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Περίληψη  Abstract 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η 

χρηματοοικονομική ανάλυση της μεγαλύτερης 

εταιρίας παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας, 

της PJSC Gazprom. Στο πρώτο μέρος της εργασίας 

γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση των 

επιστημονικών προσεγγίσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί πάνω στη χρηματοοικονομική 

ανάλυση. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια ιστορική 

αναδρομή της πορείας της εταιρίας και της εξέλιξης 

του κλάδου στη Ρωσία. Ακόμη, παρουσιάζονται τα 

οικονομικά και ποιοτικά στοιχεία της εταιρίας 

καθώς και η θεωρητική προσέγγιση της μεθόδου 

που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της 

μελέτης. Ακολουθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση 

της Gazprom που πραγματοποιήθηκε από το 

συγγραφέα στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Πραγματοποιείται 

επιμέρους ανάλυση, με τη βοήθεια των 

αριθμοδεικτών τάσης, όλων των κύριων 

λογαριασμών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρίας σύμφωνα με τη σειρά 

που εμφανίζονται στους ισολογισμούς της εταιρίας. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται 

βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π) 

και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και αποτελούν το λογιστικό 

πλαίσιο που εφαρμόζει η εταιρία. Εκτός από τους 

αριθμοδείκτες τάσης, παρουσιάζονται οι 

καταστάσεις κοινού μεγέθους ενώ αναλύονται και οι 

κυριότεροι αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης όπως της ρευστότητας, δραστηριότητας, 

 In this thesis it is presented the financial analysis of 

the largest natural gas’ sales company in Russia, 

PJSC Gazprom. At the beginning, a literature review 

of the different scientific approaches which have 

been done on the financial analysis is made. Also, a 

historical review is made concerning the 

development of both the company and the sector in 

Russia. Furthermore, the economical and quality 

characteristics of the company are presented as well 

as the theoretical approach of the method, which is 

used for this thesis. In addition, the financial analysis 

of JPSC Gazprom, made by the author of tis thesis, 

is presented. Every major account, which is part of 

the financial statements, is analyzed through the 

proportion and percentage ratios. The financial 

statements have been prepared in accordance to the 

accounting and the reporting rules of the 

International Standards. Beyond the proportion and 

percentage ratios, common base ratios are examined 

as well as the liquidity ratios, the activity ratio, profit 

ratios and the investment ratios. This thesis comes to 

end after the conclusions made on the analysis of all 

the elements above and the analysis’ restrictions. 

Finally, some interesting proposals for future 

research are presented. 
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κεφαλαιακής διάρθρωσης και επενδυτικής 

δραστηριότητας. Η παρούσα μελέτη κλείνει με τα 

συμπεράσματα που διεξάγονται από την ανάλυση 

των παραπάνω δεικτών, την παράθεση των 

περιορισμών της έρευνας και τις προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Η εταιρία PJSC Gazprom είναι αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως στον 

κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες 

εξέλιξης οικονομίας και ανάπτυξης της Ρωσίας αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας μέσω των 

εξαγωγών που πραγματοποιεί σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Η PJSC 

Gazprom αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης παρά την ευρύτερη οικονομική 

αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας και τις μεταβολές των τιμών του κλάδου, οι οποίες 

καθορίζονται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα νομοθετικοί, περιβαλλοντικοί, 

οικονομικοί και πολιτικοί. Η Gazprom αποτελεί μια εταιρία κολοσσό, η οποία εκμεταλλεύτηκε 

τις ευκαιρίες που εμφανίστηκαν μέσα στην κρίση προκειμένου να αναπτυχθεί και της οποίας η 

δραστηριότητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην ευημερία της οικονομίας. Ωστόσο, η 

οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας της 

αγοράς, η ανασφάλεια και οι εμπόλεμες καταστάσεις που ξέσπασαν σε διάφορες χώρες ανά 

την υφήλιο αναμφισβήτητα είχαν επίδραση στην οικονομική ευρωστία της Gazprom. Οι 

συνέπειες όλων αυτών που προαναφέρθηκαν, τα μέτρα αντιμετώπισης και τα αποτελέσματα 

τους αποδεδειγμένα αντανακλώνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Η 

παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται μια συνοπτική εισαγωγή του αντικειμένου και του σκοπού της εργασίας. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση όλων των επιστημονικών 

προσεγγίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στη χρηματοοικονομική ανάλυση, ενώ 

αναφέρονται τα μαθηματικά μοντέλα, οι τεχνικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ο κάθε 

αναλυτής για την εκπόνηση της μελέτης του. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ιστορική 

εξέλιξη του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και οι διεθνείς τάσεις του κλάδου. Το τρίτο 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του κλάδου στη Ρωσία 

και της εταιρίας Gazprom, ενώ παρουσιάζονται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία του κλάδου και 

τα ποιοτικά στοιχεία της εταιρίας αλλά και η οργανωτική της δομή. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται η θεωρητική προσέγγιση των τεχνικών και των μεθόδων της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο, εκπονείται η χρηματοοικονομική 

ανάλυση της Gazprom για το χρονικό διάστημα από το 2006 έως και το 2016, υπολογίζονται 

και επεξηγούνται τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών τάσης των κυριότερων λογαριασμών 
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των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας με τη σειρά που εμφανίζονται στους 

ισολογισμούς της, συντάσσονται οι καταστάσεις κοινού μεγέθους για τους λογαριασμούς 

αυτούς. Ακόμη υπολογίζονται και επεξηγούνται τα αποτελέσματα των κυριότερων 

αριθμοδεικτών. Τα απόλυτα αριθμητικά δεδομένα, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 

των συγκριτικών καταστάσεων και των αριθμοδεικτών από το συγγραφέα της παρούσας 

διπλωματικής, αντλήθηκαν από τις ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της εταιρίας. Επιπλέον, το κεφάλαιο αυτό εμπεριέχει και τη διαγραμματική απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων για την καλύτερη κατανόηση της διαχρονικής εξέλιξης των μεγεθών. Στο έκτο 

και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, που 

προέκυψαν από την εκπόνηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, σχετικά με τη βιωσιμότητα 

και τη μελλοντική εξέλιξη της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα αφορούν τη 

ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα, την κεφαλαιακή διάρθρωση και την 

επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας. Το έκτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά 

των περιορισμών της έρευνας αλλά και την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για 

μελλοντική έρευνα. Αντικείμενο και σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων για τη διεξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εν λόγω έρευνα θα συμβάλλουν 

στην καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Η έρευνα αντλεί 

δεδομένα από την εξέλιξη των λογαριασμών μεμονωμένα, μέσω της τάσης τους αλλά και 

συνδυαστικά μέσω των καταστάσεων κοινού μεγέθους και των αριθμοδεικτών. Παράλληλα, 

θα αποτελέσει οδηγό για την αντιμετώπιση ανάλογων κρίσεων στο μέλλον, τη χάραξη 

στρατηγικής, την επιλογή αποδοτικότερων επενδύσεων και ταυτόχρονα την εξασφάλιση και 

την ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας και βιωσιμότητας μέσα από τον εντοπισμό των 

«αδυναμιών» της και των λανθασμένων επιλογών, με στόχο τη μελλοντική αποφυγή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση όλων των σχετικών αναφορών της ξενόγλωσσής και της ελληνικής βιβλιογραφίας 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση των στόχων της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, 

πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στα μαθηματικά μοντέλα, στις μεθόδους, στις τεχνικές και 

στους τρόπους με τους οποίους Έλληνες και ξένοι αναλυτές εκπόνησαν αντίστοιχες 

χρηματοοικονομικές αναλύσεις. 

Εκτενείς αναφορές έχουν πραγματοποιηθεί από Έλληνες και ξένους αναλυτές σχετικά 

με τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Πλήθος επιστημονικών προσεγγίσεων έχουν 

πραγματοποιηθεί και ο τρόπος ανάλυσης ποικίλει ανάλογα με το τι πληροφόρηση και τι θέλει 

να αποδείξει ο κάθε ερευνητής. Στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των εταιριών, 

ο κύριος σκοπός των αναλυτών είναι να διεξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα επίπεδα 

ρευστότητας μιας εταιρίας, τη δραστηριότητα της, την κεφαλαιακή της διάρθρωση, την 

αποδοτικότητα της αλλά και την επενδυτική δραστηριότητα της προκειμένου να 

διαμορφώσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τη βιωσιμότητα της εταιρίας αλλά και τη μελλοντική 

της ανάπτυξη. Χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν επίσης να διεξαχθούν σχετικά με την 

ανταγωνιστικότητα μιας εταιρίας εάν γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων ίδιων δεικτών μεταξύ 

των εταιριών του ίδιου κλάδου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Dr. Puja Archana Sahu και Padma Charan (Puja & Padma, 2013) 

προκειμένου να κατανοήσουν την επίδραση των αριθμοδεικτών στον τομέα της Πληροφορικής 

προχώρησαν στην εκπόνηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για το παράδειγμα της 

εταιρίας TCS. Στα πλαίσια της μελέτης τους πραγματοποίησαν συγκριτική ανάλυση των 

απόλυτων τιμών των κυριότερων λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων για δυο 

συνεχόμενες λογιστικές χρήσεις της εταιρίας, και υπολόγισαν πλήθος αριθμοδεικτών όπως το 

δείκτη γενικής και ειδικής ρευστότητας, το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, το 

δείκτη ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων, το δείκτη χρέος προς Ίδια Κεφάλαια, το δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων, κυκλοφοριακής ταχύτητας συνολικού ενεργητικού, το 

δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους, το δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους, της απόδοσης 

Ιδίων Κεφαλαίων και το δείκτη λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.  
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Η Elena Rogova (Rogova, 2014) για να εξετάσει την αποδοτικότητα και την επενδυτική 

δραστηριότητα των ρωσικών πετρελαϊκών εταιριών πραγματοποίησε μια ανάλυση βάσει μιας 

παραλλαγής του μαθηματικού μοντέλου Du Pont. Υπολόγισε το δείκτη απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων, το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, το λειτουργικό περιθώριο 

κέρδους και το λόγο εσωτερικής αξίας προς χρηματιστηριακή αξία της μετοχής.  

Η Indrani Hazarika (Hazarika, 2015) για να εξετάσει την κερδοφορία, τη ρευστότητα, 

τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των πέντε μεγαλύτερων εταιριών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και το βαθμό επιρροής τους από τη διακύμανση των τιμών του πετρελαίου 

χρησιμοποίησε τον αριθμοδείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, το δείκτη απόδοσης 

ενεργητικού, τη μερισματική απόδοση, το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, το 

δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, το δείκτη ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων, το 

δείκτη γενικής ρευστότητας, το δείκτη χρέος προς ίδια κεφάλαια και την εγχώρια τιμή αγοράς 

του πετρελαίου. Τέλος, χρησιμοποίησε τα παραπάνω αποτελέσματα σε ένα γραμμικό μοντέλο 

παλινδρόμησης για να διεξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τις επτά μεγαλύτερες εταιρίες του 

κλάδου. 

Ο Pierre Lucouw (Lucouw, 2013) χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της εταιρίας Enron 

προσπαθεί να εξηγήσει τα χρήσιμα συμπεράσματα που μπορεί να αποφέρει η 

χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων μιας εταιρίας, χρησιμοποιώντας 

το μαθηματικό μοντέλο του Bernstein για τον υπολογισμό της οικονομικής μόχλευσης της 

εταιρίας του παραδείγματος. Από τα αποτελέσματα του μοντέλου καταλήγει σε αξιόλογα 

συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα της εταιρίας. 

Η Otarbayeva Alfinura Bekenovna (Otarbayeva, 2016) πραγματοποίησε τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρίας «Kommesk –Oir”. Στα πλαίσια της 

ανάλυσης της ανέλυσε τους αριθμοδείκτες τάσεις των κυριότερων λογαριασμών του 

ισολογισμού της εταιρίας και υπολόγισε τους αριθμοδείκτες απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων και 

απόδοσης ενεργητικού για τρία οικονομικά έτη. 

Οι Joseph Jurkowski και Dion Daly (Jurkowski & Daly, 2015) εξέτασαν την οικονομική 

ευρωστία των πετρελαϊκών εταιριών στις χώρες BRIC (Brazil. Russia, India and China). Το 

δείγμα τους αποτελούνταν από επτά εταιρίες, τις μεγαλύτερες των τεσσάρων χωρών που 

προαναφέρθηκαν. Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων υπολόγισαν και αξιολόγησαν τα 

αποτελέσματα του δείκτη γενικής ρευστότητας, ειδικής ρευστότητας, του δείκτη απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων, του δείκτη απόδοσης ενεργητικού, του δείκτη κέρδη ανά μετοχή καθώς και 

το λόγο τιμή προς κέρδη ανά μετοχή.  
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Ο Daiva Tamuleviciene (Tamulevičienė, 2016) προκείμενου να αξιολογήσει την 

κερδοφορία των εταιριών της Λιθουανίας υπολόγισε τους αριθμοδείκτες τάσης των εσόδων 

από πωλήσεις, του δείκτη μικτού κέρδους και του δείκτη καθαρού κέρδους για πέντε 

οικονομικά έτη.  

Οι Kisang Ruy και Shawn Jang (Ryu & Jang, 2013) χρησιμοποίησαν τους 

αριθμοδείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας, το δείκτη χρέους, το δείκτη περιθωρίου 

κέρδους, το δείκτη κάλυψης τόκων αλλά και τους αριθμοδείκτες των ταμιακών ροών 

προκειμένου να αξιολογήσουν την κερδοφορία και τη ρευστότητα των εμπορικών 

ξενοδοχειακών μονάδων και τις ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν και καζίνο στις 

εγκαταστάσεις τους.  

Οι Delen, Kuzey και Uyar (Delen, et al., 2013) χρησιμοποίησαν τους τριάντα πιο 

σημαντικούς και ευρέως χρησιμοποιούμενους αριθμοδείκτες σαν μεταβλητές σε ένα 

μαθηματικό μοντέλο ώστε να εξηγήσουν την επίδραση των αριθμοδεικτών στην 

αποδοτικότητα των εταιριών. Μερικοί δείκτες που χρησιμοποίησαν ήταν ο δείκτης ειδικής 

ρευστότητας, ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, ο δείκτης απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων, ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού, ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης, ο δείκτης 

καθαρού περιθωρίου κέρδους, ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους, ο δείκτης χρέους, ο 

δείκτης κάλυψης τόκων, ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων και ο δείκτης 

βραχυπρόθεσμου χρέους προς συνολικό χρέος. 

Οι Radu Margineana, Delia Corina Mihaltanb, Nicolae Todeaa (Marginean, et al., 2015) 

για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας, κερδοφορίας και της αποδοτικοτητας της εταιρίας S.C. 

Mobex S.A. χρησιμοποίησαν τους κυριότερους αριθμοδείκτες των αποτελεσμάτων χρήσης της 

εταιρίας. 

Η Monika Bolek (Bolek, 2013) χρησιμοποίησε τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας 

και το μαθηματικό μοντέλο των Richards-Laughlin για να αξιολογήσει τις διαφορές που 

προκύπτουν από τη χρήση των δυο διαφορετικών προσεγγίσεων σε σχέση με τα συμπεράσματα 

για τα επίπεδα της ρευστότητα μιας εταιρίας. 

 Οι Joshi Pravnav και A.F. Tikhomirov (Pranav & Tikhomirov, 2017) για την 

αξιολόγηση της ρευστότητας μιας εταιρίας παρουσίασαν του παραδοσιακούς αριθμοδείκτες 

όπως οι αριθμοδείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας σε αντίθεση με τους δυναμικούς 

(βελτιωμένους) αριθμοδείκτες ρευστότητας [adjusted current ratio, net liquid ratio, cash 

conversion cycle (Hager 1976) και lambda] ανέλυσαν εκτενώς τις διαφορές τους, καθώς και τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά τους. 
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 Τέλος, οι Laura Serghiescu και η Viorela- Ligia Vaidean (Serghiescu & Vaidean, 2014) 

εξέτασαν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση των 

εταιριών στη Ρουμανία του κατασκευαστικού κλάδου. Παρουσίασαν τις θεωρίες κεφαλαιακής 

διάρθρωσης [Modigliani-Miller’s theorem (1958), Trade-off theory, Pecking order theory, 

Agency theory και Market timing theory] ενώ χρησιμοποίησαν τους δείκτες χρέους, απόδοσης 

ενεργητικού, μεγέθους της εταιρίας, μη κυκλοφορούντων παγίων προς σύνολο ενεργητικού, 

ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προς σύνολο ενεργητικού και κυκλοφοριακής ταχύτητας 

ενεργητικού ώστε να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα για το δείγμα που 

χρησιμοποίησαν. 

Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης και ποικίλουν σημαντικά λόγω των πολλών διαφορετικών πεδίων εφαρμογής που 

βρίσκουν ανάλογα με τα ερωτήματα του ερευνητή και τη φύση της εταιρίας ή των εταιριών 

που αναλύονται κάθε φορά. Η χρηματοοικονομική ανάλυση, και οι μέθοδοι και οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στα πλαίσια αυτής, αποτελούν αναμφισβήτητα ένα πολύ χρήσιμο και 

αξιόπιστο εργαλείο για κάθε έμπειρο αναλυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή των χρήσεων και της σημασίας 

του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από τη δημιουργία τους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου μελετώνται οι διεθνείς τάσεις του κλάδου των πετρελαιοειδών και 

του φυσικού αερίου. Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία και οι προβλέψεις για την πορεία της 

ημερήσιας συνολικής ενεργειακής ζήτησης ανά περιοχή, ανά είδος καυσίμου και ανά προϊόν 

πετρελαίου μέχρι το 2040 αλλά και στοιχεία για την κατανομή της ζήτησης του πετρελαίου ανά 

τομέα δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή. Στην τελευταία ενότητα γίνεται μια ιστορική 

ανασκόπηση του κλάδου στη Ρωσία παράλληλα με εκείνη της Gazprom. Το κεφάλαιο αυτό 

ολοκληρώνεται με την παράθεση σημαντικών στατιστικών στοιχείων για την οικονομία της 

Ρωσίας σε συνάρτηση με τον κλάδο των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου, τη 

διακύμανση των τιμών των δυο προϊόντων, τη θέση που κατέχει η Gazprom ανάμεσα στις 

υπόλοιπες μεγάλες εταιρίες της χώρας αλλά και την οργανωτική δομή και τους τομείς που 

δραστηριοποίησης της εταιρίας.  
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3.1 Γενικά 

 

Το πετρέλαιο και το αέριο σχηματίστηκαν από θαλάσσιους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς 

που εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Τα 

υπολείμματα αυτών αναμείχθηκαν με άμμο και λάσπη και έτσι σχηματίστηκαν παχιά 

στρώματα, τα οποία με το πέρασμα των αιώνων μετασχηματίστηκαν σε ιζηματογενή 

πετρώματα. Σταδιακά, αυτή η οργανική ύλη σε συνδυασμό με την αποσύνθεση, την πίεση και 

τη θερμότητα μετατράπηκε σε κάρβουνο, σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο.  

Τα πρώτα ιστορικά ίχνη του πετρελαίου αποτυπώνονται το 1975 π.Χ. στις πηγές που 

αναφέρουν τη διενέργεια εμπορίου πετρελαίου στην Αρχαία Σουμερία, επί της βασιλείας του 

Χαμουραμπί. Επιπλέον, αναφορές για ύπαρξη πετρελαίου στην Περσία γίνονται το 450 π.Χ. 

από τον Έλληνα ιστορικό Ηρόδοτο. Περίπου την ίδια εποχή το 400 π.Χ. στην Κίνα αναφέρεται 

ότι γινόταν μεταφορά αερίου μέσα από αγωγούς φτιαγμένους από μπαμπού, τυλιγμένους με 

κερωμένα υφάσματα για το φωτισμό της χώρας. Οκτακόσια χρόνια αργότερα, στην Κίνα 

εμφανίστηκαν τα πρώτα πηγάδια εξόρυξης πετρελαίου, όπου με τη βοήθεια «σκαπτικών» 

μηχανημάτων κατασκευασμένα από μπαμπού, αντλούσαν το πετρέλαιο, το οποίο 

χρησιμοποιούταν ως πηγή καυσίμων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πετρέλαιο δεν ήταν μια 

άγνωστη ουσία στους περισσότερους πολιτισμούς. Παρ’ όλα αυτά η εκτεταμένη χρήση του 

πετρελαίου άρχισε μετά το 1859, όταν ο Edwin Drake ανακάλυψε την πρώτη υπόγεια δεξαμενή 

πετρελαίου στο Titunsville στην Πενσυλβάνια των Η.Π.Α. Έκτοτε η χρήση του πετρελαίου 

εκτινάχθηκε με τη βιομηχανική επανάσταση. Επίσημα το φυσικό αέριο ανακαλύφθηκε λίγο 

νωρίτερα, το 1821 στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.  

Το πετρέλαιο στην αρχαιότητα χρησιμοποιούταν για τη θεραπεία διάφορων ασθενειών, 

ως μονωτικό υλικό και σαν εκρηκτική ύλη (υγρόν πυρ). Το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, 

όπως η βενζίνη, η κηροζίνη, το diesel χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για μηχανές εσωτερικής 

καύσης. Ακόμη αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή πολλών χημικών και συνθετικών 

προϊόντων όπως οι διαλύτες, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά, τα απορρυπαντικά, 

οι βαφές, τα εντομοκτόνα, τα ρούχα, τα συνθετικά ελαστικά και οι εκρηκτικές ύλες. 

Το φυσικό αέριο στην αρχαιότητα χρησιμοποιούταν στις θρησκευτικές τελετές, καθώς 

πίστευαν ότι είναι η «φωνή των θεών». Τη σύγχρονη εποχή χρησιμοποιείται για τον φωτισμό 

και τη θέρμανση των πόλεων αλλά και ως καύσιμο και πρώτη ύλη για την παραγωγή υλικών 

και χημικών. Πιο αναλυτικά, το φυσικό αέριο χρησιμεύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
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και υδρογόνου, ως καύσιμο για μεταφορικά μέσα, για τη θέρμανση, την παραγωγή γυαλιού, 

υφασμάτων, ατσαλιού και άλλα (Vassiliou, 2009).  

Περίπου εκατό χώρες παγκοσμίως παράγουν αργό πετρέλαιο. Το 48% της συνολικής 

παραγωγής αργού πετρελαίου, σε διεθνές επίπεδο, προήλθε από πέντε χώρες με τη Ρωσία 

(13%) και τη Σαουδική Αραβία (13%) να μοιράζονται την πρώτη θέση, τις Η.Π.Α. να 

ακολουθούν (11%) και το Ιράκ (6%) και το Ιράν (5%) να κλείνουν την πρώτη πεντάδα. 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ποιοι είναι οι «δυνατοί» παίκτες στην ενεργειακή σκακιέρα και 

ποιοι θα εξεταστούν στη συνέχεια (Central Intelligence Agency, 2016) (U.S. Energy 

Information Administration, 2017). 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν ενισχύουν την άποψη ότι ο κλάδος των πετρελαιοειδών και 

του φυσικού αερίου αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους κυριότερους κινητήριους μοχλούς 

της οικονομίας σε παγκόσμια κλίμακα. Τα ηνία παραγωγής φυσικού αερίου κρατούν με 

φθίνουσα σειρά οι Η.Π.Α., η Ρωσία, το Ιράν, το Κατάρ και ο Καναδάς (Central Intelligence 

Agency, 2016) (U.S. Energy Information Administration, 2017). 
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3.2 Οι Διεθνείς Τάσεις στην Πετρελαϊκή Αγορά και την Αγορά του Φυσικού 

Αερίου 

 

 

Οι διεθνείς τάσεις εμφανίζονται ανοδικές σύμφωνα με τα στοιχεία του κλάδου. Οι εκτιμήσεις 

αυτές προκύπτουν μέσα από τις μελέτες και τις ετήσιες εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού 

Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ), OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries). Στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του για το 2016 συμπεριλαμβάνονται και 

εκτιμήσεις για την ζήτηση πετρελαίου μέχρι το 2021 και συνοπτικά απεικονίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

 Παρατηρώντας τον Πίνακα 1 συμπεραίνεται πως η εκτιμώμενη ημερήσια ζήτηση 

πετρελαίου το έτος 2021 θα ανέρχεται στα 99,20 εκατομμύρια βαρέλια. Με άλλα λόγια 

πρόκειται για μια αύξηση 5 εκατομμύρια βαρέλια (5%) περισσότερα από ότι το 2016. Η 

αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, και τις χώρες της Ευρασίας. 

Οι ανεπτυγμένες χώρες στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα μειώσουν την 

ημερήσια αναγκαία ποσότητα πετρελαίου για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. 

Πίνακας 1: Πρόβλεψη ημερήσιας ζήτησης πετρελαίου μέχρι το 2021. (Organization of 

the Petroleum Exporting Countries, 2016) 
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Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε και μια προσπάθεια πιο μακροπρόθεσμης πρόβλεψης 

έως το 2040. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 2: Πρόβλεψη ημερήσιας ζήτησης πετρελαίου ως το 2040. (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries, 2016) 

 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτού του Πίνακα 2 η ημερήσια ζήτηση πετρελαίου το 2040 

θα ανέρχεται στα 109,40 εκατομμύρια βαρέλια. Με άλλα λόγια πρόκειται για μια αύξηση 16,4 

εκατομμύρια βαρέλια (117,6%) περισσότερα από ότι το 2015. Η αύξηση αυτή προέρχεται 

κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, και τις χώρες της Ευρασίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες 

στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα μειώσουν την ημερήσια αναγκαία 

ποσότητα πετρελαίου για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Στη συνέχεια ακολουθεί 

ο πίνακας με την πρόβλεψη της συνολικής ενεργειακής ζήτησης μέχρι το 2040 ανά περιοχή.  
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 η ζήτηση της ημερήσιας ποσότητας ενέργειας συνεχίζει να 

μεγαλώνει και η εκτιμώμενη αύξηση οφείλεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκτιμάται ότι τα 

επίπεδα ημερήσιας ενεργειακής ζήτησης το 2040 θα ανέρχονται στα 382,1 mboe/d, αυξημένη 

κατά 108,20 mboe/d, (139,50%) συγκριτικά με το έτος βάσης το 2014. Η τόσο μεγάλη αύξηση 

οφείλεται κυρίως στα αυξημένα επίπεδα ενεργειακής ζήτησης προερχόμενη από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Βάσει της ίδιας μελέτης σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί 

πως η αύξηση της ζήτησης είναι αποτέλεσμα συνδυασμού πολλαπλών και σύνθετων 

παραγόντων, όπως είναι οι δημογραφικοί, τεχνολογικοί και νομικοί και τα επίπεδα που 

κυμαίνεται το ΑΕΠ μιας χώρας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει να εξεταστεί και το ποσοστό αύξησης 

ζήτησης ανά τύπο καυσίμου. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Πρόβλεψη παγκόσμιας ημερήσιας ενεργειακής ζήτησης ανά περιοχή. 

(Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2016) 
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Στον Πίνακα 4 παρατηρείται συνολική αύξηση 139,5% στο επίπεδο των συνολικών 

ενεργειακών αναγκών με το φυσικό αέριο να κατέχει δεσπόζουσα θέση, με αύξηση 170,63% 

από το 2014, και το πετρέλαιο να ακολουθεί με αύξηση 117,3%. Η εξέλιξη αυτή υποδεικνύει 

την αυξανόμενη σημασία του φυσικού αερίου στο σύνολο του κλάδου, χωρίς αυτό να αναιρεί 

το σημαντικό ρόλο και του πετρελαίου. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται στη συνέχεια ο 

πίνακας με την πρόβλεψη της ζήτησης ανά παράγωγο του πετρελαίου μέχρι το 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Πρόβλεψη ημερήσιας ζήτησης ανά καύσιμο. (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries, 2016) 
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Πίνακας 5: Πρόβλεψη ζήτησης ανά προϊόν πετρελαίου μέχρι το 2040. (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries, 2016) 

 

  

Από τα δεδομένα του Πίνακα 5 προκύπτει ότι τα παράγωγα του πετρελαίου μέσης 

διύλισης θα σημειώσουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης της ζήτησης (124,20%) μέχρι το 

2040. Η τόσο μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στην κηροζίνη, η ζήτηση της οποίας 

καταγράφει αύξηση κατά 138% μέχρι το 2040. Η κηροζίνη χρησιμοποιείται κυρίως σαν 

αεροπορικό καύσιμο, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική αύξηση του κλάδου αερομεταφορών 

μέχρι το 2040, συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη 

η παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την κατανομή της ζήτησης πετρελαίου ανά τομέα 

δραστηριότητας και ανά περιοχή μέχρι το 2040. 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 φαίνεται πως τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει ο κλάδος 

της οδοποιίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξάνουν τα ποσοστά κατακόρυφα. 

Ακολουθούν με φθίνουσα σειρά ο κλάδος των πετροχημικών, των αερομεταφορών και ο 

αγροτικός.  

Όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μέχρι αυτό το σημείο εδραιώνουν την άποψη ότι 

ο κλάδος των πετρελαιοειδών αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την παγκόσμια 

οικονομία, επηρεάζοντας παράλληλα άλλους εξίσου σημαντικούς κλάδους. Αποδεικνύεται, 

επίσης με βάσει τις παραπάνω εκτιμήσεις ότι το φυσικό αέριο θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην εξέλιξη του κλάδου μέχρι το 2040, αφήνοντας το πετρέλαιο στη δεύτερη θέση . 

 

Πίνακας 6: Κατανομή της ζήτησης πετρελαίου ανά τομέα δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή. 

(Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2016) 
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3.3 Ο Κλάδος στη Ρωσία και η Gazprom 

 

Η ανάπτυξη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη Ρωσία ξεκίνησαν σε βιομηχανικό 

επίπεδο στο τέλος του 19ου αιώνα με την οικονομική και τεχνολογική επένδυση σημαντικών 

ξένων επενδυτών, όπως η οικογένεια Rothcild και οι αδελφοί Νόμπελ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, 

οι μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας εφοδιάζονταν με φυσικό αέριο μέσω ενός δικτύου, το οποίο 

χρησιμοποιούσαν κυρίως για το φωτισμό των δρόμων. Αυτή ήταν η πιο ευρέως διαδεδομένη 

χρήση του αερίου. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αλλά και της κατανάλωσης του 

φυσικού αερίου ήταν σε τοπικό επίπεδο.  

Οι αγωγοί μεταφοράς αερίου μεγάλων αποστάσεων άρχισαν να κατασκευάζονται στη 

Ρωσία λίγο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η κατασκευή τέτοιων αγωγών βέβαια, 

είχε ξεκινήσει στις Η.Π.Α. αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Στις αρχές του 1930, η Σοβιετική 

Οικονομία κατανάλωνε 10-15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως, αλλά μέσα σε μια 

δεκαετία το νούμερο αυτό εκτινάχθηκε στα 3,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά έτος. Το 

1955, η Σοβιετική Ένωση παρήγαγε μόλις 9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, τα 

οποία διοχετεύονταν στο ευρωπαϊκό μέρος της Ρωσίας και την Ουκρανία. Ο Khrushchev1 

έβαλε ψηλά τον πήχη, θέτοντας σαν στόχο την οικονομική εξισορρόπηση με τις Η.Π.Α. μέσα 

σε 25 χρόνια. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, έθεσε μετρήσιμους στόχους για το πετρέλαιο 

και το φυσικό αέριο ξεχωριστά και κατανόησε ότι η μοντέρνα βιομηχανία θα απαιτούσε νέα 

εξελιγμένα καύσιμα. 

Το πετρέλαιο ήταν ο κύριος στόχος του Khrushchev. Ωστόσο, και το αέριο έπαιζε 

κυρίαρχο ρόλο στα εκσυγχρονιστικά σχέδια του. Η επιθυμία του να αναπτύξει μια βιομηχανία 

φυσικού αερίου, εντάχθηκε επίσημα στο Έκτο πενταετές πλάνο (1956-1960) και η φιλοδοξία 

ενισχύθηκε στο Έβδομο πενταετές πλάνο (1959-1965). Ενώ τα μικρά και διάσπαρτα 

κοιτάσματα που βρίσκονταν δυτικά των Ουράλιων Ορέων, κοντά στα κέντρα ζήτησης, 

εξαντλούνται και στερεύουν, με αποτέλεσμα η παραγωγή να μετατοπίζεται ανατολικά. Το 

Όγδοο πλάνο του Khrushchev, το οποίο ξεκίνησε το 1966 αναγνωρίζεται ως μείζονος σημασίας 

για τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου της Σιβηρίας ανατολικά από τα Ουράλια Όρη. 

Αυτό το πλάνο σήμανε το ξεκίνημα της Σιβηριανής Περιόδου, με το άνοιγμα των world-class 

fields στο Urengoi, που ανακαλύφθηκαν το 1966 και τέθηκαν σε λειτουργία το 1978. 

                                                 
1 Nikita Sergeyevich Khrushchev: Γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος κατά την περίοδο του 

Ψυχρού Πολέμου. 



17 

 

Κατά τη Σιβηριανή Περίοδο, η διαρκής κρατική επιχορήγηση του πετρελαίου των 

προηγούμενων 15 ετών είχε επιτέλους αποπληρωθεί, καθιστώντας το πετρέλαιο την κυριότερη 

μορφή ενέργειας της Σοβιετικής Ένωσης. Η ανάπτυξη του τομέα του φυσικού αερίου 

προχωρούσε με πιο αργούς ρυθμούς., αφ’ ενός γιατί οι υποδομές ήταν πιο απαιτητικές και 

αφετέρου γιατί το φυσικό αέριο δε θεωρούταν κατάλληλο για καμία συγκεκριμένη 

βιομηχανική χρήση, εν αντιθέσει με το πετρέλαιο και τη χρήση του στον κλάδο των 

πετροχημικών και των μεταφορών.  

Η κρίση του πετρελαίου το 1973 προκάλεσε μια τόνωση στην παραγωγή αερίου, κάτι 

που είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση του πετρελαίου. Παράλληλα, όσο ανέβαινε η τιμή 

εξαγωγής του αερίου, τόσο η Σοβιετική Ένωση μπορούσε να το εκμεταλλευτεί για να οχυρώσει 

τη ρευστότητα της. Τα έργα του φυσικού αερίου που ακολούθησαν στα μέσα της δεκαετίας του 

1980, είχαν δυο βασικούς άξονες. Τα έργα για τα CMEA2 έθνη ώθησαν τη Ρωσία να πουλάει 

το φυσικό αέριο σε χαμηλές τιμές και μέσω πολύπλοκων ανταλλαγών για να διασφαλίσει 

πολιτική στήριξη. Τα έργα των δυτικών κρατών συνεπάγονταν συμφωνίες για ευνοϊκά 

μακροχρόνια δάνεια σε σκληρό νόμισμα με εγγυητές τη Σοβιετική Ένωση και τις κυβερνήσεις 

της Δύσης, με αντάλλαγμα την παροχή φυσικού αερίου σε σκληρές ανταγωνιστικές τιμές.  

