζηνο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ θαη νκνινγηψλ. Οη δχν απηέο έλλνηεο 

έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ ηνπ δαλεηζκνχ (αξρή αληηζηαζκηζηηθήο ζεσξίαο). 

Αλακθηζβήηεηα ε pecking order είλαη κία ζπληεξεηηθή ζεσξία. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί παξνηξχλεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ ζηελ αλαδήηεζε θεθαιαίσλ 

κε κία ηεξαξρηθή ζεηξά. Οη δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ αξρηθά κε ηνλ ιηγφηεξν επηθίλδπλν ηξφπν, θάηη πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 

ρξήζε ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαηφπηλ κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο θαη πάιη έρεη 

ηεξαξρηθή δνκή, απφ ηνλ κηθξφηεξν θίλδπλν ζηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θαη ελ ηέιεη θαη 

εθφζνλ εμαληιεζνχλ νη αλσηέξσ κέζνδνη, κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζεσξία pecking order πξνηξέπεη ηηο εηαηξίεο λα παξαηείλνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δαλεηζηνχλ κειινληηθά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επελδπηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

παξνπζηαζηνχλ. Μία επηρείξεζε δελ πξέπεη λα εμαληιεί ηε δαλεηαθή ηεο ηθαλφηεηα, 

αθνχ ε θαιή πηζηνιεπηηθή εηθφλα ηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ηηο κειινληηθέο 

επθαηξίεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ. Δπίζεο ε άληιεζε θεθαιαίσλ κε ηελ 

έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ.  

                                                           
10

 Bradford W.D. (1987), „‟The Issue Decision of Manager-Owners under Information Asymmetry‟‟, 

The Journal of Finance, Vol. 42, p.p 1245-1260. 
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1.6.  σκπεράζκαηα γηα ηε θεθαιαηαθή δηάρζρφζε 

 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο απνηππψζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο πεξί 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. Οξηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε ελψ άιιεο είλαη 

αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο. Πάλησο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ δαλεηζκνχ θαη ην 

θαηά πφζν πξέπεη λα δαλείδεηαη κηα εηαηξία, είλαη εξσηήκαηα δηαρξνληθά θαη ρσξίο 

μεθάζαξε απάληεζε. Οη κέηνρνη, νη δαλεηζηέο θαη νη δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππ‟ φςηλ ηνπο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ θαη κε  άιια φπσο ε 

θαζαξή παξνχζα αμία ησλ επελδχζεσλ, ε εκπηζηνζχλε ηεο εηαηξίαο απέλαληη ζην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε θαηάζηαζε ζε φκνηεο εηαηξίεο θαη θιάδνπο, 

ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ε ησξηλή θαη κειινληηθή θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ θαη 

βέβαηα νη γεληθφηεξεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φιεο νη ζεσξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ δελ 

παξέρνπλ νπζηαζηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ χπαξμε κηαο άξηζηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ κηα εηαηξία εμεηάδεη ηελ θεθαιαηαθή 

ηεο δηάξζξσζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο 

θαη λα βαζίζεη ηελ ηειηθή ηεο απφθαζε ηφζν ζηελ αλάιπζε φζν θαη ζηελ νξζή θξίζε.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

2.1. Δηζαγφγή 

 

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζεσξηψλ 

πάλσ ζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ εηαηξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, παξνπζηάδνληαη 

άξζξα θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ην ζέκα ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, 

θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 

 

2.2. Βηβιηογραθηθή Δπηζθόπεζε 

 

 Σν 1958 κε δεκνζίεπκα ζην πεξηνδηθφ “The American Economic” 

απνηππψζεθαλ νη πξνηάζεηο ησλ Modigliani θαη  Miller. ην άξζξν ηνπο κε ηίηιν 

“The Cost of Capital Corporation Finance and the Theory of Investment” 

αλαθέξνληαη ζε έλα ηδαληθφ ζχζηεκα αγνξψλ. ε έλα ηέηνην ηδαληθφ ζχζηεκα 

αγνξψλ, ε ζεσξία ησλ Modigliani θαη  Miller ζπκπεξαίλεη πσο ε αμία ηεο επηρείξεζεο 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο. 

 Σν 1963 νη Modigliani and  Miller κε δεκνζίεπκα ζην πεξηνδηθφ “The 

American Economic Review” εηζάγνπλ ζην βαζηθφ ζεψξεκα ηνπο ηε θνξνιφγεζε. 

ην άξζξν ηνπο κε ηίηιν “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital” 

ζπκπεξαίλνπλ φηη ε αμία ηεο εηαηξείαο εμαξηάηαη απφ ην δείθηε ρξένπο.  

 Ο Miller ην 1977 ζην άξζξν ηνπ “Debt and Taxes”, ζέινληαο λα ελζσκαηψζεη 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ, δηαηχπσζε κηα λέα ζρέζε,  

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο. Ο Miller 

ζπκπέξαλε πσο αλ φινη νη θφξνη είλαη ίδηνη ηφηε νη πξνηάζεηο ησλ Modigliani θαη 

Miller ηζρχνπλ.  

 Ο Myers ην 1999 θαη ην 2001 δεκνζίεπζε άξζξα κε ηίηινπο “Testing static 

tradeoff against pecking order models of capital structure” θαη “Capital Structure”. 

ηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα γίλεηαη πεξηγξαθή βαζηθψλ ζεσξηψλ θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο φπσο νη πξνηάζεηο ησλ Modigliani and Miller, ε ζεσξία ηεο 

αληηζηάζκηζεο, ε ζεσξία ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο θαη ε ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 
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 Σν 1976 νη Jensen θαη Meckling ζην άξζξν ηνπο κε ηίηιν “Theory of the firm: 

Managerial behavior, agency costs and ownership structure” κειέηεζαλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο. ηε κειέηε ηνπο έγηλε ππνινγηζκφο 

ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο. Oη Jensen θαη Meckling ζπκπέξαλαλ φηη, ζε κηα 

εηαηξία ρξεκαηνδνηνχκελε κε εμσηεξηθά θεθάιαηα ην θφζηνο αληηπξνζψπεπζεο 

απμάλεηαη αξρηθά κε αχμνληα ξπζκφ θαη έπεηηα κε θζίλνληα ξπζκφ. Άξηζην ζεκείν 

είλαη εθείλν φπνπ ην θφζηνο αληηπξνζψπεπζεο ειαρηζηνπνηείηαη. 

 Δμάιινπ, ν Abdullah Iqbal θαη ν Ortenca Kume, ζε άξζξν ηνπο ζην 

“Multinational Finance Journal” ην 2014 κε ηίηιν “Impact of Financial Crisis on 

Firms‟ Capital Structure in UK, France and Germany”, εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ζηξαηεγηθή θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ρσξψλ ηεο 

Δπξψπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Απηφ πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλά ηνπο είλαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε 

ζπλνιηθή κφριεπζε εηαηξηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηα πξναλαθεξζέληα θξάηε απμήζεθε. 

Δπίζεο, εηαηξίεο κε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ρακεινχ μέλνπ δαλεηζκνχ ζηελ πξν 

θξίζεο πεξίνδν, εκθάληζαλ ζηαδηαθή αχμεζε ζηε κφριεπζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο. 

 Απφ άξζξν πνπ ζπλέγξαςαλ νη Laurence Booth, Varouj Aivazian, Asli 

Demirguc-Kunt θαη Vojislav Maksimovic θαη δεκνζίεπζαλ ζην “The journal of 

Finance” ην 2001, κε ηίηιν “Capital Structures in Developing Countries”, πξνθχπηεη 

φηη νη απνθάζεηο πεξί θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

επεξεάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο πνπ πθίζηαληαη θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο. Σα επξήκαηά ηνπο θαηαδεηθλχνπλ φηη παξφιν πνπ θάπνηεο απφ ηηο απφςεηο ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ρξεηάδεηαη αθφκε 

πνιιά λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεζκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζηηο απνθάζεηο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. 

Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

 

3.1. Δηζαγφγή 

 

 Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα αλαιχεηαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα ηεο θεθαιαηαγνξάο. Δπηθεληξσλφκαζηε θαηά 

βάζε ζην ηξαπεδηθφ  ζχζηεκα δηφηη ζηελ Διιάδα είλαη ν θχξηνο κνριφο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα, ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο. Ο 

βαζηθφο ξφινο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο είλαη ε άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε 

επνπηεία ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ. Ο θχξηνο θαη παξαδνζηαθφο ξφινο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε 

κεζνιάβεζε αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη δαλεηνιήπηεο, δειαδή νη εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο δέρνληαη θαη δηαθπιάηηνπλ θεθάιαηα απφ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ρξεκαηηθφ 

πιεφλαζκα θαη ρνξεγνχλ δάλεηα ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ έιιεηςε θαη αλάγθε γηα 

θεθάιαηα. 

 

3.2. Σο Σραπεδηθό ύζηεκα ζηελ Διιάδα 

 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα είλαη έλα ηδηφκνξθν θαη αξθεηά 

απνκνλσκέλν ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα ηξαπεδψλ. Ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπκπεξηθέξνληαλ σο νιηγνπσιηαθφ 

“θαξηέι”, πεηπραίλνληαο λνκνζεηηθή πξνζηαζία απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Ζ 

πξνζηαζία απηή νδήγεζε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν κε 

νξζνινγηζηηθφ. Με άιια ιφγηα, νη ηξάπεδεο δάλεηδαλ κε πςειά επηηφθηα, πνιιέο 

θνξέο δηπιάζηα ηνπ κέζνπ φξνπ Δπξσπατθψλ ηξαπεδψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαη νη 

επηρεηξήζεηο δαλείδνληαλ ρσξίο ηδηαίηεξα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη εγγπήζεηο. 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξαθηηθψλ είλαη νη επηρεηξήζεηο λα δαλείδνληαη εχθνια αιιά 

κε πςειφ θφζηνο. Γεδνκέλνπ φηη ε άληιεζε θεθαιαίσλ γηα κία λέα ή θαη πθηζηάκελε 

επηρείξεζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γίλεηαη θαηά βάζε απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ε 
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αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πςειή. Ζ πξαθηηθή 

απηή σθέιεζε θαη ηηο δχν πιεπξέο, κε απνηέιεζκα ηελ ηδηαίηεξε αλάπηπμε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Μάιηζηα ε αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ ηξαπεδψλ 

αθνινπζήζεθε θαη εθηφο Διιάδαο, ηδηαίηεξα ζηε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Με ην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ε αλάπηπμε 

απηή δηαθφπεθε. Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο ζπξξηθλψζεθε θαη αληηκεηψπηζε δεηήκαηα 

βησζηκφηεηαο κε αληίθηππν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Απφ ην έηνο 2008 νη ηξάπεδεο ζηελ 

Διιάδα βξίζθνληαη ζε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ηα 

κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη ν έιεγρνο απφ εμσγελείο παξάγνληεο είλαη ηα 

ζεκεξηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

 

3.3.  Η Οηθολοκηθή Κρίζε 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηδηαίηεξα ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επέδξαζαλ 

ζεκαληηθά ζηε δηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε εηθφλα ζπξξίθλσζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα, 

θάηη πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδίαο Σξαπεδνυπαιιειηθψλ 

Οξγαλψζεσλ Διιάδαο θαζψο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Έλσζεο 

Σξαπεδψλ. πγθεθξηκέλα, ην έηνο 2008 πθίζηαλην 12 εκπνξηθέο ηξάπεδεο, 16 

ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο θαη 1 εηδηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα
11

, ηα νπνία είραλ έδξα ηελ 

Διιάδα θαη 37 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε αιινδαπή έδξα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηεξνχζαλ ηα παξαπάλσ 

ηδξχκαηα ήηαλ 4.097 θαη 66.165 αληίζηνηρα. Σν έηνο 2014 ε εηθφλα γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα αιιάδεη κε 8 εκπνξηθέο ηξάπεδεο, 10 ζπλεηαηξηζηηθέο 

ηξάπεδεο, 1 εηδηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα κε ειιεληθή έδξα θαη κε έδξα αιινδαπή 20 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ππνθαηαζηεκάησλ θαη ππαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ κεηψζεθε ζε 2.688 θαη 45.654 αληίζηνηρα. Σν ελεξγεηηθφ εγρψξησλ 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ (ζε ρηι. επξψ) απφ 358.121.874 επξψ ην έηνο 2008 έρεη θηάζεη 

ζηα 347.425.880 ην 2014, ην ελεξγεηηθφ αιινδαπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ 

99.854.859 ζε 12.779.524 αληίζηνηρα. Οη θαηαζέζεηο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ζε εθ. 

επξψ) απφ 227.620 ζε 160.285. Σα δάλεηα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ζε εθ. επξψ) απφ 

249.324 ζε 211.637.  

                                                           
11

   Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 
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Ζ ηξαπεδηθή απηή ζπξξίθλσζε είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη επεξέαζε ηδηαίηεξα αξλεηηθά ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηελ εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Ζ εμαζζέλεζε ηεο 

πηζηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ (ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ηνπο 

ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ηεο πξνζπάζεηαο εμπγίαλζεο ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο θαη ηεο 

αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ) νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ λα αληηκεησπίδεη 

δπζρέξεηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Χζηφζν, ζηε κείσζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξαηεξήζεθε ελ κέζσ θξίζεο ζπλέβαιε θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αλέβαιαλ ηα άκεζα 

επελδπηηθά ζρέδηα ηνπο ιφγσ ηνπ αβέβαηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, κε ζπλέπεηα ηε 

κείσζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπο. ηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ην κνληέιν 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014)
12

. χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ (European Central 

Bank, 2013a), ε Διιάδα, καδί κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Κχπξν, αλήθεη ζηηο ρψξεο κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (σο πξνο ην ζχλνιν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο) ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν πξν ηεο θξίζεο φζν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο.  