Μέχρι το 1980, η Σοβιετική Ένωση κέρδιζε περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια 

ετησίως από τις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, περισσότερο δηλαδή από 62% των 

ισχυρών συναλλαγματικών κερδών. Η σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν το 1979 συνάμα με 

την ανάληψη της εξουσίας των Η.Π.Α. από τον Ronald Reagan το 1980, είχε σαν αποτέλεσμα 

να αναζωπυρωθεί ο «ψυχρός πόλεμος» και να αναιρεθεί η συναίνεση της Δύσης για την 

αποδοχή των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Σοβιετική Ένωση. Με 

πρωτοβουλία των Η.Π.Α εφαρμόστηκαν κυρώσεις, όπως ο περιορισμός στο hard currency, με 

το οποίο οι Σοβιετικοί κέρδιζαν μέσω των εξαγωγών. Οι κυρώσεις αφορούσαν, επίσης, την 

εξαγωγή σιτηρών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας από τη Δύση προς τη Σοβιετική Ένωση. 

Από την ευρωπαϊκή σκοπιά, η στάση των Η.Π.Α. αποτελούσε μια γεωπολιτική απειλή. Παρ΄ 

όλα αυτά, το ρίσκο από την επιβολή κυρώσεων που επέβαλλαν οι Η.Π.Α. στόχευε στην 

καθυστέρηση πολλών έργων και οδήγησε τη Σοβιετική Ένωση να αναπτύξει τη δική της 

τεχνολογία.  

 

                                                 
2 CMEA (Council for Mutual Economic Assistance): Συμβούλιο για την Αμοιβαία Οικονομική Βοήθεια, 

οικονομική οργάνωση υπό την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης (1949-1991). 
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Η διάλυση του Σοβιετικού μπλοκ το 1990 και της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 είχε 

σημαντικό αντίκτυπο στο αντιφατικό περιβάλλον των εξαγωγών αερίου στη Δύση. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πολιτικές αλλαγές δημιούργησαν χώρες transit. Οι διαδρομές όλων των 

αγωγών που συνέδεαν το ευρωπαϊκό κομμάτι της Ρωσίας με τις άλλες χώρες περνούσαν μέσα 

από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Στην πραγματικότητα εκείνη την περίοδο της 

κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, περίπου το 90% των ρωσικών εξαγωγών του αερίου 

περνούσαν μέσα από την Ουκρανία. Παρ’ ότι τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

δημιούργησαν νέες αβεβαιότητες σχετικά με τον εφοδιασμό του αερίου, υπήρχαν ισχυρά 

κίνητρα γι’ αυτές να αποφύγουν τη διάλυση συμφωνιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. 

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης προκάλεσε οικονομικά κύματα, που μείωσαν 

δραματικά τη ζήτηση του αερίου στη Ρωσία με υποχώρηση 16%, από 420 Bcm το 1990 σε 350 

Bcm το 1997. Οι εξαγωγές του αερίου στις χώρες-μέλη ΚΑΚ3, επίσης παρουσίασαν ύφεση 

31%, εν μέρει γιατί οι οικονομίες αυτών των χωρών ήταν αλληλοεξαρτώμενες με τη σοβιετική 

οικονομία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επήλθε μια σοβαρή οικονομική ύφεση. Επιπρόσθετα, ήταν 

αναγκασμένες να αγοράσουν αερίου σε semi-hard εξαγωγικές τιμές, που ήταν υψηλότερες από 

τις εσωτερικές τιμές της Ρωσίας αλλά χαμηλότερες από τις τιμές εξαγωγών στη Δύση. Οι 

υψηλότερες τιμές δεν ενθάρρυναν την κατανάλωση του αερίου και προήγαγαν την επάρκεια. 

Παρά την συρρίκνωση της κατανάλωσης, η παραγωγή αερίου μειώθηκε μόνο κατά 8% από το 

1992 έως το 1998, εξαιτίας της προοπτικής για εξαγωγές που είχε δημιουργηθεί.  

Η οικονομική στασιμότητα στην πρώην Σοβιετική Ένωση και την παράλληλη 

συρρίκνωση των αγορών του φυσικού αερίου τη δεκαετία του 1990 δημιούργησε ένα ρωσικό 

πλεόνασμα φυσικού αερίου. Σαν αποτέλεσμα, η Ρωσία μπόρεσε να αυξήσει τον όγκο των 

εξαγωγών φυσικού αερίου εκτός των χωρών της ΚΑΚ από 90 Bcm σε 150 Bcm το 2004. Αυτό 

το μεγάλο και ολοένα αυξανόμενο διαθέσιμο πλεόνασμα για εξαγωγές επέτρεψε στη Ρωσία να 

ενισχύσει το ρόλο της ως ο μεγαλύτερος εξαγωγός φυσικού αερίου και να κερδίσει επιπλέον 

hard currency για τη ρωσική οικονομία.  

Ως επακόλουθο της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η ρωσική ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση απέκτησε δικαιοδοσία πάνω στις κυριότερες πηγές πετρελαίου στη ρωσική 

επικράτεια και ταυτόχρονα τον έλεγχο της μεταφοράς και της εξαγωγής των αποθεμάτων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, οι εξαγωγές πετρελαίου κινούνταν σε χαμηλά 

                                                 
3 ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών):  Οργανισμός πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών-CIS 

(Commonwealth of Independent States) 



19 

 

επίπεδα λόγω των περιορισμών του παλιού συστήματος αγωγών της Σοβιετικής Ένωσης και 

την απουσία επενδύσεων. Ο κλάδος του πετρελαίου στη Ρωσία το 1990 χρειαζόταν 

οπωσδήποτε αναδιάρθρωση και επενδύσεις. Αναμορφωτές από τη νέα ομοσπονδιακή Ρωσία 

έβλεπαν σαν μονόδρομο την ιδιωτικοποίηση. Το πρώτο στάδιο της ιδιωτικοποίησης τέθηκε σε 

εφαρμογή μέσω ενός προεδρικού διατάγματος στις 17 Νοεμβρίου 1992 με τίτλο 

«Ιδιωτικοποίηση και Μετασχηματισμός των Δημόσιων/Κρατικών Επιχειρήσεων, Παραγωγή 

και Έρευνα Οργανισμών του Πετρελαίου, των Βιομηχανιών Διύλισης και των Πρακτορείων 

Εφοδιασμού Προϊόντων Πετρελαίου σε Joint-Stock εταιρίες».  

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος, οι εταιρίες Lukoil, η Yukos, η Surgutneftegaz και 

η Rossneft θα μετατραπούν από εταιρίες παραγωγής και διύλισης πετρελαίου σε εταιρίες open-

stock. Οι μεγαλύτερες εταιρίες της Ρωσίας πουλήθηκαν πρώτα μέσα από δημοπρασίες με 

ιδιοκτησία περιορισμένη στους εργαζόμενους και Ρώσους πολίτες. Αυτό το πρώτο στάδιο 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1994 με την απαίτηση ότι το 38-45% των μετοχών των εταιριών 

θα παρέμεναν σε κυβερνητικά χέρια τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια. Μετά την 

παρέλευση τους, η κρατική συμμετοχή θα μπορούσε να μειωθεί. 

Το 1995 η ρωσική κυβέρνηση έβαλε σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο της 

ιδιωτικοποίησης, ένα πλάνο για shares-for-loans, στο οποίο μεγάλα blocks κυβερνητικών 

μεριδίων σε ορισμένες εταιρίες joint-stock (συμπεριλαμβανομένων των πέντε πετρελαϊκών 

κολοσσών της Ρωσίας) θα δημοπρατούνταν σε ένα γκρουπ ρωσικών εμπορικών τραπεζών 

έναντι μετρητών. Οι ισχυρότεροι διεκδικητές ήταν υποχρεωμένοι να κρατήσουν τις μετοχές in 

trust, το πολύ για τρία χρόνια σαν αντάλλαγμα για την παροχή δανείων στην κυβέρνηση, 

προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Οποιαδήποτε στιγμή η κυβέρνηση 

μπορούσε να εξαγοράσει τις μετοχές. Σε μια σειρά από δημοπρασίες, μερίδια των εταιριών 

μεταφέρονταν σε λογαριασμούς trust και μεταπωλούνταν σε τράπεζες του εσωτερικού για ένα 

μέρος της αξίας αγοράς τους. Οι μετοχές συχνά κατέληγαν σε εταιρίες που οργάνωναν τους 

δανειακούς-tenders για την κυβέρνηση και μέσω της διαδικασίας loans-for-shares scheme τα 

πάγια υπολογίζονταν πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια και πουλήθηκαν για μόλις 1,2 

δισεκατομμύρια δολάρια. Το δεύτερο στάδιο ιδιωτικοποίησης shares-for-loans άρχισε να 

εφαρμόζεται τη στιγμή που το έλλειμμα του προϋπολογισμού είχε αγγίξει το 20% του ΑΕΠ και 

η ρευστότητα του κράτους ήταν πολύ ισχνή. Η έλλειψη μετρητών έδωσε χώρο για νέες 

επενδύσεις. Νέοι οικονομικοί παράγοντες μπήκαν στον κλάδο του πετρελαίου όπως ο Mikhail 

Khodorkovsky της Yukos, o Boris Berezovsky και ο Roman Abramovich της Sibneft. 

Μόνο το πρώτο στάδιο της ιδιωτικοποίησης εφαρμόστηκε στη βιομηχανία φυσικού 

αερίου. Σαν μια joint- stock εταιρία η Gazprom ιδρύθηκε το 1993, σύμφωνα με το Προεδρικό 
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Διάταγμα του 1992 με τίτλο « Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 17 Φεβρουαρίου 

του 1992». Σύμφωνα με τη βιομηχανία του πετρελαίου, οι μετοχές διαιρέθηκαν στους 

εργοδότες της Gazprom και άλλους επενδυτές, ενώ περίπου το 40% των μετοχών παρέμειναν 

στα χέρια της κυβέρνησης για τουλάχιστον τρία χρόνια. Το 9% των μετοχών της Gazprom 

παρακρατήθηκε με προοπτική να μεταπωληθεί σε ξένους επενδυτές. 

Η Gazprom δεν πήγε μέσω του σχεδίου shares-for-loans για πολλούς λόγους. Κατ’ 

αρχάς ο Chernomyrdin και η εταιρία δεν ήθελαν να χάσουν τον έλεγχο του κλάδου του φυσικού 

αερίου ή να δημιουργήσουν νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα αποδυνάμωνε τον 

κυβερνητικό έλεγχο. Κατά δεύτερον, οι τιμές του φυσικού αερίου στο εσωτερικό της χώρας 

ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και ο κλάδος θεωρούνταν πολύ σημαντικός για την οικονομία της 

Ρωσίας για να εφαρμόσουν νέες δυναμικές στην αγορά. Ακόμα και μετά την κρίση του 1998, 

και ενώ η Ρωσία αναζητούσε ταμιακή ρευστότητα, ο πρόεδρος Yeltsin έδωσε το πράσινο φως 

για την πώληση μόλις επιπλέον 5% των μετοχών της Gazprom. Παρά το γεγονός της εξαγοράς 

των μετοχών της εταιρίας από ξένους επενδυτές, που επέτρεψε να αυξηθεί το όριο από 9% σε 

14%, μόνο το 2,5% πωλήθηκε στη Ruhgas έναντι 660 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο στόχος 

αυτής της ενέργειας ήταν να δημιουργήσει ένα στενό δεσμό με τη γερμανική εταιρία. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1990 οι νέοι «ισχυροί» του πετρελαίου στη 

Ρωσία και τα ιδιωτικά κεφάλαια τους αναδιαμόρφωσαν τις λειτουργίες στον τομέα του 

πετρελαίου, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές συγκριτικά με τις αντίστοιχες κρατικές που 

εφαρμοζόντουσαν παλαιότερα. 

Μέρος της αποτελεσματικότητάς τους, ωστόσο, ήταν ότι μείωναν σημαντικά τα 

κρατικά έσοδα προερχόμενα από φόρους στο ρωσικό κράτος και προωθούσαν μεγάλα ποσά 

κεφαλαίου στο εξωτερικό. Εκείνη την περίοδο, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 

παρουσίαζαν ανοδικές τάσεις, αλλά το κυβερνητικό ποσοστό ιδιοκτησίας στον κλάδο του 

φυσικού αερίου και πετρελαίου ήταν περιορισμένο στη Rosneft (5% όλης της παραγωγής στη 

Ρωσία) και ένα μικρό μέρος στη Lukoil (7,6%). Συμπεριλαμβανομένων των τοπικά 

ελεγχόμενων εταιριών, η κυβέρνηση έλεγχε μόνο το 15% της συνολικής πετρελαϊκής 

παραγωγής. Επιπλέον, οι τοπικές κυβερνήσεις ήταν σε μεγάλο ποσοστό ανεξάρτητες και οι 

πολιτικές τους συχνά ερχόταν σε αντίθεση με τους κυβερνητικούς κανονισμούς. Η κυβέρνηση 

έπρεπε να μεριμνήσει ώστε το αέριο να αποφέρει τα αναγκαία έσοδα. 

Η Gazprom κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 υπήρχε σαν ένα κράτος μέσα στο 

κράτος της Ρωσίας. Η κυβέρνηση ήταν πιστή στο μονοπωλιακό καθεστώς στον κλάδο του 

φυσικού αερίου, ενώ υπήρχαν λίγες απόπειρες για να «αλλάξει» το σκηνικό. Το 1992 η 

κυβέρνηση του Yegor Gaidar επιχείρησε να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας 
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του φυσικού αερίου εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια της ίδρυσης ανεξάρτητων εταιριών 

παραγωγής για τον εφοδιασμό αερίου στο κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα μεταφοράς αερίου. 

Ο Gaidar απαίτησε επανεξέταση των ξένων κεφαλαίων της Gazprom κι εν τέλει η κυβέρνηση 

επέτρεψε στην εταιρία να διατηρήσει το 38% των κερδών της στο εξωτερικό. Μετά το τέλος 

του ελέγχου από τον Gaidar, ο Victor Chernomyrdin έγινε υπεύθυνος του κλάδου του φυσικού 

αερίου και του πετρελαίου, και του δόθηκε ο τίτλος του vice-premier. Υπό τη διοίκηση του 

Chernomyrdin, η Gazprom απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα εφοδιασμού αερίου των 

κρατικών συμβολαίων και η εταιρία θα παρακρατούσε το 45% των κερδών προερχόμενα από 

αυτά τα συμβόλαια. Οι συναλλαγές αυτές ήταν απαλλαγμένες από τη φορολογία. Οι 

υποστηρικτές του μονοπωλίου του φυσικού αερίου επεσήμαναν τον πολύ υψηλό βαθμό της 

απαιτούμενης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση των διάφορων τμημάτων της βιομηχανίας 

και την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό έλεγχο για να βελτιώσουν την παραγωγή και 

τη μεταφορά του αερίου. Αυτά τα επιχειρήματα, ταυτόχρονα με τη σημαντικότητα του κλάδου 

του φυσικού αερίου για τη ρωσική οικονομία, σε συνδυασμό με το non- payment, εξασφάλιζε 

την επιβίωση του μονοπωλιακού καθεστώτος. 

Η Gazprom έγινε ακόμη πιο ισχυρή όταν ο Chernomyrdin έγινε πρωθυπουργός στα 

τέλη του 1992. Το 1993 ο Boris Yeltsin υπέγραψε ένα διάταγμα ιδρύοντας ένα ειδικό fund 

σταθερότητας για τη Gazprom. Η εταιρία θα μπορούσε να παραχωρήσει το 1/3 των εσόδων 

της, που προέρχονταν από την προστιθέμενη αξία πάνω στο φυσικό αέριο σε πελάτες του fund. 

Το 1997 ο Boris Nemtsov έγινε ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε 

να διασπάσει τη Gazprom. Υπήρξε πράγματι κάποια αναδιάρθρωση αλλά ήταν κυρίως στην 

ευχέρεια της ίδιας της Gazprom. Όλες οι εταιρίες γεώτρησης μέσα στη Gazprom θα ενώνονταν 

κάτω από μια εξειδικευμένη εταιρία τη Burgaz, ενώ οι εταιρίες παραγωγής και μεταφοράς 

αερίου θα ανέθεταν τις λειτουργίες της πώλησής τους σε μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης, 

τη Mezhregiongaz. 

Μια ακόμη απόπειρα να πάρουν τον έλεγχο από την Gazprom πραγματοποιήθηκε τον 

Απρίλιο του 1997. Ο Anatoly Chubais και ο Boris Nemtsov έπεισαν τον πρόεδρο Yeltsin να 

ακυρώσει τη συμφωνία trust με τον Rem Vyakhirev, ο οποίος διαχειριζόταν το 35% του 

κυβερνητικού ποσοστού της Gazprom. O Boris Yeltsin υπέγραψε το διάταγμα ενώ ο 

πρωθυπουργός απουσίαζε σε διήμερες διακοπές. Με την επιστροφή του έσπευσε να ακυρώσει 

το διάταγμα. Οι ρωσικές εταιρίες πετρελαίου και αερίου από το 1990 μέχρι το 2004 μπορούσαν 

να καταχτούν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: ιδιωτικές, ιδιωτικές υπό την επιρροή των 

τοπικών κυβερνήσεων, ιδιωτικές υπό την κυβερνητική επιρροή, κρατικές/δημόσιες εταιρίες και 

η Gazprom.  
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Η Gazprom ήταν de jure εν μέρει κυβερνητικά ελεγχόμενη αλλά de facto κάτω από την 

επιρροή ενός μικρού group γραφειοκρατών. Η ιδιωτικοποίηση του πετρελαϊκού τομέα ήταν 

όντως μονομερής. Η κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο στον τομέα των εξαγωγών και των 

μεταφορών του πετρελαίου κρατώντας όλες τι μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Transneft 

(μονοπώλιο στη διαχείριση και λειτουργία των αγωγών μέσων των οποίων διακινούνταν πάνω 

από το 95% του πετρελαίου της Ρωσίας). Οι κανόνες για το εξαγωγικό πλαφόν και τη διανομή 

παρέμειναν κάτω από κρατικό έλεγχο και πρακτικά αναλλοίωτοι από το 1994 έως και το 2000. 