 

3.4. Σο Κόζηος Γαλεηζκού 

 

Σν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αθφκε θαη γηα απηέο πνπ 

ζεσξνχληαη πγηείο, θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθφ
13

. Σα επηηφθηα κε βάζε ηα νπνία 

δαλείδνληαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππεξδηπιάζηα 

                                                           
12

 Γεκεηξνπνχινπ, Γ. Κνπηζνκαλψιε – Φηιηππάθε, Α. Υαξαιακπάθεο, Δ. Αγγέιεο Γ. (2014), “Ζ 

Υξεκαηνδφηεζε ησλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ πξν θαη θαηά ηε Γηάξθεηα ηεο Κξίζεο”, Οηθνλνκηθφ 

Γειηίν Σξάπεδαο Διιάδνο, Σεχρνο 39, ζει. 7-21. 
13

 Σα ζηνηρεία έρνπλ αληιεζεί απφ ην άξζξν: Σδψξηδε Δ., (2014), “Απαγνξεπηηθφ ην Κφζηνο 

Γαλεηζκνχ γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο”, Καζεκεξηλή, Σεχρνο 5.6.2014, απφ ην Γειηίν Σχπνπ ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 4.6.2014. 
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απηψλ κε βάζε ηα νπνία δαλείδνληαη νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, εηδηθά ηνπ ππξήλα 

ηεο Δπξσδψλεο, επηδεηλψλνληαο ην πξφβιεκα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην κέζν επηηφθην γηα δάλεηα έσο 250.000 επξψ 

απμήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 ζην 6,68%, φηαλ ην αληίζηνηρν κέζν επηηφθην ζηελ 

Δπξσδψλε είλαη 4,59%, ελψ ην κέζν επηηφθην γηα δάλεηα έσο 1 εθαηνκκχξην επξψ 

αλήιζε ζην 5,85% φηαλ ην αληίζηνηρν κέζν επηηφθην ζηελ Δπξσδψλε είλαη 2,81%. 

Αθφκε κεγαιχηεξε είλαη ε ςαιίδα ησλ επηηνθίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή γηα δάλεηα άλσ ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ επξψ, φπνπ ην 

κέζν ειιεληθφ επηηφθην αλέξρεηαη ζην 6,64% ελψ ην κέζν επηηφθην ζηελ Δπξσδψλε 

θπκαίλεηαη ζην 2,25%. Αληίζηνηρα, γηα αλαθπθινχκελεο πηζηψζεηο ην επηηφθην ζηε 

ρψξα καο δηακνξθψλεηαη ζην 7,21% φηαλ ην αληίζηνηρν ζηελ Δπξσδψλε είλαη 4,12%, 

ελψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εηδηθά γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη αξθεηά πςειφηεξν θαη μεπεξλάεη αθφκε θαη ην 10% φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δάλεηα ρσξίο εγγπήζεηο. 

Απφ ηε πιεπξά ηνπο νη ηξάπεδεο αληηηείλνπλ φηη ην πςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ 

ελζσκαηψλεη ηηο πςειέο επηζθάιεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πίζηεο. Ο 

ηξαπεδηθφο θιάδνο ηζρπξίδεηαη πσο ην πξφβιεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δελ ζπλδέεηαη κε ηα πςειά επηηφθηα, αιιά κε ηελ απνπζία βηψζηκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ απξνζπκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα επελδχζνπλ θαη δηθά ηνπο θεθάιαηα κε ηε κνξθή ηεο ίδηαο 

ζπκκεηνρήο, ζηνλ βαζκφ πνπ ε αβεβαηφηεηα θάλεη δηζηαθηηθνχο ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

γηα ηελ αλάιεςε νπνηνπδήπνηε ξίζθνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. 

Η ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΧΝ ΔΙΗΓΜΔΝΧΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΟΜΙΛΧΝ 

 

 

4.1.   Δηζαγφγή 

  

Ζ θεθαιαηαθή δηάζξσζε ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ ήηαλ θαη 

παξακέλεη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν. Ζ πεξίνδνο ησλ ηξηψλ εηψλ 2007 – 2009 ζεσξείηαη πεξίνδνο πξν 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, ελψ ε πεξίνδνο 2010-2014 είλαη ηα έηε ζηα νπνία νη 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ κε δεδνκέλν ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Σν βαζηθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ 2010-2014 είλαη ε δπζθνιία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

θιάδνπ ζηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ, θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή, 

ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ.  

Με δεδνκέλν φηη ζηε πιεηνςεθία ηνλ ειιεληθψλ νκίισλ ηα μέλα θεθάιαηα 

είλαη δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ηηο ηξάπεδεο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν ρξεκαηνπηζησηηθφο 

θιάδνο, εθηφο απφ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, αλαρξεκαηνδνηεί ηηο εηαηξίεο κε ηελ 

πξνζδνθία θαιχηεξσλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ. κσο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο δελ 

είλαη κφλν ε δπζθνιία εμεχξεζεο θεθαιαίσλ αιιά θαη ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ 

κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο είλαη ηφζν έληνλε ψζηε νη 

εηαηξίεο λα αληηκεησπίδνπλ φρη κφλν πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο αιιά θαη πξφβιεκα 

επηβίσζεο.    

Δμάιινπ, ελψ ζα πεξηκέλακε ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηα μέλα 

θεθάιαηα λα κεηψλνληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη απφ ίδηα, θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη.  

Σα θέξδε παιαηφηεξσλ εηψλ, πξν ηνπ 2008, αλαιψζεθαλ ή αλαιψλνληαη ζηηο δεκίεο 

πνπ θαηαγξάθνπλ πνιιέο εηαηξίεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη κέηνρνη δελ πξνβαίλνπλ ζε 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εηαηξηψλ ηνπο. ιν απηφ νδεγεί ηηο 

ειιεληθέο εηαηξίεο ζην λα έρνπλ κεγαιχηεξε εμάξηεζε ζε δαλεηαθά θεθάιαηα.  
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4.2.   Μεζοδοιογία - Γεηγκαηοιευία 

 

ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη επηιέρζεθε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

θαη δεηγκαηνιεςία. Δηδηθφηεξα: 

Όκηιοη: ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηνπο νκίινπο εηαηξηψλ
14

. Ζ επηινγή απηή 

έγηλε ιφγσ ηνπ φηη κέζα ζε έλαλ φκηιν νη επηρεηξήζεηο ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο 

θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη ξεαιηζηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ ηηο κεκνλσκέλεο εηαηξίεο. Με άιια ιφγηα, εηδηθφηεξα φζνλ 

αθνξά ην ρξένο κίαο επηρείξεζεο, πξνθχπηεη δήηεκα πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηξηθή εηαηξία ζε έλαλ φκηιν ρξεκαηνδνηεί 

ηε ζπγαηξηθή ηεο κε δαλεηαθά θεθάιαηα. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν ε κία λα 

παξνπζηάδεη απαηηήζεηο θαη ε άιιε ππνρξεψζεηο, ζηελ νπζία φκσο λα κελ πθίζηαηαη 

νχηε ην έλα νχηε ην άιιν. Ζ άληιεζε ζηνηρείσλ έγηλε απφ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ «θνπζθσκέλεο» ηηκέο ζηα πξνο αλάιπζε 

ζηνηρεία. 

Δηζεγκέλοη Όκηιοη: ε επηινγή ησλ εηζεγκέλσλ νκίισλ έγηλε γηα πξαθηηθνχο 

ιφγνπο. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ νη εηζεγκέλνη φκηινη είλαη ειεγκέλα απφ 

δηάθνξνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, ζπλεπψο κπνξνχκε λα ηα ζεσξήζνπκε 

πεξηζζφηεξν έγθσρα. Δπίζεο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηζεγκέλσλ 

νκίισλ δεκνζηεχνληαη θαη αλαξηψληαη ζε πνιιέο πεγέο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

θαη επνκέλσο κπνξνχκε λα ηα ραξαθηεξίζνπκε πεξηζζφηεξν προζβάζηκα.  

Δπηιογή Οκίιφλ: Ζ επηινγή ησλ εηαηξηθψλ νκίισλ πξνέθπςε χζηεξα απφ 

νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Ο βαζηθφηεξνο πεξηνξηζκφο είλαη ην κέγεζνο ηνπ νκίινπ
15

, 

δηεπθξηλίδνληαο φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην κέγεζνο ελλννχκε ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή νκίισλ είλαη ε 

δπλαηφηεηα άληιεζεο ζηνηρείσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. Γηα λα ππνινγηζηεί ζην δείγκα 

έλαο φκηινο εηαηξηψλ ζα πξέπεη λα έρεη δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 έηε κέζα ζηελ πεξίνδν 

αλάιπζεο. 

                                                           
14

 Με ηνλ φξν φκηινη εηαηξηψλ ελλννχκε ηε κεηξηθή εηαηξία κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 
15

 Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έλαο φκηινο ζηελ αλάιπζε ζα πξέπεη  ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ θαηά 

κέζν φξν γηα ηα έηε αλάιπζεο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 10 εθαηνκκχξηα επξψ.  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ επηιέρηεθε ε ηζηνζειίδα www.imentor.gr γηα ηελ 

άληιεζε ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 126 εηζεγκέλσλ νκίισλ  

ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηήξηνπ. ηελ αλάιπζε απνπζηάδνπλ φκηινη εηαηξηψλ ησλ 

νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο είλαη ηξαπεδηθέο, αζθαιηζηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Απφ ηελ ηζηνζειίδα www.naftemporiki.gr νη 126 

φκηινη δηαρσξίζηεθαλ ζε 14 ππεξθιάδνπο
16

. ε νξηζκέλνπο θιάδνπο ν αξηζκφο ησλ 

νκίισλ είλαη κηθξφο, νπφηε ζε απηή ηε πεξίπησζε επηιέρζεθαλ φινη νη φκηινη 

αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ην δείγκα 

απνηειείηαη απφ 14 ππεξθιάδνπο φπνπ ν θαζέλαο εκπεξηέρεη έλαλ αξηζκφ νκίισλ 

εηαηξηψλ.    

πγθεθξηκέλα: 

Κιάδνο 1 (Αθίλεηε Πεξηνπζία): 9 φκηινη. 

Κιάδνο 2 (Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο): 13 φκηινη. 

Κιάδνο 3 (Δκπφξην): 6 φκηινη. 

Κιάδνο 4 (Καηαζθεπέο θαη Τιηθά Καηαζθεπψλ): 15 φκηινη. 

Κιάδνο 5 (Μέζα Δλεκέξσζεο): 5 φκηινη. 

Κιάδνο 6 (Πεηξέιαην θαη Αέξην): 3 φκηινη. 

Κιάδνο 7 (Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά Αγαζά): 13 φκηινη. 

Κιάδνο 8 (Πξψηεο Όιεο): 5 φκηινη. 

Κιάδνο 9 (Σαμίδηα θαη Αλαςπρή): 12 φκηινη. 

Κιάδνο 10 (Σερλνινγία θαη Σειεπηθνηλσλίεο)
17

: 12 φκηινη 

Κιάδνο 11 (Σξφθηκα θαη Πνηά): 13 φκηινη. 

Κιάδνο 12 (Τγεία): 7 φκηινη. 

Κιάδνο 13 (Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο): 4 φκηινη. 

Κιάδνο 14 (Υεκηθά): 6 φκηινη. 

Υρεκαηοοηθολοκηθές θαηαζηάζεης: Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ θαη 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ ρξεηάζηεθαλ νξηζκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία 

απηά αληιήζεθαλ απφ ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηξηθψλ 

                                                           
16

 ηελ ηζηνζειίδα www.naftemporiki.gr νη ππεξθιάδνη είλαη ζην ζχλνιν 18. 
17

 Ο θιάδνο „‟Σερλνινγία θαη Σειεπηθνηλσλίεο‟‟ ζηελ ηζηνζειίδα www.naftemporiki.gr απνηειείηαη 

απφ δχν μερσξηζηνχο θιάδνπο. Λφγσ ηνπ φηη ν θιάδνο „‟Σειεπηθνηλσλίεο‟‟ απνηεινχληαλ κφλν απφ 

έλαλ φκηιν θαη ηεο νκνηφηεηαο ηνπ νκίινπ απηνχ κε ηνλ θιάδν „‟Σερλνινγία‟‟, ελνπνηήζεθαλ γηα 

ιφγνπο αλάιπζεο νη δχν θιάδνη.  

http://www.imentor.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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εηαηξηψλ, ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο θαη ηηο 

Σακεηαθέο Ρνέο
18

. 

Πίλαθες θαη Γείθηες: Οη πίλαθεο θαη νη δείθηεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, έρνπλ 

δηαρσξηζηεί ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο.  

Δηδηθφηεξα: 

1
ε
 θαηεγνξία «Μέγεζνο Διιεληθψλ Οκίισλ». 

2
ε
 θαηεγνξία «Κεξδνθνξία θαη Σακεηαθέο Ρνέο Διιεληθψλ Οκίισλ». 

3
ε
 θαηεγνξία «Υξένο θαη Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε ησλ Διιεληθψλ Οκίισλ».  