Το πλαφόν κάθε πετρελαϊκής εταιρίας καθορίζονταν από τη δυνατότητα μεταφοράς του 

συστήματος της Transneft και από την εξαγωγική παραγωγή του προηγούμενου τριμήνου. 

Μέχρι το 2000, ο καθορισμός αυτών των ανώτατων ορίων ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Καυσίμων και Ενέργειας και οι πολιτικές σκοπιμότητες έπαιζαν σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό των τελικών διανομών. 

Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έγινε Πρόεδρος το 2000, η κυβέρνηση δεν είχε τον έλεγχο 

του πετρελαίου και του αερίου στον βαθμό που σχεδίαζε. Τα έσοδα από το πετρέλαιο συχνά 

παρέκαμπταν τον κρατικό προϋπολογισμό και ήταν δύσκολο για την κυβέρνηση Πούτιν να 

ελέγξει τη ροή τους. Επιπλέον, οι νέοι «ισχυροί» του πετρελαίου αναμειγνύονταν περισσότερο 

στην πολιτική και αποσκοπούσαν να πουλήσουν τις μετοχές τους σε ξένες μεγάλες εταιρίες, 

σαν μέσο να απομονώσουν τις επιχειρήσεις τους από τη ρωσική γραφειοκρατία. Την ίδια 

στιγμή, οι τιμές του αερίου και του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα παρουσίαζαν ανοδικές 

τάσεις. Η νέα διοίκηση σκόπευε να αναλάβει δράση και σύντομα άρχισε η εποχή για τους 

Ρώσους μεγιστάνες να αναλάβουν δράση ξεκινώντας με υπουργικές αλλαγές. 

 Το 2000 το Υπουργείο Καυσίμων και Ενέργειας ανασχηματίστηκε και μετονομάστηκε 

σε Υπουργείο Ενέργειας. Κατά τον ανασχηματισμό, το Υπουργείο έχασε πολλές από τις 

αρμοδιότητές του σε άλλα κρατικά ιδρύματα. Η αρμοδιότητα του πλαφόν και της διανομής 

μετατράπηκε σε μια ειδική επιτροπή που ήταν υπό τον έλεγχο του Αντιπροέδρου.  

Τον Μάρτιο του 2004, όλες οι παλαιότερες υπουργικές δομές άλλαξαν και 

διασπάστηκαν. Όλα τα Ομοσπονδιακά Υπουργεία εντάχθηκαν κάτω από τη δικαιοδοσία του 

Πρωθυπουργού, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας. Το 

Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας ήταν πλέον αρμόδιο για τη λήψη γενικά αποφάσεων και 

την εκτέλεση εντολών, αλλά δεν διατηρούσε πλέον το δικαίωμα να λαμβάνει συγκεκριμένες 

αποφάσεις. Η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργιών πέρασε στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό 

Ενέργειας-FEA(Federal Energy Agency). Έτσι, ο Πούτιν διαχώρισε τους υπουργικούς 

γραφειοκράτες που καθόριζαν τα συμφέροντα του κράτους από αυτούς στην FEA που 
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υλοποιούσαν αυτά τα συμφέροντα. Σαν αποτέλεσμα υπήρχαν πολλά αντικρουόμενα 

συμφέροντα ανάμεσα στα υπουργικά στελέχη και τα στελέχη του Οργανισμού.  

Το 2004 το ρωσικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας απαξιώθηκε και αποτελούσε 

πλέον απλά ένα θεσμικό τίτλο. Η διοίκηση των κρατικών επιχειρήσεων ενέργειας πέρασαν στο 

FEA. Το 2000 το Κρεμλίνο επεδίωξε μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη Gazprom. Εν τω μεταξύ, 

εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυντών της Εταιρίας και ο 

Chernomyrdin αντικαταστάθηκε από τον Dmitry Medvedev σαν αναπληρωτής προϊστάμενος 

της Προεδρικής Διοίκησης. Ο Medvedev ήταν το ξεκίνημα μιας νέας εποχής και το 2001 έγινε 

στροφή στην ιστορία της Gazprom. Ο Rem Vyakhirev και η ομάδα διοίκησης της εταιρίας για 

δέκα χρόνια, αντικαταστάθηκαν από μια νέα ομάδα από την Αγία Πετρούπολη του Aleksei 

Miller. Ο Vyakhirev έχασε το δικαίωμα να διοικεί το κρατικό ποσοστό της Gazprom. Όλα τα 

οικονομικά κομβικά πόστα δόθηκαν στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης. 

Τον Μάϊο του 2005 μόνο τρία από τα 19 μέλη της αρχικής Διοικητικής Επιτροπής είχαν 

απομείνει. Οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς το 2004-2005 είχαν ως αποτέλεσμα την 

μεταβίβαση του θεμελιώδους ελέγχου από τους ισχυρούς του πετρελαίου και τους 

γραφειοκράτες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στους συμμάχους του Κρεμλίνου. 

Ακολούθως με την επανακρατικοποίηση, οι νέοι παράγοντες διαχείρισης του 

πετρελαίου, γνωστοί ως η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης, και έλεγχαν σχεδόν το 60% της 

παραγωγής πετρελαίου και σχεδόν όλη την παραγωγή του φυσικού αερίου στη Ρωσία. Η 

επανακρατικοποίηση συνοδεύτηκε από μια τάση συγχωνεύσεων. Το Κρεμλίνο επεδίωξε να 

αναλάβει την Surgutneftegas, τη Slavneft, τουλάχιστον το μισό της ΤΚΝ-ΒΡ και ό,τι απέμεινε 

από τη Yukos, χρησιμοποιώντας τους κρατικούς γίγαντες, Rosneft και Gazprom, ως μέσα για 

την ενοποίηση. Ένα προστιθέμενο όφελος από την οπτική του Κρεμλίνου ήταν η διευκόλυνση 

ελέγχου των δυο ενοποιημένων εταιριών φυσικού αερίου και πετρελαίου, σε αντίθεση με το 

προηγούμενο καθεστώς των πολλών τοπικών ιδιωτικών εταιριών.  

Αφού η Gazprom τέθηκε υπό τον κρατικό έλεγχο, ο Vladimir Putin υπέγραψε 

τροπολογίες του Ομοσπονδιακού Νόμου «Προμήθεια Φυσικού Αερίου στη Ρωσική 

Επικράτεια», επιτρέποντας στην κυβέρνηση να έχει τον έλεγχο των συμφερόντων του 

μονοπωλιακού καθεστώτος του φυσικού αερίου, με το 50% plus one των μετοχών, ενώ 

παράλληλα να ελέγχει την πώληση των μετοχών της Gazprom σε ξένους επενδυτές. Ωστόσο, 

η απελευθέρωση των μετοχών δε σήμαινε ότι η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να απελευθερώσει την 

ίδια τη βιομηχανία του αερίου. Ο στόχος ήταν να επιβάλλει την πειθαρχία μέσα στις 

οικονομικές διαδικασίες και να κάνει τις οικονομικές συναλλαγές πιο «διαφανείς», ώστε να 

προσελκύσει ξένες επενδύσεις.  
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Η κυβέρνηση της Ρωσίας διέθετε ακόμη καλούς λόγους για την μη αναδιαμόρφωση της 

Gazprom. Αρχικά, εάν ο κλάδος του φυσικού αερίου ήταν ανοιχτός στον ανταγωνισμό, τότε τα 

έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού θα μειώνονταν σημαντικά. Έπειτα, οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις της Gazprom ανέρχονταν σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια και μια πιθανή 

αναδιάρθρωση θα καθιστούσε δύσκολη την πρόβλεψη των αντιδράσεων των πιστωτών της 

Δύσης. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το γεγονός πως οι χαμηλές τιμές του 

αερίου στο εσωτερικό της χώρας και η σημασία του αερίου για τους Ρώσους καταναλωτές, 

καθιστά την κάθε πιθανή προσπάθεια έκθεσης της Gazprom στον ανταγωνισμό της αγοράς 

παράλογη λόγω του μονοπωλιακού της χαρακτήρα. Το τελευταίο παράδειγμα για το ποσοστό 

εκμετάλλευσης του κρατικού μηχανισμού που χρησιμοποιείται για χάρη της Gazprom, 

διαφαίνεται  στην ανάκληση του κανονισμού αντιμονοπωλιακής παροχής, και συνεπώς της 

εφαρμογής νομικής βάσης για την εταιρεία. Πλέον, η Gazprom μπορούσε να γίνει ο απόλυτος 

κυρίαρχος στην αγορά του φυσικού αερίου. Ο κανονισμός που περιόριζε τη Gazprom ως προς 

την αγορά παγίων στοιχείων παραγωγής φυσικού αερίου είχε ακυρωθεί τρεις φορές πρόσφατα.  

Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος ώστε η Gazprom να αγοράσει οποιαδήποτε ρωσική εταιρία 

παραγωγής φυσικού αερίου επιθυμεί. Δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια να γίνει ο απόλυτος και 

μοναδικός κυρίαρχος στον τομέα του φυσικού αερίου, όχι μόνο στον εξαγωγικό τομέα αλλά 

και σε ολόκληρο το παραγωγικό δίκτυο της Ρωσίας. Αφού η Rosneft εξαγόρασε τη μεγαλύτερη 

ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρία, τη Yukos, και η Gazprom τη Sibneft, το Κρεμλίνο κέρδισε τον 

έλεγχο σε μια ουσιαστική μερίδα των αποθεμάτων πετρελαίου της Ρωσίας (30%) και σχεδόν 

όλων των αποθεμάτων του φυσικού αερίου και των αγωγών της. Παρ’ ότι και οι δυο εταιρίες 

ελέγχονται από την κυβέρνηση είναι, σύμφωνα με πολλούς πολιτικούς αναλυτές, συνδεδεμένες 

με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες στο Κρεμλίνο. Αυτές οι πλευρές ανταγωνίζονται ώστε 

να αποκτήσουν πάγια στοιχεία και πρόσβαση στους αγωγούς.  

Ωστόσο, μια νέα συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Gazprom και της 

Rosneft στο τέλος του Νοέμβρη του 2006 μοιάζει λιγότερο με ένα συμβόλαιο συνεργασίας και 

ίσως πρόκειται για μια πράξη ανακωχής ανάμεσα στους δυο ανταγωνιστές. Πιθανότατα 

αποτελούσε μια προσπάθεια να αμβλύνει το ρήγμα ανάμεσα στους δυο ρωσικούς ενεργειακούς 

γίγαντες, το οποίο επιβράδυνε τις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων πεδίων. Βέβαια, αυτή ήταν 

η δεύτερη απόπειρα συνεργασίας των δυο εταιριών. Ένα πρώτο σχέδιο ήταν μια πιθανή 

συγχώνευση της Gazprom και της Rosneft χωρίς επιτυχία το 2005, μετά την εξαγορά της Yukos 

από τη Rosneft. 

 Η σχέση της Gazprom με την κυβέρνηση είναι σύνθετη κι έχει αλλάξει πολλές φορές. 

Το 1990 η Gazprom λειτουργούσε σαν ένα αυτόνομο κράτος μέσα στο κράτος. Το ρωσικό 
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κράτος ήταν δύσκολο να ελέγξει τον γίγαντα του αερίου είτε επίσημα (38% των κρατικών 

μετοχών ελέγχονταν από την ίδια την Gazprom), είτε ανεπίσημα. Η κυβέρνηση έδειχνε 

ανεκτικότητα, επειδή η εταιρία παρείχε αέριο σε πολύ χαμηλές τιμές στους Ρώσους 

καταναλωτές και συχνά το παραχωρούσε εντελώς δωρεάν. Η ρωσική οικονομία επωφελούνταν 

από σταθερές και ανέξοδες προμήθειες αερίου και ως αντάλλαγμα η Gazprom μπορούσε να 

έχει ορισμένα οικονομικά πλεονεκτήματα, όπως το προνόμιο να έχει πρόσβαση σε σκληρά 

νομίσματα από τις εξαγωγές. Αυτά τα fund μέχρι ένα σημείο, της επέτρεπαν να χρηματοδοτεί 

η ίδια τις επενδύσεις της. Από την άλλη, η οργανωτική σχέση ανάμεσα στη Gazprom και το 

κράτος ήταν ανεπίσημα δίκτυα και εξασφάλιζαν την επιβίωση των επιχειρήσεων μέσα στη 

ρωσική επικράτεια. Συνήθως, ο ρόλος του κράτους είναι να αναπτύσσει πολιτικές ώστε να 

πετύχει μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά πρέπει επίσης να διαχειριστεί αντικρουόμενα 

βραχυπρόθεσμα συμφέροντα και βραχυπρόθεσμες απειλές, για να εξασφαλίσει την πολιτική 

σταθερότητα.  

Τα τελευταία χρόνια οι εθνικιστικές τάσεις αυξάνονται στη Ρωσία (ειδικά όσον αφορά 

την προστασία των υδρογονανθράκων από τους ξένους επενδυτές) και δημοφιλείς πολιτικές 

απόψεις θα σχηματίσουν εντυπώσεις απέναντι στις ξένες επενδύσεις. Έτσι, η κοινή γνώμη 

τείνει να ασκεί πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, κάτι που δεν αφήνει ανεπηρέαστη την 

Gazprom. Ακολούθως, μια σειρά «πολέμων αερίου» με τις CIS χώρες, οι οποίες είχαν 

υπονομεύσει την ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη απέναντι στην Gazprom, δημιούργησαν την 

επιθυμία στην εταιρία για βελτίωση της εικόνας της στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό σχεδίαζε 

να δαπανήσει 11 εκατομμύρια δολάρια το 2007 σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων με επικεφαλής 

τη PBN. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η καμπάνια της Gazprom ήταν μέρος μιας 

μεγαλύτερης καμπάνιας, της οποίας το κεντρικό πρόσωπο θα είναι το Κρεμλίνο ώστε να 

κατορθώσει να βελτιώσει την εικόνα του στη Δύση.  

Η πολιτική σύγχυση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών 

συμφερόντων μπορεί να οδηγήσει τις κυβερνήσεις στην αποδοχή ασυμβίβαστων στόχων, όπως 

να αναζητήσουν μεγαλύτερα έσοδα από τον ενεργειακό τομέα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση 

ζητάει από τη Gazprom να εκπληρώσει κοινωνικούς ή πολιτικούς στόχους (αγορά δημοφιλών 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών ή εφημερίδων) που παρεμποδίζουν τη λειτουργία της 

και αυξάνουν τα κόστη. Η Gazprom είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, που βοηθά την κυβέρνηση να 

πετύχει ένα πλήθος στόχων, ακόμα και αν αυτοί οι στόχοι είναι αντίθετοι. Η θεσμική συμφωνία 

αυτού του είδους είναι πιο συχνά χρησιμοποιούμενη για την εξασφάλιση της επιβίωσης μη 

επικερδών επιχειρήσεων και συνεπώς την προστασία της απασχόλησης. Κατ’ αυτή την έννοια, 

υπάρχει ένα βασικό θεσμικό εμπόδιο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη Gazprom. Η Gazprom 
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διαθέτει την τεχνική επιχειρηματική εξειδίκευση αλλά η κυβέρνηση ορίζει τους κανόνες του 

παιχνιδιού και καθορίζει εάν, πότε και πώς θα μπει στον ανταγωνισμό και θα προσελκύσει 

ξένες επενδύσεις.  

Από το 2000 η πολιτική της Gazprom και τα κρατικά συμφέροντα ξεκίνησαν να 

συμβαδίζουν. Ο Ρώσος πρόεδρος ελέγχει έναν ενεργειακό κολοσσό και η κύρια προτεραιότητά 

του είναι να εγκαθιδρύσει το στάτους της Ρωσίας σαν μια μεγάλη δύναμη στη νέα τάξη 

πραγμάτων (Makarova, 2008).  

Συνοψίζοντας, η ιστορία του κλάδου και της Gazprom χωρίζεται σε τρία σημεία 

σταθμούς για την εξέλιξη της: 

 Την πρώιμη εποχή  

 Την ιδιωτικοποίηση  

 Την επανακρατικοποίηση 

Ο κλάδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 

ανάπτυξη της οικονομίας της Ρωσίας. Αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της μελέτης 

του 2016 της Ανεξάρτητης Στατικής Αρχής και Αναλύσεων Ενεργειακής Διοίκησης 

Πληροφοριών. Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι: η Ρωσία σήμερα είναι ο μεγαλύτερος 

παραγωγός αργού πετρελαίου και παραγώγων του πετρελαίου στον κόσμο και ο δεύτερος 

μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου διεθνώς. Η Ρωσία επίσης παράγει σημαντικές 

ποσότητες σε κάρβουνο, ηλεκτρική και πυρηνική ενέργεια. Η οικονομία της Ρωσίας εξαρτάται 

από τα αποθέματα υδρογονανθράκων. Το 36% των κρατικών εσόδων προέρχονται από την 

παραγωγή και εμπορία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για το 2016. Η μεγαλύτερη 

εταιρία παραγωγής φυσικού αερίου στη Ρωσία είναι η Gazprom και για το λόγο αυτό μελετάται 

(U.S. Energy Information Administration, 2017). 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τους παραπάνω 

ισχυρισμούς.  
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Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από το παραπάνω γράφημα το φυσικό αέριο κατέχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου της εσωτερικής ενεργειακής κατανάλωσης. Το ποσοστό 

κατανάλωσης φυσικού αερίου ανέρχεται στο 52% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας 

στη Ρωσία. Το ποσοστό κατανάλωσης πετρελαίου ανέρχεται στο 22% της συνολικής ενέργειας 

που καταναλώνεται στη Ρωσία. Γεγονός που τονίζει τη σημαντικότητα του φυσικού αερίου για 

τη μικροοικονομία της χώρας. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για τη σημαντικότητα του 

κλάδου στη Ρωσία σε σχέση και με το εξωτερικό περιβάλλον της χώρας. 

 

Τα παρακάτω γραφήματα επιβεβαιώνουν πως τα σκήπτρα των αποθεμάτων φυσικού 

αερίου συνεχίζει να κρατά η Ρωσία με πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη κατά σειρά χώρα, 

το Ιράν. 

 

Διάγραμμα 1: Βασική ενεργειακή κατανάλωση της Ρωσίας, 2016 



28 

 

 

Διάγραμμα 2: Εκτιμώμενα υπαρκτά αποθέματα φυσικού αερίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα καιόμενου φυσικού αερίου, 2016 
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Διάγραμμα 4: Εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας βάσει προορισμών, 2016 

 

Το παραπάνω γράφημα απεικονίζει πως καταμερίζεται ο συνολικός όγκος των 

εξαγωγών που πραγματοποίησε η Ρωσία ανά κράτος για το έτος 2016. Ο συντριπτικά 

μεγαλύτερος όγκος εξαγωγών πραγματοποιείται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (U.S. 

Energy Information Administration, 2017). 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας των τιμών εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού 

αερίου όπως διαμορφώθηκαν από το 2000 μέχρι το 2016. Τα επίπεδα που κυμαίνονται οι τιμές 

εξαγωγής επηρεάζουν όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια της μελέτης τα επίπεδα ζήτησης του 

αερίου και κατ’ επέκταση τα έσοδα. Με άλλα λόγια όσο χαμηλότερη είναι η τιμή εξαγωγής 

τόσο αυξάνεται η ποσότητα των εξαγωγών. Στους παρακάτω πίνακας παρουσιάζεται η μέση 

τιμής εξαγωγής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου ανά έτος ( διαφορετική τιμή για την 

εξαγωγή στις χώρες CIS και στις υπόλοιπες χώρες) και οι συνολικές ποσότητες που εξάγονται 

ανά έτος (σε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το αέριο και σε εκατομμύρια τόνους το πετρέλαιο). 
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Exports Growth rate in % to previous period

of which: of which:

to non-CIS 

countries

to CIS 

countries

to non-CIS 

countries

to CIS 

countries

volume, 

bln cubic 

metres

value, mln 

USD

volume, 

bln cubic 

metres

volume, 

bln cubic 

metres

volume value volume volume Total

2000 193,9 16644,1 134,0 59,9 94,4 146,6 102,2 80,6 85,84

2001 180,9 17770,0 131,9 48,9 93,3 106,8 98,5 81,7 98,25

2002 185,5 15897,3 134,2 51,3 102,6 89,5 101,8 104,8 85,69

2003 189,4 19980,9 142,0 47,3 102,1 125,7 105,8 92,3 105,51

2004 200,4 21853,2 145,3 55,1 105,8 109,4 102,3 116,4 109,05

2005 209,2 31670,5 161,7 47,5 104,4 144,9 111,3 86,3 151,36

2006 202,8 43806,2 161,8 41,0 96,9 138,3 100,0 86,3 216,00

2007 191,9 44837,4 154,4 37,5 94,6 102,4 95,4 91,4 233,66

2008 195,4 69107,1 158,4 37,0 101,8 154,1 102,6 98,6 353,69

2009 168,4 41971,4 120,5 47,9 86,2 60,7 76,1 129,5 249,27

2010 177,8 47739,3 107,4 70,4 105,6 113,7 89,1 147,1 268,48

2011 189,7 64290,1 117,2 72,5 106,7 134,7 109,2 102,9 338,88

2012 178,7 62253,3 112,7 66,0 94,2 96,8 96,1 91,1 348,33

2013 196,4 65971,6 138,0 58,4 109,9 106,0 122,5 88,4 335,87

2014 174,3 54685,1 126,2 48,0 88,7 82,9 91,5 82,3 313,81

2015 185,5 41778,7 144,7 40,7 106,4 76,4 114,7 84,8 225,26

2016 198,7 31280,4 164,7 34,0 107,2 74,9 113,8 83,4 157,40

Memorandu

m: average 

export price , 

USD/1000 

cubic metres

Total Total

Πίνακας 7: Μέσος όρος τιμών εξαγωγής φυσικού αερίου και όγκος εξαγωγών, 2000-2016. (The Central Bank of the Russian 

Federation, 2000-2017) 
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Exports Growth rate in % to previous period
Memorandum: average export 

price , USD/barrel

of which: of which: of which:

to non-CIS countries to CIS countries to non-CIS countries to CIS countries

volume, 

mln tons

value, mln 

USD

volume, 

mln tons

value, mln 

USD

volume, 

mln tons

value, mln 

USD
volume value volume value volume value

2000 144,4 25271,9 127,5 22911,0 16,9 2360,9 107,0 178,5 109,8 177,9 89,9 184,7 23,94 24,58 19,12

2001 164,5 24990,3 140,8 22020,4 23,7 2969,9 113,9 98,9 110,4 96,1 140,3 125,8 20,78 21,39 17,14

2002 189,5 29113,1 156,5 25444,6 33,0 3668,5 115,2 116,5 111,1 115,6 139,1 123,5 21,02 22,24 15,21

2003 228,0 39679,0 190,7 34693,7 37,2 4985,3 120,3 136,3 121,9 136,3 112,9 135,9 23,81 24,88 18,31

2004 260,3 59044,8 220,3 51173,3 40,1 7871,4 114,2 148,8 115,5 147,5 107,6 157,9 31,02 31,78 26,88

2005 252,5 83438,0 214,4 73825,8 38,0 9612,2 97,0 141,3 97,3 144,3 94,9 122,1 45,21 47,10 34,58

2006 248,4 102282,9 211,2 90755,5 37,3 11527,5 98,4 122,6 98,5 122,9 98,0 119,9 56,32 58,79 42,31

2007 258,6 121502,8 221,3 107418,0 37,3 14084,8 104,1 118,8 104,8 118,4 100,0 122,2 64,28 66,40 51,71

2008 243,1 161147,0 204,9 142675,7 38,2 18471,2 94,0 132,6 92,6 132,8 102,6 131,1 90,68 95,27 66,11

2009 247,5 100593,2 211,0 88650,9 36,5 11942,3 101,8 62,4 103,0 62,1 95,4 64,7 55,61 57,47 44,80

2010 250,7 135799,3 224,1 124889,4 26,6 10909,9 101,3 135,0 106,2 140,9 72,8 91,4 74,11 76,24 56,20

2011 244,5 181812,4 214,4 168199,5 30,0 13612,8 97,5 133,9 95,7 134,7 113,0 124,8 101,74 107,30 62,05

2012 240,0 180929,7 211,6 169620,1 28,4 11309,6 98,2 99,5 98,7 100,8 94,6 83,1 103,14 109,67 54,50

2013 236,6 173668,3 208,0 162450,7 28,7 11217,6 98,6 96,0 98,3 95,8 101,0 99,2 100,41 106,86 53,55

2014 223,5 153895,5 199,3 145592,4 24,1 8303,1 94,4 88,6 95,8 89,6 84,3 74,0 94,21 99,93 47,04

2015 244,5 89587,7 221,6 83966,9 22,9 5620,8 109,4 58,2 111,2 57,7 94,8 67,7 50,12 51,83 33,61

2016 254,9 73712,3 236,3 69652,2 18,6 4060,1 104,2 82,3 106,6 83,0 81,2 72,2 39,56 40,32 29,91

Total Total

Total

in trade 

with non-

CIS 

countries

in trade 

with CIS 

countries

Πίνακας 8: Μέσος όρος τιμών εξαγωγής πετρελαίου και όγκος εξαγωγών, 2000-2016. (The Central Bank of the Russian Federation, 2000-

2017) 
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  Στη συνέχεια της μελέτης παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο και το βαθμό που 

επηρεάζει η διακύμανση των τιμών εξαγωγής στη ρευστότητα και τον όγκο πωλήσεων μιας 

εταιρίας. Ωστόσο, τα επίπεδα που κυμαίνονται οι τιμές εξαγωγής επηρεάζουν και τα συνολικά 

έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια. Αυτό συμβαίνει διότι 

επηρεάζουν τη ζήτηση κατά ένα σημαντικό βαθμό και τα έσοδα του κλάδου αποτελούν 

σημαντικό μέρος των εσόδων του κράτους. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στον πίνακα που 

ακολουθεί ορισμένα έτη όπως το διάστημα από το 2011 μέχρι και το 2013 τα έσοδα από τον 

κλάδο ξεπερνούσαν το ήμισυ των συνολικών κρατικών εσόδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief information on the 

federal budget execution 

(bln rub)

No/No 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SECTION I

1
Total Revenues 6.278,9 7.781,1 9.275,9 7.337,8 8.305,4 11.367,7 12.855,5 13.019,9 14.496,9 13.659,2 13.460,0

1.1.
Oil&gas revenues 2.943,5 2.897,4 4.389,4 2.984,0 3.830,7 5.641,8 6.453,2 6.534,0 7.433,8 5.862,7 4.844,0

percentage% 46,88% 37,24% 47,32% 40,67% 46,12% 49,63% 50,20% 50,18% 51,28% 42,92% 35,99%

1.2.
Non-oil&gas revenues 3.335,3 4.883,7 4.886,5 4.353,8 4.474,7 5.725,9 6.402,4 6.485,9 7.063,1 7.796,6 8.616,0

1.2.1.
Domestic production 1.527,3 2.140,6 1.884,8 1.453,7 1.697,7 2.327,6 2.603,8 2.681,5 3.113,6 3.467,6 3.780,6

1.2.1.1.
VAT (domestic) 924,2 1.390,4 998,4 1.176,6 1.328,7 1.753,2 1.886,1 1.868,2 2.181,4 2.448,3 2.657,4

1.2.1.2.
Excise taxes (domestic) 93,2 108,8 125,2 81,7 113,9 231,8 341,9 461,0 520,8 527,9 632,2

1.2.1.3. Profit tax 509,9 641,3 761,1 195,4 255,0 342,6 375,8 352,2 411,3 491,4 491,0

1.2.2. Imports 945,6 1.385,3 1.794,6 1.360,4 1.787,1 2.236,7 2.445,8 2.418,0 2.474,3 2.404,4 2.539,6

1.2.2.1
VAT (imports) 586,7 871,1 1.133,8 873,4 1.169,5 1.497,2 1.659,7 1.670,8 1.750,2 1.785,2 1.913,6

1.2.2.2.
Excise taxes (imports) 17,3 26,2 35,3 19,8 30,1 46,6 53,4 63,4 71,6 54,0 62,1

1.2.2.3. Import duties 341,6 488,0 625,6 467,2 587,5 692,9 732,8 683,8 652,5 565,2 563,9

1.2.3. Other 862,5 1.357,9 1.207,1 1.539,7 990,0 1.161,6 1.352,7 1.386,4 1.475,2 1.924,6 2.295,8

Appendix 3.1

Πίνακας 9: Σύντομη πληροφόρηση για τη διάρθρωση του κρατικού προϋπολογισμού, 2006-2016. 

(Economic Expert Group, n.d.) 
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Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται στοιχεία για τη θέση που κατέχει η 

εταιρία που μελετάται στην παρούσα εργασία ανάμεσα στις υπόλοιπες εταιρίες της Ρωσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Η Gazprom, λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας φυσικού 

αερίου στη Ρωσία και η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πετρελαίου μετά τη Rosnet, τη 

Lukoil και τη Surgutneftegas. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η πώληση φυσικού αερίου. Η 

Gazprom δραστηριοποιείται επίσης και στον τομέα της εκμετάλλευσης περιουσιακών 

στοιχείων, της μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου. Μια ακόμη δραστηριότητα της 

εταιρίας είναι η πώληση συμπιεσμένου αερίου και προϊόντων διύλισης. 

Πληροφορία που πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο είναι πως η Gazprom είναι η 

μόνη εταιρία στη Ρωσία που παράγει και εξάγει LNG (Liquefied Natural Gas-Υγροποιημένο 

Φυσικό Αέριο). Ακόμη η Gazprom, είναι πρώτη εταιρία στη Ρωσία που χρησιμοποιεί 

υποθαλάσσιες τεχνολογίες για την παραγωγή φυσικού αερίου. (Public Joint Stock Company 

Gazprom, 2017) Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας με τα αντικείμενα δραστηριότητας 

ολόκληρου του Ομίλου της Gazprom. 

 

Company Thousand b/d

Rosneft 4,021

Lukoil 1,679

Surgutneftegaz 1,225

Gazprom (including 

Gazprom Neft)

1,117

Tatneft 570

Bashneft 423

Slavneft 300

Novatek 247

Russneft 150

PSA operators 290

Others 853

Total 10,875

Table 2. Russia's oil production by company, 2016

Source: U.S. Energy Information Administration based 

on Eastern Bloc Researc

Πίνακας 10: Η παραγωγή πετρελαίου της 

Ρωσίας ανά εταιρεία, 2016. (U.S. Energy 

Information Administration (EIA), 2017) 

Company Tcf

Gazprom 14.8

Novatek 2.4

Rosneft 2.4

Lukoil 0.7

Surgutneftega

z

0.3

PSA 

operators

1.0

Others 1.0

Total 22.6

Table 5. Russia's natural gas production by 

company, 2016

Source: U.S. Energy Information 

Administration based on Eastern Bloc 

Research

Πίνακας 11: Η παραγωγή φυσικού αερίου 

της Ρωσίας ανά εταιρεία, 2016. (U.S. 

Energy Information Administration (EIA), 
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Πίνακας 12: Οργανωτική δομή του Ομίλου Gazprom. (Gazprom, 2003-2017) 

Head Office strategy, development, 
organization, planning, control of principle 
areas, corporate reporting, organization of 

external financing

Pre - development of 
Unified Gas Supply 
System Facilities (6 

companies)

Gas fired cooker 
production (2 
companies)

Transportation 
services and 
natural gas 
storage (30 
companies)

Service 
companies and 
financial assets 
(21 companies)

Other (30 
companies)

Purchasing and 
marketing of natural 
gas from Yuzhno -
Russkoye field (2 

companies)

Gas Sales to consumers 
abroad, to Russian consumers 

and LNG sales (83 
companies)

Power 
Generation assets 

(6 companies)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να πληροφορήσει τον αναγνώστη για την έννοια και τη 

χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, τις βασικές κατηγορίες των αναλυτών και το 

σκοπό τους. Εκτενής αναφορά πραγματοποιείται στις κυριότερες μεθόδους και τεχνικές που 

εφαρμόζονται από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές κατά την εκπόνηση μιας 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς στις ποσοτικές σχέσεις των στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις διαχρονικές τάσεις των μεγεθών. Εν κατακλείδι, 

παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται οι αριθμοδείκτες αλλά και οι 

κυριότερο αριθμοδείκτες της κάθε κατηγορίας, που θα χρησιμοποιηθούν και στα πλαίσια της  

παρούσας μελέτης. Λεπτομερέστερα, παρουσιάζεται ο τύπος αλλά και τα συνθετικά στοιχεία 

του κάθε δείκτη, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του όπως και οι ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζει σε συνδυασμό με τον τρόπο που ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν. 
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4.1 Έννοια και χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

 

Λογιστική ονομάζεται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος μελετά τις λειτουργίες των 

οικονομικών μονάδων, για παράδειγμα τη συγκέντρωση, τον υπολογισμό, την καταχώρηση και 

τη μετάδοση πληροφοριών, που θα συμβάλλουν στη λήψη ορθότερων οικονομικών 

αποφάσεων. Η αναγκαιότητα της επιστήμης αυτής καταδεικνύεται από αρχαιοτάτων χρόνων. 

Το αρχαιότερο δείγμα ύπαρξης της λογιστικής φαίνεται ότι έγινε το 3000 π.Χ. με τον κώδικα 

Χαμουραμπί. Πολλά στοιχεία με τόπο αναφοράς την αρχαία Ελλάδα επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη της. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η πιο διαδεδομένη μέθοδος 

παρακολούθησης λιγοστών στοιχείων όπως τα εμπορεύματα, οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις 

και τα μετρητά, είναι η απλογραφική μέθοδος. Η διγραφία έκανε την πρώτη της εμφάνιση, στα 

τέλη του 15ου αιώνα, μέσα από τα δημοσιευμένα γραπτά κείμενα Ιταλών συγγραφέων. Οι 

κανόνες και οι αρχές της διγραφίας απαντώνται για πρώτη φορά στο έργο του φραγκισκανού 

μοναχού Fra Luca Paciolo (1494 μ. X. ).  