                                                           
18

 Ζ πιεξνθφξεζε απφ άιιεο πεγέο ιήθζεθε ππφςηλ γηα ηελ επηινγή νκίισλ εηαηξηψλ αιιά θαη γηα 

ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπο. 
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4.3.   Αλάισζε ηες Κεθαιαηαθής Γηάρζρφζες κε ηε Παροσζίαζε Οηθολοκηθώλ Μεγεζώλ θαη Τποιογηζκό Γεηθηώλ  

 

4.3.1.   Μέγεζος ηφλ Διιεληθώλ Οκίιφλ αλά Κιάδο.  

 

Πίλαθας 1. 

 

 .ΔΝ. = χλνιν Δλεξγεηηθνχ, Κ.ΔΝ. = Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ, ΜΔΣΑΒ. = Μεηαβνιή 

 

ΚΛΑΓΟΙ

.ΔΝ. Κ.ΔΝ. .ΔΝ. Κ.ΔΝ. .ΔΝ. Κ.ΔΝ. .ΔΝ. Κ.ΔΝ. .ΔΝ. Κ.ΔΝ. .ΔΝ. Κ.ΔΝ. .ΔΝ. Κ.ΔΝ. .ΔΝ. Κ.ΔΝ. .ΔΝ. Κ.ΔΝ.

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 2.477 532 2.208 403 2.501 512 2.644 550 3.477 647 3.932 757 3.917 759 3.466 692 -28,54% -23,08%

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 2.260 1.469 2.514 1.528 6.037 3.103 6.379 3.346 6.233 3.280 5.646 2.663 6.002 3.032 5.887 3.148 -61,61% -53,35%

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 2.490 1.579 2.128 1.267 2.421 1.363 2.424 1.349 2.387 1.293 2.296 1.249 1.622 859 1.438 744 73,14% 112,21%

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 12.175 5.111 11.872 5.132 12.908 5.526 13.217 5.548 13.122 5.767 12.651 5.703 12.430 6.010 9.655 4.646 26,10% 9,99%

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 718 256 748 270 846 302 919 351 1.041 391 1.142 466 1.159 488 1.045 402 -31,31% -36,30%

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 10.254 4.477 9.658 3.920 10.105 4.298 9.901 4.458 9.447 4.539 7.486 3.477 6.636 3.468 6.735 3.881 52,26% 15,35%

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 2.587 1.281 2.448 1.128 2.552 1.136 2.702 1.244 2.765 1.323 2.801 1.429 2.758 1.400 3.561 2.470 -27,35% -48,12%

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 3.304 1.281 3.295 1.278 3.528 1.471 3.537 1.512 3.532 1.609 2.910 1.360 2.853 1.523 2.695 1.497 22,58% -14,45%

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 6.062 1.754 5.700 1.410 6.013 1.516 5.987 1.375 5.444 1.864 5.412 1.965 5.512 2.109 4.991 1.798 21,47% -2,42%

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 9.632 3.438 9.951 3.392 10.621 3.330 11.580 3.668 12.378 3.520 13.326 3.750 14.336 4.614 13.747 4.180 -29,93% -17,74%

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 1.474 709 1.658 873 9.141 3.046 9.254 3.155 9.288 3.130 8.907 2.951 9.669 3.544 8.886 3.023 -83,42% -76,55%

12.ΤΓΔΗΑ 2.296 566 2.536 710 2.899 1.021 3.114 891 3.567 1.052 3.724 1.106 3.543 1.175 3.032 1.026 -24,28% -44,83%

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 20.245 4.325 18.744 3.755 19.109 3.967 19.413 3.610 18.672 3.417 16.583 2.858 14.692 2.436 14.096 2.247 43,62% 92,51%

14.ΥΖΜΗΚΑ 838 407 821 408 818 398 853 423 838 413 808 390 788 403 730 396 14,83% 2,89%

ΤΝΟΛΑ 76.811 27.185 74.284 25.474 89.500 30.989 91.925 31.481 92.191 32.246 87.622 30.124 85.917 31.819 79.963 30.150 -3,94% -9,83%

ΜΔΓΔΘΟ (παροσζίαζε ζσλοιηθού θαη θσθιοθορούλ ελεργεηηθού, ποζά ζε εθαηοκκύρηα εσρώ)

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 METAB.07-14
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Ο παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ην κέγεζνο ησλ εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ νκίισλ αλά θιάδν. Σν κέγεζνο ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ γηα θάζε φκηιν θαζψο επίζεο παξνπζηάδεηαη θαη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αληίζηνηρα. πλνιηθά φινη νη θιάδνη καδί 

παξνπζηάδνπλ απφ ην 2007 ζην 2011 ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, φκσο απφ ην 2012 έσο ην 2014 παξαηεξείηαη  κεγάιε κείσζε. Απφ 

ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ αλάιπζεο εκθαλίδεηαη  κηθξή κείσζε ζην κέγεζνο ησλ θιάδσλ, αιιά ε κείσζε ηνπ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ θηάλεη 

ζρεδφλ ζην 10%. Δάλ ιάβνπκε ππφςηλ θάζε θιάδν μερσξηζηά θαη ηε κεηαβνιή αλά έηνο ζα παξαηεξήζνπκε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ θιάδν «βηνκεραληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο». ε απηφλ ηνλ  θιάδν, εθηφο απφ ηε γεληθή κείσζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ε κεγάιε κείσζε κεηά ην έηνο 2012 νθείιεηαη ζηελ απνρψξεζε απφ ην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην νκίινπ εηαηξηψλ, ην κέγεζνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη άλσ ηνπ 50% απφ ηνλ ζπλνιηθφ θιάδν. Ζ πνιχ κεγάιε αχμεζε ζηνλ θιάδν «εκπφξην» νθείιεηαη ζε έλαλ φκηιν πνπ είλαη 

θπξίαξρνο ζηνλ θιάδν απηφ θαη επηζθηάδεη ηελ αξλεηηθή πνξεία ησλ ππνινίπσλ νκίισλ. Δπίζεο, ζηνλ θιάδν «ηξφθηκα θαη πνηά» ε ηεξάζηηα 

κείσζε ηνπ κεγέζνπο νθείιεηαη ζε έλαλ φκηιν ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη πεξίπνπ ην 70% ηνπ θιάδνπ, ελψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα 

έηε 2013 θαη 2014 δελ ππήξραλ ζηνηρεία πξνο άληιεζε θαη αλάιπζε. Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηνπο θιάδνπο ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

α. Κιάδνη πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο κε κείσζε πάγηνπ θαη θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 

νη θιάδνη Νν. 1, 2, 5, 7, 10, 11 θαη 12. 

β. Κιάδνη νη νπνίνη αχμεζαλ ην κέγεζνο ηνπο αλ θαη έρνπλ ππνζηεί κείσζε ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηνπο, νη θιάδνη Νν. 8 θαη  9. 

γ. Κιάδνη νη νπνίνη αχμεζαλ ην κέγεζνο ηνπο θαηά ηε πεξίνδν αλάιπζεο, νη θιάδνη Νν. 3, 4, 6, 13 θαη 14. 
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Πίλαθας 2. 

ΚΛΑΓΟΙ 

(ύλοιο Δλεργεηηθού-Κσθιοθορούλ Δλεργεηηθό) προς ύλοιο Δλεργεηηθού  

« tangible assets » 
Μεηαβοιή 

2007-2014 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 0,7851 0,8176 0,7952 0,7918 0,8138 0,8074 0,8063 0,8004 -1,90% 

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 0,3502 0,3924 0,4860 0,4755 0,4738 0,5283 0,4949 0,4653 -24,74% 

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 0,3659 0,4046 0,4368 0,4437 0,4584 0,4561 0,4703 0,4826 -24,19% 

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 0,5802 0,5677 0,5719 0,5802 0,5605 0,5492 0,5165 0,5187 11,85% 

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 0,6430 0,6390 0,6429 0,6183 0,6246 0,5921 0,5790 0,6150 4,55% 

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 0,5634 0,5942 0,5746 0,5498 0,5195 0,5356 0,4774 0,4238 32,97% 

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 0,5048 0,5395 0,5550 0,5395 0,5214 0,4899 0,4923 0,3065 64,71% 

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 0,6122 0,6122 0,5832 0,5727 0,5444 0,5328 0,4663 0,4444 37,77% 

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 0,7106 0,7526 0,7480 0,7703 0,6576 0,6368 0,6174 0,6398 11,07% 

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 0,6431 0,6591 0,6865 0,6832 0,7156 0,7186 0,6782 0,6960 -7,60% 

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 0,5190 0,4732 0,6668 0,6591 0,6630 0,6686 0,6335 0,6598 -21,33% 

12.ΤΓΔΗΑ 0,7534 0,7201 0,6478 0,7139 0,7052 0,7030 0,6684 0,6616 13,88% 

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 0,7864 0,7997 0,7924 0,8140 0,8170 0,8277 0,8342 0,8406 -6,45% 

14.ΥΖΜΗΚΑ 0,5137 0,5024 0,5131 0,5039 0,5074 0,5169 0,4884 0,4573 12,34% 

ΤΝΟΛΑ 0,6461 0,6571 0,6538 0,6575 0,6502 0,6562 0,6297 0,6230 3,71% 

 

Ο  παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ην κέγεζνο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηνπο εηζεγκέλνπο 

ειιεληθνχο νκίινπο αλά θιάδν. Οη πεξηζζφηεξνη θιάδνη παξνπζηάδνπλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηνπ δείθηε απηνχ, ελψ ζην ζχλνιν παξαηεξείηαη 

κηθξή αχμεζε.  
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Σα δεδνκέλα απηνχ ηνπ πίλαθα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 1, απεηθνλίδνπλ ηε πνζνηηθή αιιά θαη ηε πνηνηηθή κεηαβνιή 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ νκίισλ αλά θιάδν. Δηδηθφηεξα: 

Κιάδνο 1 (Αθίλεηε Πεξηνπζία): Ο θιάδνο έσο ην έηνο 2010 παξνπζηάδεη αχμεζε ζην κέγεζνο ηνπ θαη απφ ην 2012 θαη κεηά ζπξξηθλψλεηαη 

ζεκαληηθά. Ζ αλαινγία παγίνπ θαη θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ παξακέλεη ζηαζεξή.  

Κιάδνο 2 (Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο): Ο θιάδνο δέρεηαη κεγάιε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ παξάιιεια κε ζεκαληηθή 

απνπαγηνπνίεζε θαη απνεπέλδπζε εηδηθφηεξα θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014.  

Κιάδνο 3 (Δκπφξην): Ο θιάδνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ, ε αχμεζε απηή φκσο νθείιεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ζηηο επηδφζεηο ελφο νκίινπ ν νπνίνο ην 2014 θαηέρεη ζρεδφλ ην 80% ηνπ κεγέζνπο ζηνλ θιάδν. Ο θιάδνο απμάλεη 

ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζε κηθξφ βαζκφ θαη δίλεη έκθαζε ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.  

Κιάδνο 4 (Καηαζθεπέο θαη Τιηθά Καηαζθεπψλ): Ο θιάδνο παξνπζηάδεη ζηαζεξή αχμεζε ζε φιν ην ελεξγεηηθφ, ηδηαίηεξα ζηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Κιάδνο 5 (Μέζα Δλεκέξσζεο): Ο θιάδνο κείσζε ζεκαληηθά ην ελεξγεηηθφ ηνπ θαη ζηνπο δπν ηνκείο, ελψ ε ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ είλαη πνιχ 

κεγάιε.  

Κιάδνο 6 (Πεηξέιαην θαη Αέξην):  Ο θιάδνο έρεη εληππσζηαθή αχμεζε ζην κέγεζφο ηνπ, κε ηελ αχμεζε λα νθείιεηαη ηδίσο ζε κεγάιεο 

επελδχζεηο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Κιάδνο 7 (Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά Αγαζά): Ο θιάδνο παξνπζηάδεη κεγάιε κείσζε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ε νπνία νθείιεηαη σο επί ησ πιείζηνλ 

ζηε κείσζε ηνπ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ.  

Κιάδνο 8 (Πξψηεο Όιεο):  Ο θιάδνο απηφο παξφιε ηε κείσζε πνπ παξνπζηάδεη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, παξνπζηάδεη αχμεζε ζην 

ελεξγεηηθφ ηνπ κε κεγάιε παγηνπνίεζε.  
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Κιάδνο 9 (Σαμίδηα θαη Αλαςπρή): Ο θιάδνο έρεη ζηαζεξή αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζε επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ζηα 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Κιάδνο 10 (Σερλνινγία θαη Σειεπηθνηλσλίεο): Ο θιάδνο δέρεηαη κεγάιε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ παξάιιεια κε ζεκαληηθή 

απνπαγηνπνίεζε θαη απνεπέλδπζε.  

Κιάδνο 11 (Σξφθηκα θαη Πνηά): Ο θιάδνο αθνινπζεί παξφκνηα πησηηθή πνξεία κε ηνλ θιάδν 2. («Βηνκεραληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο»).  

Κιάδνο 12 (Τγεία): Ο θιάδνο ζπξξηθλψζεθε ζεκαληηθά, ηδηαίηεξα ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ απφ ην έηνο 2012 θαη έπεηηα.  

Κιάδνο 13 (Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο): Ο θιάδνο αθνινπζεί ηδηαίηεξα αλαπηπμηαθή ηάζε κε εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ, επίζεο 

παξαηεξείηαη πσο ππάξρεη ζηαζεξή κεηαηφπηζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θάζε έηνο απφ ην πάγην ελεξγεηηθφ ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.  

Κιάδνο 14 (Υεκηθά): Ο θιάδνο αχμεζε ην κέγεζνο ηνπ, κε ηελ αχμεζε απηή λα νθείιεηαη θπξίσο ζην πάγην ελεξγεηηθφ.  
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4.3.2.   Κερδοθορία θαη Ρεσζηόηεηα ηφλ Διιεληθώλ Οκίιφλ αλά Κιάδο. 

 

Πίλαθας 3. 

 

 Κ.Δ. = Κχθινο Δξγαζηψλ, ΚΔΡ. = Καζαξά Κέξδε, ΜΔΣΑΒ. = Μεηαβνιή 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα θέξδε (ή δεκίεο) κεηά θφξσλ ζηνπο εηζεγκέλνπο ειιεληθνχο νκίινπο αλά 

θιάδν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη εκθαλείο ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηα παξαπάλσ κεγέζε. πγθεληξσηηθά, φινη νη θιάδνη καδί έσο ην έηνο 2012 

αχμεζαλ ζηαδηαθά ην θχθιν εξγαζηψλ ηνπο, ελψ απφ ην έηνο 2013 θαη κεηά νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη δέρνληαη ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ζην θχθιν 

ΚΛΑΓΟΙ

Κ.Δ. ΚΔΡ. Κ.Δ. ΚΔΡ. Κ.Δ. ΚΔΡ. Κ.Δ. ΚΔΡ. Κ.Δ. ΚΔΡ. Κ.Δ. ΚΔΡ. Κ.Δ. ΚΔΡ. Κ.Δ. ΚΔΡ. Κ.Δ. ΚΔΡ.

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 92 -7 72 -169 62 -476 146 -75 137 -321 206 -41 267 10 285 113 -67,68% -106,36%

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 161 42 136 40 110 -69 220 39 213 71 89 -45 220 67 442 271 -63,57% -84,58%

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 2.080 107 2.041 304 2.345 30 2.361 40 2.305 42 2.350 112 2.016 64 1.600 75 30,01% 42,99%

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 4.409 -243 3.694 -350 3.810 -233 4.216 -60 5.071 -23 6.232 279 6.269 450 4.438 502 -0,65% -148,29%

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 244 -60 235 -94 274 -129 326 -122 430 -87 568 -24 632 42 622 19 -60,71% -414,03%

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 19.494 -451 19.702 -279 20.940 160 18.849 260 15.493 354 11.355 289 16.383 109 13.216 514 47,50% -187,71%

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 1.224 131 1.169 58 1.239 34 1.290 48 1.460 40 1.565 83 1.727 127 1.631 163 -24,94% -19,27%

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 1.539 83 1.731 16 1.809 13 2.222 54 1.671 87 1.321 -9 1.992 48 1.902 246 -19,13% -66,23%

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 8.911 243 7.541 102 7.316 285 7.767 378 8.420 458 8.128 676 8.333 855 7.092 846 25,66% -71,24%

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 5.595 265 5.854 186 5.989 342 6.735 -277 7.295 -274 7.854 374 8.199 458 7.890 711 -29,08% -62,71%

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 1.087 -149 1.256 -197 8.353 137 8.179 228 8.090 373 7.780 376 8.222 214 7.823 525 -86,11% -128,38%

12.ΤΓΔΗΑ 810 -210 789 -209 1.079 -264 1.154 -385 1.331 -221 1.588 -1 1.488 12 1.260 75 -35,70% -379,56%

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 6.422 152 6.519 -130 6.536 126 6.024 -87 6.319 592 6.181 724 5.952 -236 5.284 249 21,53% -38,79%

14.ΥΖΜΗΚΑ 717 21 681 10 668 14 646 12 590 3 504 16 593 8 562 21 27,58% -1,14%

ΤΝΟΛΑ 52.787 -75 51.421 -714 60.532 -30 60.133 53 58.826 1.092 55.720 2.809 62.294 2.226 54.050 4.330 -2,34% -101,72%

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ θαη ΚΔΡΓΗ (ποζά ζε εθαηοκκύρηα εσρώ)

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 METAB.07-14
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εξγαζηψλ ηνπο. Σα θέξδε κεηά θφξσλ παξνπζίαζαλ ζηαδηαθέο εηήζηεο κεηψζεηο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, ελψ 

ζηνπο κηζνχο θιάδνπο εκθαλίδνληαη δεκίεο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ θιάδν «βηνκεραληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο». ε απηφλ 

ηνλ  θιάδν, εθηφο απφ ηε γεληθή κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε κεγάιε κείσζε κεηά ην έηνο 2012 νθείιεηαη ζηελ απνρψξεζε απφ ην Διιεληθφ 

Υξεκαηηζηήξην νκίινπ εηαηξηψλ ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη άλσ ηνπ 50% απφ ηνλ ζπλνιηθφ θιάδν. Δπίζεο, ε κεγάιε αχμεζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπ θιάδνπ «εκπφξην» νθείιεηαη ζε έλαλ φκηιν πνπ είλαη θπξίαξρνο ζηνλ θιάδν απηφ θαη επηζθηάδεη ηελ αξλεηηθή 

πνξεία ησλ ππνινίπσλ νκίισλ. πλνςίδνληαο, παξαηεξείηαη πσο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ππάξρεη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο θαη 

ζε φινπο (πιελ ηνπ θιάδνπ «εκπφξην») κείσζε ζηα θέξδε κεηά θφξσλ. Δπίζεο ζηνλ θιάδν «ηξφθηκα θαη πνηά» ε έληνλε κείσζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη θεξδψλ νθείιεηαη ζε έλαλ φκηιν ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη πεξίπνπ ην 70% ηνπ θιάδνπ, κε ηελ ππνζεκείσζε φηη ηα έηε 2013 

θαη 2014 δελ ππήξραλ ζηνηρεία πξνο άληιεζε θαη αλάιπζε. 
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Πίλαθας 4. 

  

Κέρδε προ Σόθφλ Φόρφλ προς ύλοιο Δλεργεηηθού 

 « roa » Μεηαβοιή 

2007-2014 
ΚΛΑΓΟΙ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 0,0117 -0,0432 -0,1620 -0,0127 -0,0878 0,0034 0,0106 0,0499 -76,58% 

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 0,0713 0,0543 0,0183 0,0345 0,0342 0,0158 0,0366 0,0751 -5,10% 

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 0,0783 0,0726 0,0629 0,0650 0,0652 0,0878 0,0755 0,0892 -12,17% 

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 0,0063 0,0066 0,0056 0,0183 0,0155 0,0481 0,0573 0,0633 -90,05% 

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ -0,0270 -0,0531 -0,0599 -0,0647 -0,0618 0,0030 0,0232 0,0412 -165,50% 

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ -0,0321 -0,0106 0,0301 0,0430 0,0540 0,0566 0,0387 0,1079 -129,79% 

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 0,0765 0,0580 0,0436 0,0486 0,0497 0,0555 0,0651 0,0569 34,35% 

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 0,0579 0,0428 0,0268 0,0438 0,0475 0,0196 0,0444 0,0779 -25,66% 

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 0,0860 0,0554 0,0966 0,1203 0,1662 0,1959 0,2157 0,2254 -61,85% 

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 0,0681 0,0322 0,0487 0,0146 0,0262 0,0796 0,0673 0,0746 -8,70% 

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ -0,0317 -0,0604 0,0392 0,0522 0,0699 0,0743 0,0508 0,0897 -135,28% 

12.ΤΓΔΗΑ -0,0300 -0,0395 0,0135 -0,0211 -0,0031 0,0422 0,0411 0,0453 -166,33% 

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 0,0231 0,0192 0,0249 0,0111 0,0503 0,0710 -0,0087 0,0202 14,05% 

14.ΥΖΜΗΚΑ 0,0599 0,0511 0,0446 0,0449 0,0327 0,0382 0,0452 0,0527 13,57% 

ΤΝΟΛΑ 0,0271 0,0169 0,0268 0,0304 0,0418 0,0650 0,0510 0,0743 -63,57% 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα Κέξδε πξν Σφθσλ θαη Φφξσλ πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ (roa) ζηνπο εηζεγκέλνπο ειιεληθνχο 

νκίινπο αλά θιάδν. Ο δείθηεο απηφο δελ έρεη πξφηππν κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή αιιά φζν κεγαιχηεξνο είλαη ηφζν θαιχηεξν είλαη γηα κία 

νηθνλνκηθή κνλάδα. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη έληνλεο κεηψζεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο φπσο θαη ε ζπλνιηθή ηάζε είλαη 
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ηδηαίηεξα πησηηθή.  Οξηζκέλνη θιάδνη παξνπζηάδνπλ αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο δεκίεο πνπ θαηαγξάθνπλ νη θιάδνη 

απηνί.  

 

Πίλαθας 5. 

  

 Καζαρή Σακεηαθή Ροή προς ύλοιο Δλεργεηηθού  

« cash flow ration » Μεηαβοιή 

2007-2014 
ΚΛΑΓΟΙ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 0,1548 0,1076 0,1181 0,1245 0,1003 0,1104 0,1103 0,1332 16,19% 

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 0,2079 0,1168 0,0679 0,0781 0,0570 0,0511 0,0645 0,0762 173,05% 

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 0,1292 0,1307 0,0661 0,0738 0,0797 0,0882 0,0580 0,0800 61,43% 

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 0,1060 0,1229 0,1039 0,1222 0,1113 0,1096 0,1345 0,1510 -29,78% 

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 0,0317 0,0237 0,0343 0,0606 0,0950 0,0800 0,1106 0,0656 -51,67% 

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 0,2114 0,1130 0,1095 0,1128 0,0695 0,0704 0,1349 0,0338 525,68% 

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 0,2278 0,1620 0,1691 0,1536 0,1414 0,1310 0,1025 0,0906 151,53% 

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 0,1049 0,0659 -0,0330 0,0404 0,0434 0,0493 0,0114 -0,0691 -251,84% 

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 0,1631 0,1291 0,1341 0,1094 0,2077 0,1973 0,2195 0,2102 -22,41% 

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 0,1796 0,1644 0,1275 0,0737 0,0922 0,0798 0,1122 0,1086 65,33% 

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 0,0175 0,0206 0,0518 0,0539 0,0421 0,0319 0,0839 0,0315 -44,45% 

12.ΤΓΔΗΑ 0,0167 0,0338 0,0443 0,0279 0,0304 0,0418 0,0948 0,0450 -62,88% 

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 0,0438 0,0411 0,0252 0,0297 0,0458 0,0446 0,0277 0,0353 23,99% 

14.ΥΖΜΗΚΑ 0,0703 0,0790 0,0833 0,0592 0,0572 0,0605 0,0396 0,0368 90,83% 

ΤΝΟΛΑ 0,1213 0,0985 0,0779 0,0770 0,0795 0,0776 0,0969 0,0800 51,66% 
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Ο παξαπάλσ δείθηεο απεηθνλίδεη ηε θαζαξή ηακεηαθή ξνή θαη απφ ηηο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο (ιεηηνπξγηθή, επελδπηηθή, ρξεκαηνδνηηθή) 

πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ζηνπο εηζεγκέλνπο ειιεληθνχο νκίινπο αλά θιάδν. ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ δείθηε 

απηνχ. Οη εηζεγκέλνη ειιεληθνί φκηινη, παξ‟ φιε ηε δπζθνιία εμεχξεζεο θεθαιαίσλ ηε πεξίνδν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, έρνπλ 

βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε ζρέζε ζπλνιηθή ηακεηαθή ξνή πξνο ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ηνπο. ε νξηζκέλνπο φκσο θιάδνπο ε επηδείλσζε ηνπ 

δείθηε είλαη ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο 5, 11 θαη 12  νη ηηκέο ηνπ δείθηε βξίζθνληαη νξηαθά ζε ζεηηθφ πξφζεκν. 

 

Πίλαθας 6. 

(Κέρδε προ Φόρφλ - Καζαρά Κέρδε) προς Κέρδε προ Φόρφλ 

 « average tax rate »  
ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

2007-2014 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

1,1794 -8,9685 1,0508 0,9419 0,5832 0,3853 0,2460 0,2629 348,57% 

 

Ο παξαπάλσ δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ αλαινγία θφξσλ ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα ησλ εηζεγκέλσλ ειιεληθψλ νκίισλ ζπλνιηθά (δελ έρεη 

γίλεη δηαρσξηζκφο αλά θιάδν).  Οη ηηκέο ηνπ δείθηε αληηπξνζσπεχνπλ ηε βαξηά θνξνινγία πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο νκίινπο. Απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ε ζηξνθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηε θνξνινγία γηα ηελ άληιεζε εζφδσλ έρεη σο απνηέιεζκα ην δεκφζην λα 

απνξξνθά ην κεγαιχηεξν θνκκάηη απφ ηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε επηδεηλψλνληαη απφ έηνο ζε έηνο, ην έηνο 2012 ε ηηκή 

ηνπ δείθηε πάλσ απφ ηε κνλάδα νθείιεηαη ζηηο δεκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηά απφ θφξνπο, ην έηνο 2013 θαηαγξάθνληαη δεκίεο πξν θφξσλ 

θαη κεηά θφξσλ θαη ην έηνο 2014 είλαη παξφκνην κε ην έηνο 2012, δειαδή ελψ ππάξρνπλ θέξδε πξν θφξσλ κεηά απφ ηνπο θφξνπο εκθαλίδνληαη 

δεκίεο. 