 Η ευρεία διάδοση της διγραφίας είναι γεγονός μέσα στους επόμενους αιώνες, χωρίς όμως να 

σημειώνεται καμία σημαντική εξέλιξη του θεωρητικού της υπόβαθρου. Η σημαντική εξέλιξη 

στη Λογιστική ήρθε μέσα από την ανάπτυξη της βιομηχανίας κατά το 19ο αιώνα. Με την 

έλευση της σύγχρονης εποχής και τον εκσυγχρονισμό των εταιριών η λογιστική πληροφόρηση 

αποκτά άλλη βαρύτητα καθώς θεμελιώνεται ως το κυριότερο πληροφοριακό σύστημα. Το 

τελικό «απόσταγμα» της λογιστικής είναι οι λογιστικές καταστάσεις των οποίων ο απώτερος 

στόχος είναι η σαφής παρουσίαση των απαραίτητων πληροφορίων, που είναι καίριες για την 

κατανόηση των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας μα και τη λήψη αποφάσεων. Οι 

λογιστικές καταστάσεις είναι ο «καθρέφτης» της οικονομικής κατάστασης και της πορείας μιας 

επιχειρηματικής οντότητας. Αυτές συντάσσονται σύμφωνα με ευρέως αποδεκτούς κανόνες και 

μεθόδους, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε κράτους (Καραγιώργος & 

Παπαδόπουλος , 2006). Παρά τα όσα ήδη αναφέρθηκαν, μόνο οι οικονομικές καταστάσεις, σαν 

εργαλείο, δεν επαρκούν ώστε να γίνουν αντιληπτά από τον κάθε ενδιαφερόμενο στοιχεία για 

τη βιωσιμότητα, την πιστοληπτική ικανότητα και γενικότερα την πάσης φύσεως πληροφόρησή 

του. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκε η τεχνική της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η οποία με τις 

κατάλληλες μεθόδους συμβάλλει στην κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από τον 

οποιοδήποτε χρήστη. 
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Όπως προαναφέραμε, οι λογιστικές καταστάσεις είναι ο «καθρέφτης» της οικονομικής 

κατάστασης και της πορείας μιας εταιρίας, παρ΄ όλα αυτά δεν είναι απαλλαγμένες από 

ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία δυσχεραίνουν το έργο του αναλυτή. Τα μειονεκτήματα 

αυτά θα εξεταστούν στην επόμενη παράγραφο. Αρχικά, κύριο χαρακτηριστικό τους είναι πως 

έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα, καθώς το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται μόνο κατά τη λύση ή 

τη μεταβίβαση/ μεταπώληση μιας επιχειρηματικής οντότητας. Η εικόνα που μας 

παρουσιάζεται μέσω των οικονομικών καταστάσεων αφορά μια δεδομένη χρονική στιγμή του 

έτους / χρήσης. Ακόμα και εάν η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να 

δημοσιεύει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, δεν παύει να ισχύει ο πρόσκαιρος 

χαρακτήρας τους, εφόσον ο εκάστοτε αναλυτής που βασίζεται στα δεδομένα, έστω και μια 

ημέρα μετά την κοινοποίηση τους, αυτά δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν υπήρχαν εκ των 

υστέρων γεγονότα υψίστης σημασίας τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπόψιν. 
 

 Οι απόλυτοι αριθμοί που αντιστοιχούν σε χρηματικά ποσά και αποτυπώνονται μέσα 

στις οικονομικές καταστάσεις υπονοούν μια ακρίβεια και μια οριστικότητα. Αυτό το 

γεγονός μπορεί να δημιουργήσει ασάφειες καθώς οι τιμές των περισσότερων στοιχείων 

του ισολογισμού , και δε των ρευστοποιήσιμων, δεν αντικατοπτρίζει το ακριβές 

αντίτιμο μιας ενδεχόμενης ρευστοποίησης τους λόγω του ότι δεν συνυπολογίζονται τα 

ακριβή διαδικαστικά κόστη. Ταυτόχρονα, δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως ο παράγοντας 

της υποκειμενικότητας όσον αφορά την αποτίμηση ορισμένων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων, μολονότι υιοθετήθηκε η χρήση ενός κοινού λογιστικού πλαισίου, καθώς η 

τιμή τους καθορίζεται από τη διαπραγμάτευσή τους ή πολύ απλά γιατί είναι ανέφικτο 

να συνυπολογιστούν όλοι οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν με ακρίβεια.

 Οι οικονομικές καταστάσεις όπως ο ισολογισμός ή η κατάσταση αποτελεσμάτων 

αναφέρονται σε νομισματικές μονάδες των οποίων η αξία είναι καθημερινά 

ευμετάβλητη εξαιτίας της αλλαγής της ισοτιμίας και των εξελίξεων στη 

χρηματιστηριακή αγορά. Βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, κάθε στοιχείο 

εκφράζεται στην τιμή κατά την οποία αποκτήθηκε με τον κίνδυνο της πιθανής 

παραπλάνησης του χρήστη να ελλοχεύει όσον αφορά τον υπολογισμό της πραγματικής 

αξίας του στοιχείου, δεδομένου ότι η αξία του νομίσματος τη στιγμή απόκτησής του 

απέχει κατά πολύ από την αξία που θα έχει τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος θα διαβάζει 

τον ισολογισμό. Η θέσπιση λογιστικών πλαισίων έχει σαν στόχο να βελτιωθούν και 

γίνουν πιο συγκεκριμένοι οι κανόνες αποτίμησης είτε με τη μέθοδο της εύλογης αξίας, 

είτε με τις αναπροσαρμογές των στοιχείων. Ωστόσο, όσο και να αμβλύνεται η διαφορά 

των στοιχείων του ισολογισμού από την πραγματικότητα με την εφαρμογή νέων 

μεθόδων και κανόνων, δεν παύει έστω και σε μικρό βαθμό να υφίσταται. 
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 Αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την 

εξέλιξη και το μέλλον μιας εταιρίας δεν μπορούν να εκφραστούν σε χρηματικές 

μονάδες και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Παράγοντες που συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία είναι η φήμη, το αίσθημα 

ικανοποίησης των εργαζομένων , η σύναψη συμφωνιών με νέες αγορές και άλλα.



 Σε αντίθεση με τα παραπάνω η χρηματοοικονομική ανάλυση, με τις κατάλληλες μεθόδους 

συμβάλλει στην κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από τον οποιοδήποτε χρήστη με 

το να τις καθιστά πιο συγκρίσιμες και με το να εστιάζει στις απαντήσεις που αναζητά ο 

εκάστοτε χρήστης. Το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα του χρήστη είναι ο υπολογισμός του 

κόστους ευκαιρίας με ακρίβεια, έχοντας αποκλείσει το ενδεχόμενο της παραπλάνησης από τις 

δυσανάγνωστες οικονομικές καταστάσεις (Kennedy & McMullen, 1973) 
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4.2 Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών 

 

 

Οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία είναι οι εσωτερικοί χρήστες, όπως η διοίκηση, οι διευθυντές, τα στελέχη του 

λογιστηρίου, τα στελέχη εν γένει και οι εργαζόμενοι των οικονομικών μονάδων και είναι αυτοί 

που πλαισιώνουν την επιχείρηση και βρίσκονται σε άμεση ανάγκη των λογιστικών 

πληροφοριών, προκειμένου να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. 

  Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εξωτερικοί χρήστες, όπως οι προμηθευτές, οι πιστωτές, 

οι τραπεζικοί οργανισμοί, οι δανειστές της επιχείρησης, οι πελάτες, οι χρηματοοικονομικοί 

αναλυτές, οι κρατικές υπηρεσίες, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι ομολογιούχοι, οι ελεγκτές 

λογιστικών καταστάσεων, οι αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι 

οικονομικοί αναλυτές, οι χρηματιστές, οι κρατικές υπηρεσίες, οι δημόσιοι οργανισμοί και οι 

επενδυτές-μέτοχοι. Οι εξωτερικοί χρήστες των λογιστικών καταστάσεων είναι όσοι βρίσκονται 

εκτός της επιχείρησης και επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από την επιχείρηση. Οι παραπάνω 

χρήστες πρέπει να εξασφαλίσουν σωστές πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να υπολογίσουν 

την αποδοτικότητα και τη φερεγγυότητα της επιχείρησης. Οι εξωτερικοί χρήστες αντλούν τις 

πληροφορίες αυτές από τις λογιστικές εκθέσεις και τις λογιστικές καταστάσεις που 

συντάσσονται από τις οικονομικές μονάδες σε τακτά χρονικά διαστήματα (Καραγιώργος & 

Παπαδόπουλος , 2006) (Παπαδόπουλος & Λαζαρίδης, 2005). 
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4.3 Μέθοδοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

 

Ποσοτικές σχέσεις των στοιχείων των Λογιστικών Καταστάσεων και Διαχρονικές Τάσεις 

Μεγεθών 

 
 

Στη χρηματοοικονομική ανάλυση δυο είναι οι κυριότερες κατηγορίες τεχνικών και μεθόδων 

που χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές. Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται είναι η 

παραδοσιακή προσέγγιση και η νέα προσέγγιση στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

 Η παραδοσιακή προσέγγιση διακρίνεται και εκείνη σε δυο υποκατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει συγκρίσεις και μετρήσεις οι οποίες έχουν σας βάση δεδομένα δυο ή 

περισσότερων λογιστικών χρήσεων, ενώ η δεύτερη συγκρίσεις και μετρήσεις βάσει δεδομένων 

της τρέχουσας λογιστικής χρήσης. Οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, κάποια δεδομένη χρονική στιγμή αναλύονται μέσα από τη μελέτη 

είτε των καταστάσεων κοινού μεγέθους είτε από την ανάλυση των αριθμοδεικτών. 

 Αρκετές φορές είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται η μελέτη των διαχρονικών σχέσεων 

των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

αυτού του είδους η μελέτη γίνεται χρήση των τεχνικών διαχρονικής ανάλυσης. Οι τεχνικές 

αυτής της κατηγορίας, διαχωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες 1) συγκριτικές καταστάσεις, 2) 

καταστάσεις τάσεις, 3) καταστάσεις κοινού μεγέθους και 4) ανάλυση αριθμοδεικτών. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση στοχεύει στο να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα 

για την ευημερία μια εταιρίας διαμέσου των οικονομικών καταστάσεων. Οι λογιστικές 

καταστάσεις εμφανίζουν τα μεγέθη σε απόλυτους αριθμούς, γεγονός που καθιστά δύσκολη την 

ερμηνεία, τη σύγκριση αλλά και την παρατήρηση τους. Η χρηματοοικονομική ανάλυση 

προσπαθεί να δώσει μια λύση μέσω ενός συστήματος συσχετισμών και συγκρίσεων που οδηγεί 

στην αποκρυπτογράφηση των μεγεθών που εμπεριέχονται στις λογιστικές καταστάσεις. 

Συγκριτικές ονομάζονται οι καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται με άξονα την 

παράλληλη απεικόνιση χρηματοοικονομικών δεδομένων για δυο ή περισσότερες διαδοχικές 

χρήσεις. Στις συγκριτικές καταστάσεις περιέχονται και οι μεταβολές που έχουν επέλθει στις 

επιμέρους κατηγορίες στοιχείων των καταστάσεων, πέρα από τα αυτούσια δεδομένα των 

καταστάσεων. Οι μεταβολές αυτές παρουσιάζονται είτε ως απόλυτες μεταβολές (η διαφορά 

δηλαδή μεταξύ δυο αριθμών), είτε ως σχετική μεταβολή (η απόλυτη μεταβολή προς το μέγεθος 
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βάσης επί εκατό), είτε ως λόγος (δείκτης), το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του 

μεγέθους της εξεταζόμενης χρήσης με το έτος βάσης (προηγούμενης λογιστικής χρήσης). 

Εφαρμόζοντας την τεχνική των συγκριτικών καταστάσεων, και ιδιαίτερα την κλασσική 

τους μορφή των απόλυτων και σχετικών μεταβολών, γίνεται εφικτή η κριτική αξιολόγηση των 

μεταβολών που επήλθαν στις ξεχωριστές κατηγορίες στοιχείων από χρήση σε χρήση αλλά και 

στο σύνολο μιας περιόδου. Για τους περισσότερους η κατανόηση της σημασίας των απόλυτων 

νομισματικών μεταβολών συγκριτικά με τις σχετικές μεταβολές είναι διαπιστωμένα ιδιαίτερα 

δύσκολη υπόθεση. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την αναγκαιότητα της έκφρασης των 

μεταβολών σε απόλυτα και σχετικά μεγέθη.  

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί η έννοια της οριζόντιας ανάλυσης. 

Οριζόντια ανάλυση, ονομάζεται η παράθεση δεδομένων, τα οποία αριθμούν μεταβολές, 

ανεξάρτητα από τη μορφή που εκφράζονται οι υπό εξέταση μεταβολές και που σημειώθηκαν 

σε έναν αριθμό λογιστικών χρήσεων. 

Οι μεταβολές των επιμέρους στοιχείων των συγκριτικών καταστάσεων, στην 

περίπτωση που η αναλυόμενη χρονική περίοδος ξεπερνά τις δύο λογιστικές χρήσεις, θα πρέπει 

να υπολογίζονται σε σχέση με ένα κοινό έτος, καλούμενο εφεξής έτος βάσης. Η τεχνική αυτή 

ορίζει ότι οι μεταβολές των μεταγενέστερων χρήσεων υπολογίζονται πάντα σε σχέση με το 

έτος βάσης και εμφανίζονται σαν ποσοστιαίες μεταβολές. Την τεχνική είναι γνωστή και ως 

ποσοστά τάσης ή ως σειρές δεικτών τάσης. Μέσω των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

την εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς την κατεύθυνση προς 

την οποία εξελίσσεται το μέγεθος του εκάστοτε στοιχείου, είτε προς τα επάνω είτε προς τα 

κάτω. Προκειμένου να υπολογιστούν τα ποσοστά τάσης είναι απαραίτητο να καθοριστεί το 

έτος βάσης, σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται η σύγκριση όλων των στοιχείων και θα ισούται 

με το εκατό. Το έτος βάσης που θα επιλεγεί είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα αποτελεί το 

κοινό σημείο αναφοράς όλων των συγκρίσεων. Έπειτα τα ποσά όλων των υπόλοιπων χρήσεων, 

του χρονικού διαστήματος που εξετάζει η εκάστοτε ανάλυση, θα είναι εκπεφρασμένα σαν 

ποσοστά του έτους βάσης. Αυτό προκύπτει εφόσον το ποσό ενός συγκεκριμένου στοιχείου, σε 

μια δεδομένη λογιστική χρήση διαιρεθεί με το αντίστοιχο ποσό του στοιχείου του έτους βάσης 

και το αποτέλεσμα της διαίρεσης πολλαπλασιαστεί με το εκατό.  

Η τεχνική των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τάσης κρίνεται ως η καταλληλότερη 

προκειμένου να διενεργηθεί η σύγκριση των μεταβολών στη σύνθεση μιας ομάδας στοιχείων 

διαχρονικά. Με τη χρήση αυτής της τεχνικής ο αναλυτής είναι σε θέση να εμπεδώσει καλύτερα 

τη φιλοσοφία της διοίκησης της εταιρίας, τις πολιτικές και τα κίνητρα που προκάλεσαν τις 

διαχρονικές μεταβολές. Η μεγαλύτερη ανομοιομορφία ενός οικονομικού περιβάλλοντος, το 
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οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται για την ανάλυση, παρέχει καλύτερη 

εικόνα στον αναλυτή όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης των αντίξοων καταστάσεων και 

την εκμετάλλευση των ευκαιριών από την πλευρά της επιχείρησης. Αυτού του είδους η μορφή 

είναι γνωστή ως οριζόντια ανάλυση και δίνει στον αναλυτή τη δυνατότητα να αποκτήσει μια 

μακροπρόθεσμη θεώρηση σχετικά με τη χρηματοοικονομική θέση, τις εισροές, τις εκροές 

κεφαλαίου αλλά και τα κέρδη της εταιρίας. Οι αναλυτές που κάνουν χρήση αυτής της τεχνικής 

θα πρέπει πάντα να υπολογίζουν ότι οι μακροχρόνιες τάσεις επηρεάζονται σημαντικά από την 

τάση του πληθωρισμού, γεγονός που υποδεικνύει την αναγκαιότητα αποπληθωρισμού των 

δεδομένων πριν την επεξεργασία τους με βάση αυτή την τεχνική.  

Το κοινό μειονέκτημα όλων των τεχνικών που έχουν εξετασθεί μέχρι αυτό το σημείο 

είναι η αδυναμία κατανόησης και ο σχηματισμός ξεκάθαρης εικόνας από τον αναλυτή των 

νομισματικών μεταβολών που σημειώθηκαν από χρήση σε χρήση στα επιμέρους στοιχεία σε 

σύγκριση πάντα με το σύνολο των καθαρών πωλήσεων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, εκτός περιστασιακών περιπτώσεων. Η 

κριτική αυτή αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα μόνο εάν υπάρξει σύγκριση δυο ή 

περισσότερων επιχειρήσεων με τα δεδομένα που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον κλάδο στον 

οποίο ανήκει η επιχείρηση. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται απόλυτα καθώς υπάρχει απουσία 

κοινής βάσης σύγκρισης στην περίπτωση των απόλυτων μεγεθών. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν 

υπάρχει κοινή βάση για σύγκριση όταν έχουμε να κάνουμε με απόλυτα μεγέθη. Το μειονέκτημα 

αυτό είναι δυνατόν να εξαλειφθεί εφόσον τα επιμέρους στοιχεία των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων εκφρασθούν σαν ποσοστά ενός συνολικού μεγέθους, για παράδειγμα σύνολο 

πωλήσεων ή περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή βάση σύγκρισης. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν τα μεμονωμένα στοιχεία της 

συγκεκριμένης κατάστασης σαν ποσοστό ενός συνολικού μεγέθους της κατάστασης 

ονομάζονται καταστάσεις κοινού μεγέθους. 