- 35 - 

 

Απφ ηελ αλάγλσζε ησλ πηλάθσλ 3, 4, 5 θαη 6 θαη κε γλψκνλα ην δηαρσξηζκφ ηεο πεξηφδνπ αλάιπζεο ζε ηξεηο θάζεηο, κε 1
ε
  θάζε ηα έηε 

2007-2009, δειαδή ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο, 2
ε
  θάζε ηα έηε 2010-2012 θαη 3

ε
 θάζε ηα έηε 2013-2014 πνπ απνηεινχλ πεξηφδνπο εληφο θξίζεο, 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα: Οη εηζεγκέλνη ειιεληθνί φκηινη, αλ θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε μεθίλεζε 

ην 2008 ζε παγθφζκην επίπεδν, ζπλέρηζαλ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία κε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο έσο θαη ην έηνο 2012. Ζ ζπλνιηθή 

ξεπζηφηεηα δελ επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα θαη ζηηο ηξεηο πεξηφδνπο αλάιπζεο, φκσο ηα θαζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) παξνπζίαζαλ 

πησηηθή πνξεία. Ζ αξλεηηθή ηάζε ηεο θεξδνθνξίαο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ δείθηε «roa» ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο κεηψλνληαη θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηφδνπο αλάιπζεο. Απφ ην έηνο 2010 εκθαλίζηεθαλ αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε ζε νξηζκέλνπο νκίινπο. Αθφκε, ε κείσζε θεξδψλ 

επηδεηλψζεθε ζεκαληηθά απφ ηε 2
ε
 πεξίνδν, εηδηθφηεξα απφ ην 2010 θαη έπεηηα, φπνπ παξαηεξείηαη φηη αλ θαη ηα θέξδε είλαη ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα, ην θξάηνο απνξξνθά κεγάιν κέξνο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ νκίισλ. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνλ θάζε θιάδν ρσξηζηά: 

Κιάδνο 1 (Αθίλεηε Πεξηνπζία): Ο θιάδνο δέρεηαη ζηαδηαθή κείσζε απφ ην 2007 έσο ην 2014 ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θεξδψλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ην 2014 ππήξμε ζεηηθφ πξφζεκν ζηα θέξδε πξν ηφθσλ-θφξσλ θαη αχμεζε ηνπ δείθηε «cash flow ration».  

Κιάδνο 2 (Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο): Ο θιάδνο απηφο παξνπζίαζε κείσζε θχθινπ εξγαζηψλ θαη θεξδψλ θαη αχμεζε ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ κεγάιε κείσζε απφ ην έηνο 2013 ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη θεξδψλ νθείιεηαη ζηελ απνρψξεζε απφ ην Διιεληθφ 

Υξεκαηηζηήξην ηνπ «εγέηε» ζηνλ θιάδν απηφ. Δπίζεο ε πξναλαθεξζείζα απνρψξεζε επεξέαζε ζεκαληηθά θαη ηνλ δείθηε «cash flow ration». 

Κιάδνο 3 (Δκπφξην): Ο θιάδνο απηφο είρε ζεηηθνχο δείθηεο θαη έληνλε αλαπηπμηαθή πνξεία, θάηη πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε έλαλ φκηιν 

ν νπνίνο αληηπξνζψπεπε ην 2014 ζρεδφλ ην 80% ηνπ θιάδνπ. Ο θχθινο εξγαζηψλ, ηα θέξδε θαη ν δείθηεο «cash flow ration» παξνπζηάδνπλ 

έληνλα απμεηηθέο ηάζεηο, ελψ ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ ελεξγεηηθνχ κείσζε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε «roa».  
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Κιάδνο 4 (Καηαζθεπέο θαη Τιηθά Καηαζθεπψλ): Ο θιάδνο απηφο ελψ παξνπζηάδεη ζρεδφλ ακεηάβιεην θχθιν εξγαζηψλ απφ ην 2007 έσο ην 

2014, νη ηηκέο ζηνπο δείθηεο δελ είλαη ζεηηθέο θαη νη εηαηξηθνί φκηινη πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηδίσο απφ ην έηνο 2010 θαη έπεηηα έρνπλ 

ζεκαληηθέο δεκίεο, κείσζε ησλ δεηθηψλ «roa» θαη «cash flow ration».  

Κιάδνο 5 (Μέζα Δλεκέξσζεο): Ο θιάδνο απηφο απεηθνλίδεη ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο. ια ηα κεγέζε 

απνηππψλνληαη κε ηδηαίηεξα ρακειέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο.  

Κιάδνο 6 (Πεηξέιαην θαη Αέξην): ηνλ θιάδν απηφ ππάξρεη αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ απφ έηνο ζε έηνο, φκσο ηα θέξδε θαη ηα θέξδε πξν 

θφξσλ ηφθσλ δελ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία. πγθεθξηκέλα, ηα έηε 2013 θαη 2014 ν θιάδνο θαηαγξάθεη δεκίεο, παξφια απηά ν δείθηεο «cash 

flow ration» παξνπζηάδεη απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλάιπζεο πνιχ κεγάιε αχμεζε. 

Κιάδνο 7 (Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά Αγαζά): Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπ 

απφ ην 2007 σο ην 2014, φκσο νη δείθηεο «roa» θαη «cash flow ration» έρνπλ απμεηηθή ηάζε. 

Κιάδνο 8 (Πξψηεο Όιεο):  Ο θιάδνο ζπξξηθλψζεθε κε κείσζε θχθινπ εξγαζηψλ, θεξδψλ θαη ηνπ δείθηε «roa». Ο δείθηεο «cash flow ration» 

ελψ θπκαίλεηαη απφ ην 2007 έσο ην 2013 ζε ρακειά επίπεδα, ην 2014 έρεη πνιχ κεγάιε αχμεζε. 

Κιάδνο 9 (Σαμίδηα θαη Αλαςπρή): Καη απηφο ν θιάδνο ππέζηε κείσζε ζε φια ηα πξναλαθεξζέληα κεγέζε. 

Κιάδνο 10 (Σερλνινγία θαη Σειεπηθνηλσλίεο): Ο θιάδνο απηφο ζπξξηθλψζεθε κε κείσζε θχθινπ εξγαζηψλ, θεξδψλ θαη ηνπ δείθηε «roa». Ο 

δείθηεο «cash flow ration» ελψ εκθαλίδεη απφ ην 2007 έσο ην 2011 κείσζε, απφ ην 2012 ν δείθηεο θηάλεη ζηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ, θάηη πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζε έλαλ φκηιν εηαηξηψλ ν νπνίνο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζην θιάδν απηφ. 

Κιάδνο 11 (Σξφθηκα θαη Πνηά): Καη απηφο ν θιάδνο ππέζηε κείσζε ζε φια ηα πξναλαθεξζέληα κεγέζε, ηδίσο ηα έηε 2013 θαη 2014. 

Κιάδνο 12 (Τγεία): Ο θιάδνο απηφο απεηθνλίδεη ηηο δεχηεξεο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο κε ηδηαίηεξα ρακειέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο ζηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε θαη ζηνπο δείθηεο «roa», «cash flow ration». 
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Κιάδνο 13 (Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο): Ο θιάδνο απηφο αλ θαη έρεη αιινπξφζαιιε ζπκπεξηθνξά ζηε θεξδνθνξία, αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ πεξίνδν αλάιπζεο. 

Κιάδνο 14 (Υεκηθά): Ο θιάδνο απηφο αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά κε ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηα αλειηζζφκελα νηθνλνκηθά κεγέζε.  

 

4.3.3.   Υρέος θαη Κεθαιαηαθή Γηάρζρφζε ηφλ Διιεληθώλ Οκίιφλ αλά Κιάδφλ. 

 

Πίλαθας 7. 

 

ΜΑΚ. = Μαθξνπξφζεζκν ρξένο, ΒΡΑΥ. = Βξαρππξφζεζκν ρξένο, ΜΔΣΑΒ. =  Μεηαβνιή. 

ΚΛΑΓΟΙ

ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ.

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 547 885 585 902 736 872 923 777 1.464 465 1.600 399 1.504 485 1.275 302 -57,13% 193,33%

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 474 803 567 1.002 989 2.609 1.149 2.660 1.087 2.577 1.149 1.979 1.358 2.050 1.433 1.640 -66,95% -51,03%

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 701 455 404 534 577 975 528 1.047 1.024 658 704 960 514 760 358 725 95,81% -37,28%

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 4.499 4.134 4.253 3.895 4.382 4.478 4.482 4.291 4.292 4.196 4.037 4.058 3.898 4.089 2.702 2.834 66,54% 45,90%

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 221 481 247 456 271 478 156 554 212 500 268 468 254 469 213 388 3,70% 23,85%

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 2.923 5.144 2.327 4.551 1.240 5.751 2.046 4.729 1.856 4.550 1.267 3.309 1.144 2.673 1.121 2.636 160,76% 95,16%

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 411 507 280 609 394 623 470 684 482 672 542 674 438 751 427 2.232 -3,58% -77,29%

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 992 994 1.048 970 624 1.679 818 1.534 1.222 1.147 964 854 861 722 575 941 72,61% 5,60%

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 1.593 1.742 1.073 1.995 1.096 2.259 1.670 1.627 1.953 1.063 1.649 1.556 2.012 1.230 1.578 1.152 0,94% 51,18%

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 3.136 6.400 3.434 6.901 3.717 7.607 5.335 8.572 4.719 8.933 7.165 9.462 6.956 10.282 5.255 9.506 -40,31% -32,68%

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 194 1.187 296 1.118 2.455 3.239 2.876 2.925 2.702 2.972 3.060 2.614 2.854 3.184 2.441 2.621 -92,06% -54,70%

12.ΤΓΔΗΑ 658 1.659 670 1.648 727 1.742 605 1.774 677 1.822 1.316 1.107 1.161 1.230 835 993 -21,14% 67,10%

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 9.741 2.964 7.554 4.341 7.707 4.376 7.689 3.877 7.872 2.725 6.507 3.141 6.048 3.205 5.977 2.410 62,99% 22,99%

14.ΥΖΜΗΚΑ 183 284 145 316 165 299 166 345 173 328 189 289 216 249 173 230 5,61% 23,55%

ΤΝΟΛΑ 26.273 27.639 22.885 29.237 25.080 36.988 28.913 35.397 29.735 32.608 30.419 30.871 29.218 31.380 24.362 28.610 7,85% -3,39%

ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 53.912 52.123 62.068 64.310 62.343 61.290 60.598 52.972 1,78%

METAB.07-14

ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΔΟ (ποζά ζε εθαηοκκύρηα εσρώ)

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
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Ο παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ην ζπλνιηθφ ρξένο ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ αλά θιάδν, δηαρσξηζκέλν ζε καθξνπξφζεζκν 

θαη βξαρππξφζεζκν.  Ζ πξψηε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηε κηθξή αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο απφ ην έηνο 2007 ζην έηνο 2014, φκσο κέζα ζηε 

πεξίνδν αλάιπζεο αιιά θαη ζηνπο θιάδνπο ρσξηζηά νη κεηαβνιέο θαη νη κεηαηνπίζεηο ηνπ ρξένπο είλαη έληνλεο θαη ζεκαληηθέο. Σν έηνο 2011 ην 

ζπλνιηθφ ρξένο θηάλεη ζηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ θαη απφ ην 2012 άξρηζε λα κεηψλεηαη κε πξνζαξκνγή ζηηο ηηκέο ηνπ 2007. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ θιάδν «βηνκεραληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο». ε απηφλ ηνλ  θιάδν, εθηφο απφ ηε γεληθή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο, 

ε κεγάιε κείσζε κεηά ην έηνο 2012 νθείιεηαη ζηελ απνρψξεζε απφ ην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην νκίινπ εηαηξηψλ ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη 

άλσ ηνπ 50% απφ ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο, ε πνιχ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ρξένπο ζηνλ θιάδν «πεηξέιαην θαη αέξην» νθείιεηαη ζε έλαλ 

φκηιν εηαηξηψλ ν νπνίνο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε απηφλ ηνλ θιάδν θαη αληηπξνζσπεχεη ην άλσ ηνπ 70% απφ ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο ζηνλ 

θιάδν «ηξφθηκα θαη πνηά» ε ηεξάζηηα κείσζε ηνπ ηνθνθφξνπ ρξένπο νθείιεηαη ζε έλαλ φκηιν ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη πεξίπνπ ην 70% ηνπ 

θιάδνπ, επηζεκαίλνληαο πσο ηα έηε 2013 θαη 2014 δελ ππήξραλ ζηνηρεία πξνο άληιεζε θαη αλάιπζε. 
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Πίλαθας 8.

 

ΜΑΚ. = Μαθξνπξφζεζκν ηνθνθφξν ρξένο, ΒΡΑΥ. = Βξαρππξφζεζκν ηνθνθφξν ρξένο, ΜΔΣΑΒ. =  Μεηαβνιή. 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ην ηνθνθφξν ρξένο (δηαρσξηζκέλν ζε καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν) ησλ ειιεληθψλ 

εηζεγκέλσλ νκίισλ αλά θιάδν. Οη εηζεγκέλνη φκηινη ζηελ Διιάδα αληινχλ δαλεηθά θεθάιαηα σο επί ησλ πιείζηνλ κε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο απφ 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζεσξείηαη ην ηνθνθφξν ρξένο, ρξένο πξνο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Γεληθφηεξα ππάξρεη κηθξή κείσζε 

ηνπ ηνθνθφξνπ ρξένπο απφ ην έηνο 2007 έσο ην 2014, φκσο κέζα ζηε πεξίνδν αλάιπζεο αιιά θαη ζηνπο θιάδνπο ρσξηζηά νη κεηαβνιέο θαη νη 

κεηαηνπίζεηο ηνπ ηνθνθφξνπ ρξένπο είλαη έληνλεο θαη ζεκαληηθέο. Σν έηνο 2011 ην ζπλνιηθφ ηνθνθφξν ρξένο θηάλεη ζηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ, 

ΚΛΑΓΟΙ

ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ. ΜΑΚ. ΒΡΑΥ.