Η τεχνική αυτή ονομάζεται κάθετη ανάλυση, καθώς σε μια δεδομένη χρονική περίοδο 

(διαχειριστική χρήση) το επιλεγμένο επιμέρους στοιχείο εμφανίζεται ως ποσοστό κάποιου 

συνολικού μεγέθους. Η συγκεκριμένη τεχνική ανάλυσης των δεδομένων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιγράφεται πιο σωστά ως μια ανάλυση της εσωτερικής 

δομής της οικονομικής κατάστασης.  

Για τον υπολογισμό των ποσοστών κοινού μεγέθους είναι απαραίτητη αρχικά η επιλογή 

ενός συνολικού μεγέθους αναφοράς της συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής κατάστασης, το 

οποίο καθορίζεται ως εκατό (100). Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό κάθε επιμέρους 

στοιχείου της συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης ως το αποτέλεσμα της διαίρεσης του 
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νομισματικού ποσού του στοιχείου με το νομισματικό ποσό του συνολικού μεγέθους αναφοράς 

και το αποτέλεσμα που προκύπτει πολλαπλασιασμένο με το εκατό. Η τεχνική κοινού μεγέθους 

κρίνεται ιδιάζουσας σημασίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον αναλυτή να πραγματοποιήσει 

συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις και αυτό επειδή καθιστά εφικτό να 

αναδιατυπωθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των διάφορων επιχειρήσεων σε μια 

ομοιόμορφη κατάσταση κοινού μεγέθους, ασχέτως του μεγέθους των μεμονωμένων 

λογαριασμών.  

 Η ανάλυση με τη χρήση των ποσοστών κοινού μεγέθους συμβάλλει και στην καλύτερη 

κατανόηση του βαθμού αποδοτικότητας μιας εταιρίας. 

 

Ανάλυση αριθμοδεικτών 

 
 

Αριθμοδείκτης ονομάζεται η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων που εμπεριέχονται 

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει μια οικονομική μονάδα. Η ανάλυση με 

τη χρήση αριθμοδεικτών είναι πιθανότατα η πιο ευρέως διαδεδομένη μορφή ανάλυσης. 

Με τη χρήση των αριθμοδεικτών ο αναλυτής επιχειρεί να συμπυκνώσει τον μεγάλο 

όγκο δεδομένων που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις σε ένα όσο το δυνατόν 

μικρότερο πλήθος αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες αποτελούν ένδειξη των αδύνατων σημείων 

μιας επιχείρησης όπως για παράδειγμα η χαμηλή αποδοτικότητα ή η μικρή ρευστότητα. Οι 

αριθμοδείκτες όπως και οι υπόλοιπες τεχνικές ανάλυσης παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα. 

Το κυριότερο μειονέκτημα τους είναι πως μια ευνοϊκή τιμή δεδομένου αριθμοδείκτη είναι 

πιθανό να μην έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για την επιχείρηση, ενώ μια δυσμενής τιμή να 

είναι κρίσιμη. Ένας αναλυτής δεν πραγματοποιεί την ανάλυση του με τη βοήθεια των 

αριθμοδεικτών γιατί πιστεύει πως οι αριθμοδείκτες θα του δώσουν οριστικές απαντήσεις. 

Αντιθέτως, η αξία χρήσης των αριθμοδεικτών αποδεικνύεται από τα ερωτηματικά που 

προκαλεί στον αναλυτή και τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.  

Ο σοβαρότερος κίνδυνος από την ανάλυση με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών είναι η 

δημιουργία μεγάλου πλήθους αριθμοδεικτών οι οποίοι θα έχουν αμφίβολο με αμφίβολο 

εννοιολογικό περιεχόμενο, ενώ η χρησιμότητά τους θα είναι πολύ μικρή για τον αναλυτή. Ο 

γενικός κανόνας για την αποφυγή αυτού του κινδύνου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λογική 

σχέση ανάμεσα στα μεγέθη του αριθμητή και του παρονομαστή κατά το σχηματισμό ενός 

αριθμοδείκτη. Με βάσει τη βιβλιογραφία υπάρχουν τρία είδη λογικών σχέσεων που 

προτείνονται. Η πρώτη υπόδειξη ορίζει πως ένας αριθμοδείκτης θα πρέπει να σχηματίζεται από 
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συγκρίσιμα μεταξύ τους μεγέθη. Η συγκρισιμότητα δυο μεγεθών προκύπτει εφόσον προκύπτει 

οικονομική σχέση από τη συσχέτιση δυο μεγεθών. Η δεύτερη υπόδειξη αναφέρει πως οι 

αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται από μεγέθη που να έχουν σαν βάση κοινές αξίες. 

Ενώ η τρίτη υπόδειξη ορίζει ότι οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται από μεγέθη των 

οποίων οι μεταβολές είναι εύκολο να προσδιορισθούν, με άλλα λόγια να υπάρχει συνάρτηση 

μεταξύ των μεγεθών. 

 

 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αριθμοδεικτών. Η κατηγοριοποίηση τους γίνεται ανάλογα 

με το κριτήριο που χρησιμοποιείται. Η γενικώς αποδεκτή ομαδοποίηση τους γίνεται με βάση 

το κριτήριο των διάφορων οικονομικών πτυχών των λειτουργιών της εταιρίας. Οι κατηγορίες 

αριθμοδεικτών με βάση το παραπάνω κριτήριο είναι οι εξής:  

1) Αριθμοδείκτες ρευστότητας. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας παρέχουν στον αναλυτή 

την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με την ικανότητα της εταιρίας να ανταποκριθεί 

θετικά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της κατά τη λήξη τους. 

2) Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας. Αυτή η ομάδα αριθμοδεικτών, ουσιαστικά 

υπολογίζει το βαθμό αποτελεσματικής χρήσης των απασχολούμενων από την 

επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων. 

3) Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης, οι οποίοι παρέχουν πληροφόρηση για το εάν 

η εταιρία θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες αλλά και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και το ποιο ποσοστό της χρηματοδότησης της εταιρίας 

προέρχεται από δανεισμό. 

4) Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εκφράζουν το κατά 

πόσο είναι αποτελεσματική η διοίκηση της εταιρίας όσον αφορά τη δημιουργία 

ικανοποιητικών ποσοστών απόδοσης για εκείνους που δέσμευσαν τα κεφάλαια τους 

στην εταιρία (Παπαδόπουλος & Λαζαρίδης, 2005). Αναλυτικότερα: 

 

 

 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται ώστε να υπολογιστεί η ικανότητα της 

εταιρίας να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αλλά και στις υποχρεώσεις 

της οι οποίες λήγουν στην τρέχουσα χρήση. Γενικότερα, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας 

συμβάλλουν στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης χρηματοοικονομικής δυνατότητας μιας 

εταιρίας, Οι πιο γνωστοί αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι οι κάτωθι: 
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 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

 

 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι γνωστός με διάφορες ονομασίες όπως αριθμοδείκτης 

κεφαλαίου κινήσεως ή γενικής ρευστότητας ή έμμεσης ρευστότητας και προκύπτει από τη 

διαίρεση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων με το βραχυπρόθεσμο παθητικό. Για 

το σχηματισμό αυτού του αριθμοδείκτη χρησιμοποιούνται μεγέθη αποκλειστικά από τον 

ισολογισμό και μέσα από αυτόν εκφράζεται η ικανότητα ρευστοποίησης του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού για την κάλυψη των να καλύψει τις βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της.  

Γενικότερα όσο υψηλότερες είναι οι τιμές που σημειώνει ο δείκτης τόσο πιο 

βελτιωμένη εμφανίζεται η ρευστότητα της εταιρίας. Για παράδειγμα εάν η τιμή του δείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας ισούται με 2, σημαίνει πως το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι 

διπλάσιο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, και αποτελεί θετική ένδειξη αν και τα 

αποτελέσματα του δείκτη είναι σε εξάρτηση από το είδος της επιχείρησης. Το μειονέκτημα που 

παρουσιάζει αυτός ο δείκτης είναι ότι τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν το κυκλοφορούν 

ενεργητικό χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό ρευστότητας. Με βάση το δεδομένο αυτό 

η χρήση αυτού του δείκτη θα πρέπει να γίνεται με απαραίτητη προσοχή, ειδικότερα όταν 

πραγματοποιείται σύγκριση εταιριών με βάση το συγκεκριμένο δείκτη. 

 

 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

 

Ως μέτρο για την αντιμετώπιση της αδυναμίας του προηγούμενου δείκτη επινοήθηκε ο δείκτης 

άμεσης ρευστότητας και δίνεται από τον τύπο: 

 

 

 

Ένας δείκτης άμεσης ρευστότητας θεωρείται ικανοποιητικός όταν δίνει αποτελέσματα 

μεγαλύτερα της μονάδας.  

 

 

 

 

= Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

= Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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 Καθαρό κεφάλαιο κίνησης  

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται από τον τύπο που ακολουθεί και υπολογίζει τη 

συνολική ρευστότητα μια επιχείρησης: 

 

= Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού-Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

 

Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης υποδηλώνει δυσκολία κάλυψης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της. 

 

 

 

Οι αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή αλλιώς Δραστηριότητας όπως 

είναι γνωστοί, μας πληροφορούν για το πόσο σύντομα δύναται να μετατραπούν σε μετρητά ή 

πωλήσεις διάφορα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή της μια εταιρία. 

 Παρουσιάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομερέστερη αποτύπωση των δεδομένων 

μέσω της ανάλυσης δραστηριότητας από ότι στην ανάλυση της γενικής ρευστότητας . Οι 

αριθμοδείκτες δραστηριότητας παρέχουν αντικειμενικότερη πληροφόρηση σχετικά με την 

πραγματική ρευστότητα των διάφορων στοιχείων. 

 

 Οι σημαντικότεροι δείκτες της κατηγορίας αυτής είναι: 

 

 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα αποθεμάτων (ΚΤΑ) 

  

 

 

 

Μέσω του δείκτη αυτού αντλούμε πληροφορίες για το πόσες φορές κατά τη διάρκεια 

ενός έτους έχουμε μετατροπή των αποθεμάτων σε πωλήσεις. Εναλλακτικά, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε στον αριθμητή του κλάσματος αντί για τις πωλήσεις το κόστος 

πωληθέντων, ώστε να εκφράσουμε τις πωλήσεις σε κόστος καθώς τα αποθέματα  

αποτιμώνται στην τιμή κτήσης.  

= Πωλήσεις (ή κόστος πωληθέντων 

Προϊόντων)/ Αποθέματα 
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Διαφορετικά (εάν δηλαδή έχουμε τις πωλήσεις στον αριθμητή) η απάντηση θα 

διαφοροποιείται από εταιρία σε εταιρία ανάλογα με το κατά πόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του 

προϊόντος πάνω από το κόστος παραγωγής. 

 

 Μέση Περίοδος Αποθεματοποίησης 

Μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέση διάρκεια των αποθεμάτων σε ημέρες, με άλλα λόγια τη 

μέση περίοδο αποθεματοποίησης, διαιρώντας τις 360 ημέρες με την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Αποθεμάτων, ήτοι: 

 

 

 

Ευρύτερα, η καλύτερη ρευστότητα και η κερδοφορία μιας επιχείρησης οδηγεί σε 

μικρότερες τιμές του δείκτη. Σε περίπτωση που η μέση περίοδος αποθεματοποίησης είναι 

μεγάλη, θα πρέπει να πρέπει να εντοπίσουμε τους κινδύνους που υποκρύπτει αυτό το γεγονός. 

Ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι η υποτίμηση της αξίας των αποθεμάτων είτε λόγω φθοράς και 

αλλοίωσης τους, είτε απαξίωσης εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας ή την αλλαγή των 

τάσεων της μόδας. Ταυτόχρονα, δε θα πρέπει να θεωρήσουμε πως μικρός όγκος αποθεμάτων 

συγκριτικά πάντα με το ύψος των πραγματοποιούμενων πωλήσεων ότι αποτελεί ευοίωνο 

στοιχείο.  

 

 Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων (ΜΠΕΑ) 

Η μέση περίοδος είσπραξης μας πληροφορεί για τον μέσο αριθμό ημερών που 

χρειάζεται η εταιρία για την είσπραξη των απαιτήσεων και την υπολογίζουμε από τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

Όσο καλύτερη η εισπρακτική ικανότητα μιας εταιρίας τόσο συντομότερη εμφανίζεται 

η μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων, και αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ρευστότητα 

και κερδοφορία για την επιχείρηση μας. Ωστόσο, πολύ χαμηλές τιμές του δείκτη μπορεί 

προκαλέσουν προβλήματα σε μια εταιρία καθώς οι αγοραστές των προϊόντων ενδέχεται να 

αντιληφθούν πως μπορούν να επιτύχουν ευνοϊκότερους όρους πληρωμής έναντι άλλων 

= 360/ΚΤΑ 

= Απαιτήσεις / Ετήσιες Πωλήσεις / 360 
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ανταγωνιστών της εταιρίας. Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το αντικείμενο της δραστηριότητας, τις υφιστάμενες συνθήκες στην οικονομία 

και την οργάνωση της επιχείρησης σχετικά με τις εισπράξεις. 

Οι εξωτερικοί αναλυτές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τι ποσοστό των απαιτήσεων 

έχει καταστεί επισφαλές και τι εγγυημένο, τους κυριότερους πελάτες της εταιρίας αλλά και την 

κατανομή της χρονικής διάρκειας των απαιτήσεων. 

 

 Μέση Περίοδος Εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το μέσο αριθμό ημερών που η επιχείρηση προχωρεί 

σε ολοσχερή εξόφληση των πληρωτέων λογαριασμών της και εκφράζεται από τον ακόλουθο 

τύπο: 

 

 

 

 

Όσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα του παραπάνω κλάσματος τόσο καλύτερη είναι 

η ρευστότητα και η κερδοφορία της εκάστοτε εταιρίας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

υπογραμμίσουμε ότι ένα υπερβολικά μεγάλο αποτέλεσμα αυτού του αριθμοδείκτη της εταιρίας 

συγκριτικά με το μέσο του αντίστοιχου κλαδικού μπορεί να αποτελεί αρνητική ένδειξη για τους 

πιστωτές της. 

 

 

 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών στοιχείων (ΚΤΠΠΣ) 

 

Μέσω αυτού του δείκτη οριοθετείται ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης στη χρήση και την αξιοποίηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της και 

υπολογίζεται βάσει του τύπου που ακολουθεί: 

 

 

 

Όσο υψηλότερο το πηλίκο αυτού του κλάσματος τόσο μεγαλύτερη η 

αποτελεσματικότητα της εταιρίας. Η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται 

βάσει ιστορικών και όχι τρεχόντων τιμών. Ως εκ τούτου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε 

= Πληρωτέοι Λογαριασμοί / 

Ημερήσιες πωλήσεις επί 

πιστώσει 

= Πωλήσεις/ Ύψος Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 
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περίπτωση που ο αριθμοδείκτης αυτός εξετάζεται συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις και 

ειδικότερα όταν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι παλιά ή νεότερα, 

καθώς η αξία των παλαιότερων παγίων θα είναι μικρότερη, εξαιτίας των μεταβολών του 

πληθωρισμού, σε σχέση με τα καινούρια πάγια. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση η διαφορά 

που θα εμφανιστεί κάνοντας χρήση του εν λόγω δείκτη θα είναι απόρροια της χρήσης παλαιών 

παγίων, στοιχεία εκπεφρασμένα σε ιστορικές τιμές, από μια εταιρία και όχι ένδειξη 

αναποτελεσματικότητας. 

 Συνολική Κυκλοφοριακή Ταχύτητα του Ενεργητικού (ΣΚΕ) 

Ο βαθμός της αποτελεσματικής αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρίας 

για την πραγματοποίηση πωλήσεων, απεικονίζεται ευκρινώς μέσω του συγκεκριμένου δείκτη, 

ο οποίος υπολογίζεται ως: 

 

 

 

Όσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα, τόσο αποδοτικότερη η εταιρία. Τόσο ο δείκτης 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, όσο και ο δείκτης Συνολικής 

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Ενεργητικού αποτελούν ένδειξη της αποδοτικότητας ή μη των 

επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρία. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η 

αύξηση των πωλήσεων και της κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων συνδέονται άρρηκτα με μια επιτυχημένη επένδυση. 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η αύξηση των πωλήσεων και της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων συνδέονται άρρηκτα με μια επιτυχημένη 

επένδυση. 

Δεδομένου ότι οι πιστωτές και οι ιδιοκτήτες μιας εταιρίας αποτελούν την πηγή 

προέλευσης του συνόλου των κεφαλαίων μιας επιχείρησης, γίνεται χρήση των αριθμοδεικτών  

δανειακής επιβάρυνσης ή χρέους ή χρηματοοικονομικής μόχλευσης προκειμένου να 

προσδιορισθεί το ποσοστό συνεισφοράς κάθε κατηγορίας στα διαθέσιμα κεφάλαια μιας 

επιχείρησης. Οι πληροφορίες που προκύπτουν αφορούν στα αναμενόμενα κέρδη από τα ξένα 

κεφάλαια, στη δυνατότητα της εταιρίας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις απέναντι στους 

πιστωτές της και φυσικά το ποσοστό ελέγχου των ιδιοκτητών. Η χρησιμότητα των 

αριθμοδεικτών χρέους έγκειται τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο των δανειστών. 