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 469 543 507 583 640 604 818 447 1.308 303 1.374 251 1.247 341 1.000 131 -53,11% 315,35%

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 338 184 347 188 553 1.448 694 1.384 664 1.197 756 912 899 1.042 979 802 -65,47% -77,01%

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 636 85 354 221 468 545 413 721 925 289 609 547 463 319 315 351 101,72% -75,82%

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 2.902 1.222 2.906 1.426 2.775 1.762 3.105 1.712 3.083 1.731 2.986 1.583 2.850 1.476 1.997 1.099 45,27% 11,22%

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 181 275 211 289 228 282 63 291 108 276 150 223 146 164 106 115 71,12% 139,85%

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 2.639 1.560 2.029 1.572 907 3.095 1.663 2.386 1.435 1.960 894 1.765 766 1.535 700 1.289 277,03% 20,99%

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 239 119 116 236 243 181 303 249 322 247 379 178 256 232 319 218 -25,21% -45,32%

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 671 210 650 183 271 442 424 362 818 275 743 284 604 264 345 421 94,34% -50,25%

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 1.322 555 792 872 786 892 1.362 556 1.735 198 1.451 250 1.848 263 1.461 239 -9,46% 132,82%

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 2.351 162 2.719 381 2.919 234 4.466 261 3.830 257 6.041 253 5.966 315 4.081 1.769 -42,38% -90,86%

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 104 628 193 518 1.924 1.001 2.247 789 2.067 1.003 2.450 792 2.282 1.364 1.882 815 -94,49% -22,89%

12.ΤΓΔΗΑ 408 736 458 636 509 492 283 715 393 569 989 436 908 624 600 373 -31,95% 97,50%

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 5.176 164 3.304 137 3.595 588 3.731 541 3.949 582 2.927 326 2.873 457 2.828 245 83,06% -33,05%

14.ΥΖΜΗΚΑ 117 133 85 176 104 152 92 192 119 184 131 158 172 119 140 99 -16,17% 33,57%

ΤΝΟΛΑ 17.554 6.577 14.670 7.419 15.923 11.718 19.662 10.606 20.755 9.071 21.880 7.959 21.281 8.515 16.752 7.966 4,79% -17,44%

ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ

ΣΟΚΟΦΟΡΟ ΥΡΔΟ (ποζά ζε εθαηοκκύρηα εσρώ)

29.839 29.796

2014 2013 2012 2011 2010 2009

24.131 22.089 27.641 30.268 29.826 24.718 -2,38%

2008 2007 METAB.07-14
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ελψ απφ ην έηνο 2012 άξρηζε λα κεηψλεηαη κε πξνζαξκνγή ζηηο ηηκέο ηνπ 2007. Απφ ηα πξσηεχνληα ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πίλαθα 

ζπκπεξαίλνπκε πσο πνιινί θιάδνη κείσζαλ ην βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ θιάδν «βηνκεραληθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο». ε απηφλ ηνλ  θιάδν, εθηφο απφ ηε γεληθή κείσζε ηνπ ηνθνθφξνπ ρξένπο, ε κεγάιε κείσζε κεηά ην έηνο 2012 

νθείιεηαη ζηελ απνρψξεζε απφ ην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην νκίινπ εηαηξηψλ ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη άλσ ηνπ 50% απφ ηνλ ζπλνιηθφ 

θιάδν. Αθφκε, ε πνιχ κεγάιε αχμεζε ηνπ ηνθνθφξνπ ρξένπο ζηνλ θιάδν «πεηξέιαην θαη αέξην» νθείιεηαη ζε έλαλ φκηιν ν νπνίνο είλαη  εγέηεο 

ζε απηφλ ηνλ θιάδν. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ν εγέηεο ηνπ θιάδνπ «ηερλνινγία θαη ηειεπηθνηλσλίεο» έρεη ζπλάςεη νκνινγηαθφ δάλεην ην 

έηνο 2011 χςνπο 1 δηο. επξψ. Δπίζεο ζηνλ θιάδν «ηξφθηκα θαη πνηά» ε ηεξάζηηα κείσζε ηνπ ηνθνθφξνπ ρξένπο νθείιεηαη ζε έλαλ φκηιν ην 

κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη πεξίπνπ ην 70% ηνπ θιάδνπ, επηζεκαίλνληαο πσο ηα έηε 2013 θαη 2014 δελ ππήξραλ ζηνηρεία πξνο άληιεζε θαη 

αλάιπζε.  
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Πίλαθας 9. 

 

ΗΓ.Κ. = Ίδηα Κεθάιαηα, .Κ. = πλνιηθά Κεθάιαηα, ΜΔΣΑΒ. = Μεηαβνιή. 

 

Ο αλσηέξσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ίδηα θαη ζπλνιηθά θεθάιαηα (δηαρσξηζκέλα ζε μερσξηζηέο ζηήιεο), ησλ 

ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ αλά θιάδν. Ζ γεληθή εηθφλα καο ππνδεηθλχεη πσο νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο απμάλνληαη ζηαζεξά θαηά ηε 

δηάξθεηα φισλ ησλ εηψλ. ην ζχλνιν νη ππνρξεψζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα απφ ην 2007 ζην 2014 απμήζεθαλ θαηά 25% θαη ζεκαληηθή αχμεζε 

παξνπζηάδνπλ θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα, κε άιια ιφγηα νη ειιεληθνί εηζεγκέλνη φκηινη ρξσζηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ζε 

ΚΛΑΓΟΙ

ΙΓ.Κ. .Κ. ΙΓ.Κ. .Κ. ΙΓ.Κ. .Κ. ΙΓ.Κ. .Κ. ΙΓ.Κ. .Κ. ΙΓ.Κ. .Κ. ΙΓ.Κ. .Κ. ΙΓ.Κ. .Κ. ΙΓ.Κ. .Κ.

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 1,37 0,58 2,06 0,67 1,80 0,64 1,80 0,64 1,25 0,56 1,03 0,51 1,03 0,51 0,83 0,45 64,05% 27,03%

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 1,30 0,57 1,66 0,62 1,48 0,60 1,48 0,60 1,43 0,59 1,24 0,55 1,31 0,57 1,09 0,52 18,95% 8,24%

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 0,87 0,46 0,79 0,44 1,78 0,64 1,86 0,65 2,39 0,70 2,63 0,72 3,65 0,78 3,05 0,75 -71,61% -38,36%

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 2,44 0,71 2,19 0,69 2,19 0,69 1,97 0,66 1,83 0,65 1,78 0,64 1,80 0,64 1,34 0,57 81,45% 23,69%

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 43,51 0,98 15,56 0,94 7,76 0,89 3,41 0,77 2,17 0,68 1,81 0,64 1,67 0,62 1,35 0,58 3111,99% 69,91%

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 3,69 0,79 2,47 0,71 2,25 0,69 2,17 0,68 2,11 0,68 1,57 0,61 1,35 0,58 1,26 0,56 192,35% 41,03%

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 0,55 0,36 0,57 0,36 0,67 0,40 0,75 0,43 0,74 0,43 0,80 0,45 0,80 0,45 3,29 0,77 -83,18% -53,58%

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 1,51 0,60 1,58 0,61 1,88 0,65 1,98 0,66 2,04 0,67 1,67 0,62 1,25 0,55 1,29 0,56 17,22% 6,87%

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 1,22 0,55 1,17 0,54 1,26 0,56 1,23 0,55 1,24 0,55 1,45 0,59 1,43 0,59 1,21 0,55 1,23% 0,55%

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 3,21 0,76 3,75 0,79 4,34 0,81 5,46 0,85 5,08 0,84 5,44 0,84 5,15 0,84 3,64 0,78 -11,73% -2,78%

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 14,89 0,94 5,78 0,85 1,65 0,62 1,68 0,63 1,57 0,61 1,76 0,64 1,66 0,62 1,32 0,57 1025,09% 64,52%

12.ΤΓΔΗΑ -109,10 1,01 10,64 0,91 5,74 0,85 3,23 0,76 2,34 0,70 1,86 0,65 2,07 0,67 1,52 0,60 -7293,36% 67,47%

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 1,69 0,63 1,75 0,64 1,74 0,63 1,51 0,60 1,36 0,58 1,46 0,59 1,81 0,64 1,55 0,61 9,00% 3,35%

14.ΥΖΜΗΚΑ 1,26 0,56 1,29 0,56 1,31 0,57 1,50 0,60 1,48 0,60 1,45 0,59 1,44 0,59 1,24 0,55 2,00% 0,88%

ΤΝΟΛΑ 2,09 0,68 2,07 0,67 2,02 0,67 1,99 0,67 1,86 0,65 1,90 0,65 1,94 0,66 1,67 0,63 25,19% 8,14%

σλοιηθές Τποτρεώζεης προς Ιδηα θαη σλοιηθά Κεθάιαηα

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 METAB.07-14
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ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηνπλ. Βέβαηα, νη δηαθνξνπνηήζεηο αλά θιάδν είλαη έληνλεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηνλ θιάδν «πγεία» ε 

αξλεηηθή ηηκή ηνπ δείθηε «ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα» νθείιεηαη ζηελ αξλεηηθή ηηκή ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαηά ην έηνο 2014. 

 

Πίλαθας 10. 

 

Β.Τ. = Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πξνο Δλεξγεηηθφ, Β.Γ. = Βξαρππξφζεζκα Σξαπεδηθά Γάλεηα πξνο Δλεξγεηηθφ, ΜΔΣΑΒ = Μεηαβνιή.  

 

Ο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ηνθνθφξεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (νη ηνθνθφξεο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζεσξνχληαη ηξαπεδηθά δάλεηα) πξνο ην ελεξγεηηθφ, ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ αλά θιάδν. Απφ ηε 

ΚΛΑΓΟΙ

Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ.

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 0,36 0,22 0,41 0,26 0,35 0,24 0,29 0,17 0,13 0,09 0,10 0,06 0,12 0,09 0,09 0,04 310,48% 481,23%

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 0,36 0,08 0,40 0,07 0,43 0,24 0,42 0,22 0,41 0,19 0,35 0,16 0,34 0,17 0,28 0,14 27,57% -40,10%

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 0,18 0,03 0,25 0,10 0,40 0,23 0,43 0,30 0,28 0,12 0,42 0,24 0,47 0,20 0,50 0,24 -63,78% -86,04%

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 0,34 0,10 0,33 0,12 0,35 0,14 0,32 0,13 0,32 0,13 0,32 0,13 0,33 0,12 0,29 0,11 15,70% -11,80%

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 0,67 0,38 0,61 0,39 0,56 0,33 0,60 0,32 0,48 0,27 0,41 0,20 0,41 0,14 0,37 0,11 80,29% 249,17%

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 0,50 0,15 0,47 0,16 0,57 0,31 0,48 0,24 0,48 0,21 0,44 0,24 0,40 0,23 0,39 0,19 28,18% -20,54%

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 0,20 0,05 0,25 0,10 0,24 0,07 0,25 0,09 0,24 0,09 0,24 0,06 0,27 0,08 0,63 0,06 -68,74% -24,74%

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 0,30 0,06 0,29 0,06 0,48 0,13 0,43 0,10 0,32 0,08 0,29 0,10 0,25 0,09 0,35 0,16 -13,85% -59,41%

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 0,29 0,09 0,35 0,15 0,38 0,15 0,27 0,09 0,20 0,04 0,29 0,05 0,22 0,05 0,23 0,05 24,46% 91,67%

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 0,66 0,02 0,69 0,04 0,72 0,02 0,74 0,02 0,72 0,02 0,71 0,02 0,72 0,02 0,69 0,13 -3,92% -86,96%

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 0,81 0,43 0,67 0,31 0,35 0,11 0,32 0,09 0,32 0,11 0,29 0,09 0,33 0,14 0,29 0,09 173,16% 364,95%

12.ΤΓΔΗΑ 0,72 0,32 0,65 0,25 0,60 0,17 0,57 0,23 0,51 0,16 0,30 0,12 0,35 0,18 0,33 0,12 120,69% 160,84%

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 0,15 0,01 0,23 0,01 0,23 0,03 0,20 0,03 0,15 0,03 0,19 0,02 0,22 0,03 0,17 0,02 -14,37% -53,39%

14.ΥΖΜΗΚΑ 0,34 0,16 0,39 0,21 0,37 0,19 0,40 0,23 0,39 0,22 0,36 0,20 0,32 0,15 0,32 0,14 7,59% 16,32%

ΤΝΟΛΑ 0,36 0,09 0,39 0,10 0,41 0,13 0,39 0,12 0,35 0,10 0,35 0,09 0,37 0,10 0,36 0,10 0,57% -14,05%

Βρατσπρόζεζκες Τποτρεώζεης προς Δλεργεηηθό θαη Βρατσπρόζεζκα Σραπεδηθά Γάλεηα προς Δλεργεηηθό

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 METAB.07-14
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ζπλνιηθή εηθφλα παξαηεξείηαη πσο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην ελεξγεηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο παξακέλνπλ ζε 

ζηαζεξά επίπεδα, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 2011-2013 φπνπ ν δείθηεο είρε κεγαιχηεξεο ηηκέο. Ο δείθηεο «βξαρππξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα 

πξνο ην ελεξγεηηθφ» θηλείηαη ζε πησηηθή πνξεία, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξηφδνπ 2011-2012 φπνπ ν δείθηεο είρε κεγαιχηεξεο ηηκέο. Βέβαηα νη 

δηαθνξνπνηήζεηο αλά θιάδν θαη αλά έηνο είλαη έληνλεο. 

 

 

Πίλαθας 11. 

 

Β.Τ. = Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο πξνο Πσιήζεηο, Β.Γ. = Βξαρππξφζεζκα Σξαπεδηθά Γάλεηα πξνο Πσιήζεηο, ΜΔΣΑΒ = Μεηαβνιή. 

ΚΛΑΓΟΙ

Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ. Β.Τ. Β.Γ.

1.ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 9,61 0,22 12,55 0,26 13,98 0,24 5,32 0,17 3,39 0,09 1,94 0,06 1,82 0,09 1,06 0,04 807,67% 481,23%

2.ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΤΠΖΡΔΗΔ 0,48 0,08 0,58 0,07 0,52 0,24 0,47 0,22 0,54 0,19 0,52 0,16 0,37 0,17 0,31 0,14 52,50% -40,10%

3.ΔΜΠΟΡΗΟ 0,22 0,03 0,26 0,10 0,42 0,23 0,44 0,30 0,29 0,12 0,41 0,24 0,38 0,20 0,45 0,24 -51,76% -86,04%

4.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 0,94 0,10 1,05 0,12 1,18 0,14 1,02 0,13 0,83 0,13 0,65 0,13 0,65 0,12 0,64 0,11 46,86% -11,80%

5.ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 1,97 0,38 1,94 0,39 1,75 0,33 1,70 0,32 1,16 0,27 0,82 0,20 0,74 0,14 0,62 0,11 215,21% 249,17%

6.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 0,26 0,15 0,23 0,16 0,27 0,31 0,25 0,24 0,29 0,21 0,29 0,24 0,16 0,23 0,20 0,19 32,32% -20,54%

7.ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 0,41 0,05 0,52 0,10 0,50 0,07 0,53 0,09 0,46 0,09 0,43 0,06 0,44 0,08 1,37 0,06 -69,75% -24,74%

8.ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 0,65 0,06 0,56 0,06 0,93 0,13 0,69 0,10 0,69 0,08 0,65 0,10 0,36 0,09 0,49 0,16 30,58% -59,41%

9.ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 0,20 0,09 0,26 0,15 0,31 0,15 0,21 0,09 0,13 0,04 0,19 0,05 0,15 0,05 0,16 0,05 20,31% 91,67%

10.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 1,14 0,02 1,18 0,04 1,27 0,02 1,27 0,02 1,22 0,02 1,20 0,02 1,25 0,02 1,20 0,13 -5,07% -86,96%

11.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 1,09 0,43 0,89 0,31 0,39 0,11 0,36 0,09 0,37 0,11 0,34 0,09 0,39 0,14 0,34 0,09 226,05% 364,95%

12.ΤΓΔΗΑ 2,05 0,32 2,09 0,25 1,61 0,17 1,54 0,23 1,37 0,16 0,70 0,12 0,83 0,18 0,79 0,12 159,90% 160,84%

13.ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 0,46 0,01 0,67 0,01 0,67 0,03 0,64 0,03 0,43 0,03 0,51 0,02 0,54 0,03 0,46 0,02 1,21% -53,39%

14.ΥΖΜΗΚΑ 0,40 0,16 0,46 0,21 0,45 0,19 0,53 0,23 0,56 0,22 0,57 0,20 0,42 0,15 0,41 0,14 -3,15% 16,32%

ΤΝΟΛΑ 0,51 0,12 0,55 0,14 0,57 0,18 0,54 0,16 0,51 0,14 0,52 0,13 0,46 0,13 0,49 0,14 4,67% -10,55%

Βρατσπρόζεζκες Τποτρεώζεης προς Πφιήζεης θαη Βρατσπρόζεζκα Σραπεδηθά Γάλεηα προς Πφιήζεης

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 METAB.07-14
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Ο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ηνθνθφξεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (νη ηνθνθφξεο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζεσξνχληαη σο ηξαπεδηθά δάλεηα) πξνο ηηο πσιήζεηο, ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ αλά θιάδν. Απφ ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα πξνθχπηεη πσο ν δείθηεο «βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο πσιήζεηο» έρεη κηα νξηαθή άλνδν, ελψ ν δείθηεο 

«βξαρππξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα πξνο ηηο πσιήζεηο» παξνπζηάδεη κείσζε. Ζ κείσζε ηνπ δείθηε νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεηαηφπηζε πνπ έρνπλ 

δερηεί ηα δάλεηα απφ βξαρππξφζεζκα ζε καθξνπξφζεζκα. 

Γεληθφηεξα απφ ηνπο πίλαθεο 7, 8, 9, 10 θαη 11 πεγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα φπσο: 

πγθεληξσηηθά ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ππάξρεη νξηαθή αχμεζε ηνπ ρξένπο κε κείσζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θαη αχμεζε ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο. Σν ηνθνθφξν ρξένο κεηψζεθε νξηαθά, φκσο ην βξαρππξφζεζκν ηνθνθφξν ρξένο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε. 

Παξαηεξείηαη επίζεο ε κεηαηφπηζε ρξένπο απφ ηνθνθφξν ζε κε ηνθνθφξν. Δλψ ην ζπλνιηθφ ρξένο έρεη πνιχ κηθξή αχμεζε ν ιφγνο «ζπλνιηθέο 

ππνρξεψζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα» απμάλεηαη θαηά 25% απφ ην 2007 έσο ην 2014. Οη εμεηαδφκελνη φκηινη αλάισζαλ θαη αλαιψλνπλ ηα ίδηα 

θεθάιαηά ηνπο πξνο θάιπςε ππνρξεψζεσλ θαη δεκηψλ. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνλ θάζε θιάδν ρσξηζηά: 

Κιάδνο 1 (Αθίλεηε Πεξηνπζία): Ο θιάδνο έρεη πνιχ κεγάιε αχμεζε ρξένπο ην νπνίν είλαη θπξίσο ηνθνθφξν βξαρππξφζεζκν ρξένο 

ζπκπαξαζχξνληαο φινπο ηνπο δείθηεο πξνο αξλεηηθή θαηεχζπλζε.   

Κιάδνο 2 (Βηνκεραληθά Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο): Οη δείθηεο ζε απηφλ ηνλ θιάδν επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ νκίινπ ην 2012. Οη ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο πσιήζεηο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα απμήζεθαλ ηδηαίηεξα. 

Κιάδνο 3 (Δκπφξην): Ζ κεηαηφπηζε ηνθνθφξνπ βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο ζε ηνθνθφξν καθξνπξφζεζκν ρξένο ζπλέβαιε ζηε θαιή εηθφλα ηνπ 

παζεηηθνχ. Ο θιάδνο αληαπεμέξρεηαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ.  
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Κιάδνο 4 (Καηαζθεπέο θαη Τιηθά Καηαζθεπψλ): Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνλ θιάδν απηφ είλαη ε αχμεζε ηνπ ηνθνθφξνπ θαη κε ρξένπο. Ζ αχμεζε 

απηή παξαηεξείηαη ηδίσο ζην καθξνπξφζεζκν ρξένο θαη επνκέλσο ε θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ παξνπζηάδεη βειηίσζε.  

Κιάδνο 5 (Μέζα Δλεκέξσζεο): Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα θαθή εηθφλα ζηε θεθαιαηαθή ηνπ δηάξζξσζε θαη ην πςειφ 

ρξένο ηείλεη ηνλ θιάδν ζε δπζνίσλεο πξνβιέςεηο. Δάλ δελ απμεζνχλ ηα ίδηα θεθάιαηα ν θιάδνο ζα αληηκεησπίζεη ζχληνκα δήηεκα επηβίσζεο. 

Κιάδνο 6 (Πεηξέιαην θαη Αέξην): Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνλ θιάδν απηφ είλαη ν πςειφο δαλεηζκφο ην 2013. Βέβαηα ν λένο δαλεηζκφο είλαη θπξίσο 

καθξνπξφζεζκνο κε απνηέιεζκα λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Κιάδνο 7 (Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά Αγαζά): Απηφο ν θιάδνο κείσζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζε απφιπην κέγεζνο αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ίδηα θεθάιαηα, πσιήζεηο θαη ελεξγεηηθφ. Γεληθφηεξα δηαπηζηψλεηαη κηα ηαθηνπνίεζε ηνπ παζεηηθνχ. 

Κιάδνο 8 (Πξψηεο Όιεο):  ε απηφλ ηνλ θιάδν παξαηεξείηαη κεηαηφπηζε ρξένπο απφ βξαρππξφζεζκν ζε καθξνπξφζεζκν. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ 

νκίινπ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη. 

Κιάδνο 9 (Σαμίδηα θαη Αλαςπρή): Ζ αχμεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ήηαλ ζεκαληηθή, κε απνηέιεζκα ηελ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζε φινπο ηνπο δείθηεο.   

Κιάδνο 10 (Σερλνινγία θαη Σειεπηθνηλσλίεο): Ζ ζηαζεξά πησηηθή πνξεία ηνπ ηνθνθφξνπ ρξένπο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο απεηθνλίδεη ηελ 

απνκφριεπζε ηνπ θιάδνπ, φκσο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην ρξένο βξίζθεηαη ζε αξθεηά πςειά  επίπεδα. 

Κιάδνο 11 (Σξφθηκα θαη Πνηά): Ο θιάδνο παξνπζηάδεη αξλεηηθή εηθφλα, φινη νη δείθηεο έρνπλ θαθή ηάζε παξ‟ φιε ηε κείσζε ρξένπο.  

Κιάδνο 12 (Τγεία): Ηδηαίηεξα θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηθξαηεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Σν ρξένο κεηαηνπίζηεθε απφ καθξνπξφζεζκν 

ζε βξαρππξφζεζκν θαη νχηε νη πσιήζεηο αιιά νχηε θαη ην ελεξγεηηθφ αξθεί γηα λα θαιπθηεί ην βξαρππξφζεζκν ρξένο.  

Κιάδνο 13 (Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο): Ζ αλάπηπμε ζε απηφλ ηνλ θιάδν ρξεκαηνδνηείηαη κε καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ. Απνηέιεζκα απηνχ 

είλαη ε θαιή εηθφλα ηνπ θιάδνπ θαη ε επρέξεηα ζηελ αληηκεηψπηζε βξαρππξφζεζκν ππνρξεψζεσλ.  

Κιάδνο 14 (Υεκηθά): Καη ζε απηφλ ηνλ θιάδν ππάξρεη κεηαηφπηζε ρξένπο απφ καθξνπξφζεζκν ζε βξαρππξφζεζκν. 
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4.3.4.   σγθεληρφηηθή Αλάισζε θαη ύγθρηζε κε ηα Θεφρεηηθά Μοληέια. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία απφ ηνπο πίλαθεο πνπ απνηππψζεθαλ ζηελ αλάιπζε, ζα ιέγακε φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε επεξέαζε ζεκαληηθά ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νδήγεζε ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

χςνπο θαη ηνπ είδνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Ο κεγάινο βαζκφο 

κφριεπζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε πξν θξίζεο 

θαηέζηεζε ηνπο νκίινπο πεξηζζφηεξν 

εμαξηψκελνπο απφ ηα δαλεηαθά θεθάιαηα. Σν 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δαλεηνδνηεί πιένλ απφ ην 

2009 θαη έπεηηα κε κεγαιχηεξν θφζηνο (ζε 

ζρέζε κε ην κέζσ Δπξσπατθφ θφζηνο 

δαλεηζκνχ) θαη πεξηζζφηεξν επηιεθηηθά. Σν 

κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε θεξδνθνξία θαη ην 

ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ππήξμαλ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο δηαηήξεζεο ηεο 

πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, ζε έλα 

πεξηβάιινλ απμεκέλεο απνθπγήο θηλδχλσλ θαη 

ζηελφηεηαο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. 
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Σα πνζά ζηνλ θάζεην άμνλα είλαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ. 

Γηάγρακκα 1. 
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Σν δηάγξακκα 1 απεηθνλίδεη δηαρξνληθά ην κέγεζνο, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα μέλα θεθάιαηα ζηνπο εηζεγκέλνπο ειιεληθνχο νκίινπο 

εηαηξηψλ ζπλνιηθά. Σν κέγεζνο ησλ νκίισλ κεηά απφ αχμεζε πνπ παξνπζίαζε θαηά ηε πεξίνδν 2008 – 2012 πξνζαξκφζηεθε ην έηνο 2014 

νξηαθά θάησ (3,9%) απφ ηηο ηηκέο ηνπ 2007. Σα ίδηα θεθάιαηα παξνπζηάδνπλ  παξφκνηα ηάζε  κε ην κέγεζνο, φκσο ε κείσζε ηνπο είλαη πνιχ 

έληνλε θηάλνληαο ην έηνο 2014 ζρεδφλ 19%. Δλψ ηα μέλα θεθάιαηα, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα πνξεία κε ηα άιια δχν κεγέζε, θαηαιήγνπλ ζηελ 

νξηαθή κείσζε (1,7%) ην έηνο 2014. Καηά ηε 

πεξίνδν αλάιπζεο ε κφριεπζε ζηνπο 

εμεηαδφκελνπο νκίινπο εηαηξηψλ απμήζεθε, ηα 

μέλα θεθάιαηα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ 

ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ θαη 

δηακνξθψλνληαη ην έηνο 2014 ζην 70%.  

Σν δηάγξακκα 2 απεηθνλίδεη ηελ πνξεία 

ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο αιιά θαη ην πνζφ ρξένπο 

πνπ είλαη ηνθνθφξν ζηνπο ειιεληθνχο 

εηζεγκέλνπο νκίινπο. ην ειιεληθφ νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ην ηνθνθφξν ρξένο ζεσξείηαη 

δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πίλαθεο 7 θαη 8 
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Σα πνζά ζηνλ θάζεην άμνλα είλαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ. 

Γηάγρακκα 2. 
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ππνδεηθλχνπλ πσο ην ζπλνιηθφ ρξένο απμήζεθε νξηαθά θαηά 1,7%, ην ηνθνθφξν ρξένο κεηψζεθε νξηαθά  θαηά 2,3% θαη ην πνζνζηφ ηνπ 

ηνθνθφξνπ ρξένπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο απφ ην έηνο  2007 φπνπ ήηαλ 46,6% κεηψζεθε ζην 44,7% ην έηνο 2014, δειαδή έρνπκε κεηαβνιή 

4,1%.  

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη ην 

εξψηεκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ηνθνθφξν ρξένο 

κεηψζεθε έζησ θαη ιίγν, πνχ νθείιεηαη ε 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο; Οη ειιεληθνί 

εηζεγκέλνη φκηινη ζηξάθεθαλ πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο, ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλνπο  

θιάδνπο φπνπ ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε 

δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

είλαη έληνλε. 

ην ην δηάγξακκα 3 απεηθνλίδνληαη νη 

δείθηεο «ζπλνιηθέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο πξνο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ», 

«ινηπέο βξαρππξφζεζκεο
19

 ππνρξεψζεηο πξνο 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
20

» θαη «ηνθνθφξεο 

                                                           
19

 Στισ λοιπζσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ ςυμπεριλαμβάνονται χρζη προσ τουσ προμηθευτζσ, αςφαλιςτικζσ υποχρεώςεισ, δημόςιο κ.α. 
20

 Στο κυκλοφοροφν ενεργητικό εμπεριζχονται τα αποθζματα, χρεόγραφα, απαιτήςεισ και διαθζςιμα.  

Γηάγρακκα 3. 
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βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ». Δθ πξψηεο φςεσο ε ηάζε θαη ησλ ηξηψλ δεηθηψλ είλαη φκνηα. κσο εάλ 

παξαηεξήζνπκε αλαιπηηθφηεξα ν δείθηεο «ηνθνθφξεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο», χζηεξα απφ ηηο απμεκέλεο ηηκέο πνπ παξνπζίαζε ηα έηε 

2010 έσο θαη ην 2012 πξνζαξκφζηεθε ρακειφηεξα απφ ηηο ηηκέο πξν ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο (κείσζε θαηά 9,2%). Αληίζεηε εηθφλα 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ δείθηε «ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ», ν δείθηεο ην έηνο 2014 απνηππψλεη 

πςειφηεξε ηηκή (αχμεζε θαηά 11,6%). Με άιια 

ιφγηα νη ειιεληθνί εηζεγκέλνη φκηινη αχμεζαλ ηα 

βξαρππξφζεζκα ρξέε ηνπο πξνο πξνκεζεπηέο, 

δεκφζην, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη κείσζαλ ηα 

ρξέε ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πνπ θαηέρνπλ. Ο 

δείθηεο «ζπλνιηθέο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο πξνο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ» 

παξαηεξείηαη πσο απφ ην έηνο 2009 είλαη 

κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη 

ειιεληθνί εηζεγκέλνη φκηινη ζην ζχλνιν απφ ην 

2009 έρνπλ βξαρππξφζεζκα ρξέε κεγαιχηεξα 

απφ φηη φιν ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηνπο. 

Δπίζεο κία άιιε παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηα πξνεγνχκελα, είλαη πσο παξ‟ φιε ηε 

δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

Σα πνζά ζηνλ θάζεην άμνλα είλαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ. 

Γηάγρακκα 4. 
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επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάγθε γηα εμεχξεζε θεθαιαίσλ, νη δηνηθήζεηο θαη νη κέηνρνη δελ πξνβαίλνπλ ζε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αιιά 

πξνηηκνχλ ηα φπνηα θεθάιαηα ρξεηάδνληαη λα ηα αληινχλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ ζηάζε ηνπο απηή είλαη  θαζνξηζηηθή ζηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ησλ νκίισλ εηαηξηψλ. 

Απφ ην δηάγξακκα 4 θαη απφ ηνπο αλαθεξζέληεο πίλαθεο 3, 4, 5 θαη 6 εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε θεξδνθνξία θαη ηε ξεπζηφηεηα 

ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ νκίισλ. Σα Κέξδε πξν Φφξσλ-Σφθσλ-Απνζβέζεσλ κεηψζεθαλ ζηελ πεξίνδν αλάιπζεο θαηά 44,5%. Σα Κέξδε πξν 

Φφξσλ-Σφθσλ κεηψζεθαλ απφ ην έηνο 2007 ζην έηνο 2014 θαηά 65%. Σα Κέξδε πξν Φφξσλ φπσο θαη ηα Καζαξά Κέξδε νπζηαζηηθά έρνπλ 

εθκεδεληζηεί. Σα θαζαξά θέξδε απφ ην 2012 απνηππψλνληαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν (δεκίεο).  

Ζ  κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ν αθαληζκφο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ απσζεί ηνπο ηδηνθηήηεο – επελδπηέο απφ ην λα επελδχζνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο. Οη ειιεληθνί φκηινη είλαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλνη απφ ηα μέλα θεθάιαηα. Με δεδνκέλν πσο ην θφζηνο ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ έρεη απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλάιπζεο, ηα θέξδε κεηά απφ ηφθνπο έρνπλ απαιεηθζεί. Παξφια ηαχηα νη ειιεληθνί 

εηζεγκέλνη φκηινη έρνπλ πξφζβαζε ζε δαλεηαθά θεθάιαηα απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Δίηε κε βξαρππξφζεζκα είηε κε καθξνπξφζεζκα 

δάλεηα νη επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαη ζηα δαλεηαθά θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ.  ε θακία πιεπξά δελ ζπκθέξεη ε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

αθφκα θαη αλ είλαη αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ. ηνπο θιάδνπο ηνπο νπνίνπο ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπο επεξέαζε ζεκαληηθά, 

νη ηξάπεδεο έρνπλ ζέζεη δηθνχο ηνπο φξνπο γηα ηε πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θνβνχκελν κε εμππεξέηεζε ησλ 

δαλείσλ ηνπ, κείσζε θαη κεηέηξεςε ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο θιάδνπο  «Αθίλεηε Πεξηνπζία», «Μέζα Δλεκέξσζεο», «Σαμίδηα θαη Αλαςπρή» 

θαη «Τγεία» απφ καθξνπξφζεζκε ζε βξαρππξφζεζκε. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο είλαη ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο (κε 

εμαίξεζε ηνλ θιάδν «Σαμίδηα θαη Αλαςπρή»), ε κεγάιε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (κε εμαίξεζε ηνλ θιάδν «Σαμίδηα θαη Αλαςπρή»), ε 

κεηαηφπηζε ηνπ ρξένπο απφ καθξνπξφζεζκν ζε βξαρππξφζεζκν, ε κείσζε ηνπ δείθηε θαζαξή ηακεηαθή  ξνή πξνο ελεξγεηηθφ (κε  εμαίξεζε ηνλ 

θιάδν «Αθίλεηα») θαη ε δηαρξνληθή θαηαγξαθή δεκηψλ (κε εμαίξεζε ηνλ θιάδν «Σαμίδηα θαη Αλαςπρή»). ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο δελ 
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εθαξκφδεηαη θακία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. Ζ επηβίσζε ηνπο εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο δπζπξαγία είλαη πξν ησλ ππιψλ εάλ δελ 

πξνρσξήζνπλ νη δηνηθήζεηο θαη νη κέηνρνη ζηελ εμεχξεζε λέσλ θεθαιαίσλ.   

Αληίζεηε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ζηνπο θιάδνπο «Δκπφξην», «Καηαζθεπέο θαη Τιηθά Καηαζθεπψλ», «Πεηξέιαην θαη Αέξην» θαη  

«Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο». ε απηνχο ηνπο θιάδνπο, παξ‟ φιν ηνλ πςειφ βαζκφ κφριεπζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ζπλερίδεηαη θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην κέγεζνο, 

ε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο θαη ε δηαρξνληθή θεξδνθνξία. Απηνί νη παξάγνληεο επηδξνχλ ζεηηθά ζηνπο θιάδνπο απηνχο θαη ηνπο 

αλνίγνπλ δξφκνπο πξνο πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε. Οη ππνρξεψζεηο ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο κεηαβιήζεθαλ απφ βξαρππξφζεζκεο ζε 

καθξνπξφζεζκεο. Ζ κεηαηφπηζε απηή ηνπ ρξένπο θαηέζηεζε επθνιφηεξε ηελ εμππεξέηεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαζψο θαη 

βειηίσζε ηνπο δείθηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Απηνί νη θιάδνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο φπνηεο επελδπηηθέο επθαηξίεο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ. Με άιια ιφγηα, νη ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη αθνινπζνχλ κία 

ζηξαηεγηθή ε νπνία κνηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε ζεσξία ηεο ηεξαξρίαο «pecking order»  θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. Οη φκηινη πνπ αλήθνπλ ζε 

απηνχο ηνπο θιάδνπο, αθνχ έρνπλ αλαιψζεη ηα εζσηεξηθά θαη παξαθξαηνχκελα θέξδε, ζχκθσλα κε ηε πξψηε θάζε ηεο ζεσξίαο, πξνβαίλνπλ 

ζηελ αλαδήηεζε μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Οη ππφινηπνη θιάδνη παξνπζηάδνπλ κηα κηθηή εηθφλα. Οη δηαθχκαλζε ζε φια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ζηνπο δείθηεο είλαη έληνλε, νη 

αιιαγέο απφ έηνο ζε έηνο είλαη ζεκαληηθέο θαη δελ ππάξρεη κηα ζηαζεξή ηάζε. 

Δλ θαηαθιείδη, νη ειιεληθνί εηζεγκέλνη φκηινη εμαθνινχζεζαλ θαη ελ θαηξψ νηθνλνκηθήο θξίζεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δαλεηαθά 

θεθάιαηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ. Ζ απμεκέλε κφριεπζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηελ πξν θξίζεο επνρή ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ 
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θφζηνο λέσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θεξδψλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ εκθάληζε δεκηψλ. Σα φπνηα 

θέξδε απνκέλνπλ κεηά απφ ηνπο ηφθνπο αθαλίδνληαη απφ ηελ πςειή θνξνινγία πνπ αζθείηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ζπλερίδεη λα ρξεκαηνδνηεί ηνπο ειιεληθνχο εηζεγκέλνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε φκσο έρεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αιιάμεη. 

κηινη νη νπνίνη έρνπλ δπζκελή νηθνλνκηθά κεγέζε απνθιείνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ή ρξεκαηνδνηνχληαη κε βξαρππξφζεζκν θαη πςεινχ θφζηνπο 

δαλεηζκφ. Απφ ηα πιένλ αλεζπρεηηθά ζηνηρεία είλαη ε πνξεία ηνπ ιφγνπ «Κέξδε πξν Σφθσλ Φφξσλ πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ», θαζψο ν 

δείθηεο απηφο έρεη αξλεηηθή πνξεία ζηηο πεξηζζφηεξεο εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο. Ζ ζπλερήο δπζθνιία δεκηνπξγίαο θεξδψλ θαη ε πςειή 

θνξνινγία έρνπλ θαηαζηήζεη νξηζκέλνπο νκίινπο εηαηξηψλ άκεζα εμαξηεκέλνπο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη φκηινη ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θαζψο θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθπξηψλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θέξδε. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

ηε  παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαθέξζεθαλ νξηζκέλεο ζεσξίεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη πξνηάζεηο ησλ Modigliani θαη Miller, 

ε Αληηζηαζκηζηηθή Θεσξία ηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο θαη ην Κφζηνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γπζπξαγίαο, ε Θεσξία ηνπ Κφζηνπο Αληηπξνζψπεπζεο θαη ε Pecking 

order Θεσξία ηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο. πκπεξαζκαηηθά, ε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη νη εκπιεθφκελεο πιεπξέο (ηδηνθηήηεο – 

κέηνρνη, δηνηθήζεηο θαη δαλεηζηέο) πνπ άιινηε ζπλεξγάδνληαη θαη άιινηε βξίζθνληαη 

ζε αληηπαξάζεζε δελ ζα πξέπεη λα ηελ ππνηηκνχλ. Οξηζκέλεο ζεσξίεο θαη κειέηεο 

ζπκπιεξψλνπλ ε κηα ηελ άιιε, ελψ νξηζκέλεο άιιεο βξίζθνληαη ζε αληίζεηα 

ζηξαηφπεδα. Δμάιινπ, δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά αληίζεηα ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ πνιινί θαη δηάθνξνη παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα επηιερζεί κηα 

ελδεδεηγκέλε ζηξαηεγηθή θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. 

Δπίζεο, ε παξνχζα δηπισκαηηθή αλαθέξζεθε ρσξίο κεγάιε επέθηαζε ζηε 

θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη παξάγνληεο άκεζα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δλ θαηαθιείδη,  επηιέρζεθε έλα δείγκα 126 νκίισλ εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζην 

Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην, δηαρσξηζκέλν ζε 14 ππεξθιάδνπο θαη αθνινχζεζε  

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπο. Ζ αλάιπζε πεξηείρε ηε παξνπζίαζε 

νξηζκέλσλ κεγεζψλ θαη ππνινγηζκφ δεηθηψλ. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη πσο νη 

ειιεληθνί εηζεγκέλνη φκηινη δελ αθνινπζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο αιιά ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζφηεξν επθαηξηαθά θαη 

αλάινγα κε ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ Διιάδα. 
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