= Πωλήσεις/ Ενεργητικό 
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Οι κυριότεροι δείκτες που θα εξεταστούν και ανήκουν στην κατηγορία αυτή, αναφορικά είναι 

οι εξής: 

i. Δείκτης χρέους 

ii. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης  

iii. Δείκτης μακροπρόθεσμου δανεισμού προς ίδια κεφάλαια 

iv. Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

 

 

i. Δείκτης Χρέους (ΔΧ) 

Με το δείκτη χρέους προσμετρώνται οι υποχρεώσεις σαν ποσοστό του συνόλου του 

ενεργητικού. Με άλλα λόγια, μπορούμε να υπολογίσουμε μέχρι ποιο βαθμό οι πιστωτές έχουν 

χρηματοδοτήσει το συνολικό ενεργητικό της επιχείρησης. Ο τύπος υπολογισμού είναι ο 

ακόλουθος: 

 

 

Μεγαλύτερη μόχλευση και κατ’ επέκταση μεγαλύτερος κίνδυνος υποδηλώνεται όσο 

μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα του δείκτη. Η κατώτατη τιμή που μπορεί να πάρει ο 

προαναφερόμενος δείκτης είναι το μηδέν και η υψηλότερη η μονάδα. Μια ικανοποιητική τιμή 

του δείκτη θα λέγαμε ότι είναι το 0,5, καθώς η τιμή αυτή δηλώνει πως τα ίδια κεφάλαια είναι 

όσα και τα ξένα κεφάλαια. Τιμές μεγαλύτερες του 0,5 εκφράζουν περιορισμένη δανειοληπτική 

ικανότητα. 

Ακόμη στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο δείκτης Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια. 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

 

Μεγαλύτερη μόχλευση και κατ’ επέκταση μεγαλύτερος κίνδυνος υποδηλώνεται όσο 

μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα του δείκτη, καθώς ουσιαστικά ο δείκτης αυτός ισούται με το 

χρέος είτε σαν σύνολο των υποχρεώσεων, είτε σαν αποκλειστικά ο μακροπρόθεσμος δανεισμός 

= Σύνολο Υποχρεώσεων / 

Ενεργητικό 

= Σύνολο Υποχρεώσεων / 

Ίδια κεφάλαια 
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προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Η παραπάνω μορφή του δείκτη αφορά στο σύνολο των 

υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια, ενώ ευρύτερα στη βιβλιογραφία συναντάται στην εξής 

μορφή: 

 

 

 

Δείχνει τη συσχέτιση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προερχόμενα, αφενός από τους 

μετόχους της εταιρίας και αφετέρου από τους δανειστές. Όσο η τιμή του δείκτη τείνει προς το 

μηδέν και παράλληλα είναι μικρότερη της μονάδας τόσο πιο βελτιωμένη θεωρείται η 

δανειοληπτική ικανότητα της εταιρίας που εξετάζεται. Σημαντικό, θα ήταν σε αυτό το σημείο 

να αναφερθεί πως επιχειρήσεις που διαθέτουν λίγα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ή/ και 

παρατηρείται αστάθεια στις ταμειακές τους ροές, τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλές τιμές του 

υποφαινόμενου δείκτη. 

 

ii. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

Το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων, προερχόμενα από ξένα κεφάλαια αποδίδεται από 

τον παρακάτω τύπο: 

 

 

 

Μεγαλύτερες τιμές του αριθμοδείκτη μεταφράζονται σε υψηλότερη χρηματοοικονομική 

μόχλευση. 

 

 

 

 

= Μακροπρόθεσμο χρέος / 

Ίδια κεφάλαια 

= Σύνολο Δανεισμού/ 

Σύνολο δανεισμού και 

Ιδίων κεφαλαίων  
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iii. Δείκτης Μακροπρόθεσμου χρέους προς Συνολικά Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια 

 

Εάν επιθυμούμε να υπολογίσουμε τι ποσοστό των συνολικών μακροπρόθεσμων κεφαλαίων 

αποτελούν τα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, δηλαδή το κατά πόσο ο μακροπρόθεσμος 

δανεισμός είναι μείζονος σημασίας για την κεφαλαιακή δομή της οικονομικής οντότητας τότε 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Δείκτης Κάλυψης Τόκων (ΔΚΤ) 

Η δυνατότητα αποπληρωμής των τόκων από μια επιχείρηση εκφράζεται ως το αποτέλεσμα 

της παρακάτω συνάρτησης: 

 

 

 

 

Όσο υψηλότερες οι τιμές του δείκτη, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες η εταιρία να είναι 

σε θέση να αποπληρώσει τους τόκους. 

 

 

 

 

 

 

 

= Μακροπρόθεσμος 

Δανεισμός/ Σύνολο 

Μακροπρόθεσμων Κεφαλαίων 

(μακροπρόθεσμος δανεισμός 

+σύνολο ιδίων κεφαλαίων) 

= Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/ 

Τόκοι 
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Τέλος, η ικανότητα μιας εταιρίας να αποφέρει κέρδη μέσω των πωλήσεων και των επενδύσεων 

που πραγματοποιεί, αποδεικνύεται με τη χρήση των Δεικτών Αποδοτικότητας και 

Κερδοφορίας. 

 Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

 

Το ποσοστό των ταμειακών εισροών που απομένει σε μια επιχείρηση, εφόσον έχει καλύψει 

το κόστος των πωληθέντων, εκφράζεται ως μικτό περιθώριο κέρδους κα υπολογίζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

 

 

 

Όσο πιο υψηλές οι τιμές που λαμβάνει ο δείκτης τόσο ορθότερη είναι η τιμολογιακή 

πολιτική που ακολουθεί και κατ’ επέκταση υψηλότερη η αποτελεσματικότητα της. Μια 

διαχρονικά ανοδική πορεία του δείκτη σημαίνει ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό μικτού 

κέρδους το οποίο σε συνδυασμό με σταθερές ή αυξανόμενες πωλήσεις οδηγεί σε υψηλότερα 

μικτά κέρδη. Υψηλότερη τιμή του δείκτη από την αντίστοιχη του κλάδου ενδεχομένως να 

αποδίδεται στην ικανότητα της εταιρίας να έχει περιορίσει σε χαμηλά επίπεδα το κόστος της 

παραγωγικής διαδικασίας της ή να ακολουθεί ορθότερη τιμολογιακή πολιτική. Βέβαια, μια 

ασυνήθιστα μεγαλύτερη τιμή του δείκτη της επιχείρησης, έναντι εκείνης του κλάδου, μπορεί 

να υποδηλώνει ότι η εταιρία διαθέτει τα προϊόντα της σε πολύ υψηλές τιμές σε σχέση με το 

μέσο όσο των τιμών του κλάδου. Με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα αυτού του αριθμοδείκτη 

επηρεάζονται ανάλογα από την τιμή πώλησης, τον όγκο των πωλήσεων καθώς και από το 

κόστος παραγωγής, θα πρέπει η αξιολόγηση και η ερμηνεία από τον αναλυτή να γίνεται με τη 

δέουσα προσοχή. 

 Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους (Operating Profit Margin) 

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους εκφράζεται ως εξής: 

 

 

Η ουσιαστική πληροφόρηση που μας δίνει η παραπάνω μαθηματική σχέση είναι το πόσο 

κέρδος απομένει στην εταιρία από κάθε ένα ευρώ, προερχόμενο από τα πωληθέντα προϊόντα, 

= Πωλήσεις – Κόστος 

Πωληθέντων/ Πωλήσεις 

= Κέρδη Πριν από τόκους & 

Φόρους/ Πωλήσεις 



54 

 

εφόσον έχουν καλυφθεί όλα τα έξοδα πλην των τόκων και φόρων, δηλαδή τη λειτουργική 

αποδοτικότητα μιας εταιρίας. 

 

 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Net Profit Margin) 

 

Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε τα καθαρά κέρδη σαν ποσοστό των πωλήσεων, δηλαδή το 

καθαρό περιθώριο κέρδους μια εταιρίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον εξής τύπο: 

 

 

 

 

Αυτός ο αριθμοδείκτης μας δίνει πληροφορίες για το πόσο επικερδής είναι η εξεταζόμενη 

μονάδα. Επικερδής είναι μια εταιρία όταν η τιμή του δείκτη είναι υψηλή, γεγονός που 

μεταφράζεται ως η επιτυχημένη προσπάθεια της εταιρίας να εφαρμόσει μια ορθή τιμολογιακή 

πολιτική και να ελέγξει τα έξοδα που πραγματοποιεί. Με το δείκτη αυτό, μετράμε την 

αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη. 

 

 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE, return on equity) 
 

 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτό τον αριθμοδείκτη υπολογίζουμε την απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων, ο οποίος είναι εξέχουσας σημασίας για τους μετόχους μιας εταιρίας. Χαμηλότερη 

τιμή του δείκτη σε σχέση με την αντίστοιχη άλλων εταιριών, συνεπάγεται δυσκολία άντλησης 

νέων κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική ή και να 

επεκταθεί. Ο δείκτης αυτός μπορεί να πάρει και άλλη μορφή : 

 

 

 

 

= Κέρδη Μετά από Φόρους/ 

Πωλήσεις 

ROE= Καθαρά κέρδη/ Ίδια 

Κεφάλαια 

ROE= Καθαρά κέρδη/ Μέσος 

Όρος Ιδίων Κεφαλαίων 



55 

 

Η μορφή αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι τα κέρδη προκύπτουν κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του έτους, οπότε και θα πρέπει να υπολογίσουμε το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων 

που κάναμε χρήση ώστε να έχουμε αντικειμενικά αποτελέσματα. 

 

 

 Απόδοση Ενεργητικού (ROA, return on assets) 

 

 

 

 

 

Η σωστή χρήση των πόρων από τη διοίκηση προκειμένου να πραγματοποιήσει κέρδη, 

εκφράζεται από τον παραπάνω δείκτη. Ως εκ τούτου, όσο αποτελεσματικότερη η διοίκηση μιας 

εταιρίας τόσο μεγαλύτερες οι τιμές που παρουσιάζει ο δείκτης. Τον δείκτη αυτόν μπορούμε να 

τον συναντήσουμε και στην εξής μορφή: 

 

 

 

 

 

Η μορφή αυτή βοηθά να διακρίνουμε την απόδοση του ενεργητικού συναρτήσει του 

καθαρού περιθωρίου κέρδους και της συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας. 

 

 Επενδυτικοί δείκτες 

 

Οι επενδυτικοί δείκτες χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές κυρίως ως εργαλείο στην 

περίπτωση που θα κληθούν να πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν στην εξαγορά 

εταιρικών μεριδίων μιας εταιρίας ή όχι.  

 

 

 

 

 

 

ROΑ= Καθαρά κέρδη/ 

Ενεργητικό 

ROΑ= Πωλήσεις/ Ενεργητικό * Καθαρά Κέρδη/ Πωλήσεις 
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 Μερισματική Απόδοση 

Το μέρισμα σαν ποσοστό της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής για μια δεδομένη 

χρονική περίοδο υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης : 

 

 

Το αποτέλεσμα αυτού ονομάζεται Μερισματική απόδοση και θεωρείται από όλους, 

επενδυτές και αναλυτές, ένας από τους σημαίνοντες χρηματιστηριακούς δείκτες. Η 

απόφαση της αγοράς μια μετοχής από έναν επενδυτή κρίνεται και από το πόσο υψηλή 

μερισματική απόδοση έχει η μετοχή. Αυτό φαίνεται από την τιμή του δείκτη, που όσο 

υψηλότερη είναι, τόσο πιο αποδοτική είναι η επένδυση στη μετοχή. Βέβαια, σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ο δείκτης αυτός μας δίνει πληροφορίες για το 

μέρισμα που έδωσε μια μετοχή, για παράδειγμα αρκετούς μήνες νωρίτερα και μάλιστα βάσει 

των κερδών της προηγούμενης χρήσεως. Συνεπώς, ο δείκτης αυτός μπορεί σήμερα να μην 

έχει καμία πρακτική αξία. 

 Κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) 

Το πόσα κέρδη αναλογούν σε κάθε μετοχή φαίνεται από την εξής σχέση: 

 

 

 

Το εάν μια εταιρία κατέχει μια καλή θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες του κλάδου φαίνεται 

από το αποτέλεσμα του παραπάνω αριθμοδείκτη. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του τόσο 

μεγαλύτερα τα κέρδη ανά μετοχή. Επιπλέον, προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερα τα κέρδη ανά 

μετοχή τόσο καλύτερη θέση κατέχει η εταιρία ανάμεσα στις υπόλοιπες του κλάδου. Φυσικά, 

σημαντικό είναι η πηγή προέλευσης των κερδών για την ανάλυση του αποτελέσματος του 

δείκτη, καθώς και η χρονική διάρκεια που αποκτώνται. 

 

 

 

 

 

= Μέρισμα ανά μετοχή / Χρηματιστηριακή 

Τιμή μετοχής 

= Κέρδη / Αριθμός Μετοχών 
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 Ο δείκτης P/E (price earnings ratio) 

 

 

 

 

Το ύψος της επένδυσης που προτίθενται να κάνουν οι επενδυτές για την εξαγορά μιας 

μετοχής για κάθε ένα ευρώ καθαρών κερδών ανά μετοχή που πραγματοποιεί η εταιρία, 

απεικονίζεται μέσω του παραπάνω δείκτη. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται κατά κόρον για 

την αξιολόγηση της μετοχής μιας εταιρίας συγκριτικά με άλλες μετοχές, ενώ παράλληλα 

αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους δείκτες της θεμελιώδους ανάλυσης η οποία 

καταδεικνύει το κατά πόσον είναι υπερτιμημένη ή όχι μια μετοχή. Μια μετοχή υψηλής 

χρηματιστηριακής αξίας αντιστοιχεί σε μια πολύ κερδοφόρα εταιρία και αντίστροφα. Για το 

λόγο αυτό εάν ένας Ρ/Ε δείκτης κινείται σε χαμηλά επίπεδα , σε συνδυασμό μια χαμηλή τιμή 

μετοχής και από την άλλη σημειώνονται υψηλά κέρδη αντιλαμβανόμαστε πως η μετοχή 

είναι υποτιμημένη. 

Ευρύτερα, ο δείκτης P/E αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο σύγκρισης. Οι τρεις 

συνηθέστερες συγκρίσεις που πραγματοποιούν οι αναλυτές είναι οι κάτωθι: 

 Μεταξύ της τιμής του P/E μιας συγκεκριμένης μετοχής και του μέσου P/E των 

υπόλοιπων εταιριών που απαρτίζουν τον κλάδο, καθώς τα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα που απορρέουν από τη σύγκριση μεταξύ των εταιριών που ανήκουν 

στον ίδιο κλάδο είναι πράγματι χρήσιμα και ουσιαστικά. 

 Επιπλέον, συγκρίνοντας το μέσο ιστορικό P/E μιας πενταετίας μιας επιχείρησης σε 

σχέση με το τρέχον P/E μπορούμε να αποκομίσουμε ενδείξεις για το κατά πόσο η 

τρέχουσα P/E μιας εταιρίας είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη. 

 Για να διαπιστώσουμε εάν η μετοχή μιας εταιρίας είναι υπερτιμημένη ή όχι σε σχέση 

με τις υπόλοιπες μετοχές της ίδιας χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτή η διαπίστωση 

είναι δυνατόν να επιτευχθεί με το να συγκριθεί το P/E μια συγκεκριμένη μετοχή με το 

μέσο P/E όλων των μετοχών που είναι σε διαπραγμάτευση σε ένα συγκεκριμένο 

Χρηματιστήριο. 

 

Παρά τα όσα ήδη αναλύθηκαν εκτενώς νωρίτερα, θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο δείκτης 

αυτός παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία και παρατίθενται στη συνέχεια.  

= Τρέχουσα Τιμή Μετοχής / 

Κέρδη Ανά Μετοχή 
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o Ο δείκτης αυτός είναι ευμετάβλητος απέναντι στις λογιστικές αρχές που 

εφαρμόζονται ,όπως η F.I.F.O ή η L.I.F.O., και ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλού 

πληθωρισμού. Τα κέρδη μπορούν να παρουσιάσουν αλλαγές εξαιτίας των 

λογιστικών αρχών, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή και όχι επειδή ανταποκρίνονται 

σε μια πραγματική αλλαγή της δραστηριότητας. 

o Επιπρόσθετα, ο δείκτης αυτός δεν αποτελεί μέσο πρόβλεψης των μελλοντικών 

κερδών που δύναται να πραγματοποιήσει μια εταιρία, καθώς υπολογίζεται βάσει 

των κερδών που έχουν καταγραφεί σε πρόσφατη παρελθοντική στιγμή. Συνεπώς, 

το βέλτιστο θα ήταν να χρησιμοποιούμε τα ιστορικά αλλά και τα αναμενόμενα 

κέρδη. 

o Ακόμη, παρουσιάζεται αδυναμία υπολογισμού του δείκτη σε περίπτωση που σαν 

αποτέλεσμα προκύπτει ζημία. Όπως, επίσης, και στην περίπτωση που οι εταιρίες 

προχωρούν σε συνεχή επενδυτικά προγράμματα, όπου τα κέρδη επηρεάζονται στο 

μεσοπρόθεσμο διάστημα από τη διενέργεια αποσβέσεων και φυσικά από το κόστος 

της χρηματοδότησης. 

o Πληθώρα εταιριών εμφανίζουν έκτακτα κέρδη ή ζημίες σε κάποια χρήση, άσχετες 

με τα λειτουργικά έσοδα ή έξοδά τους. Κατ’ επέκταση, η σωστή αξιολόγηση βάσει 

αυτού του δείκτη είναι αδύνατη. 

 

Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών προκύπτει ότι για να γίνει μια αντικειμενική εκτίμηση θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας και άλλα στοιχεία μιας εταιρίας και όχι μόνο τις απόλυτες τιμές 

του P/E. 

 

 Δείκτης P.E.G (price Earnings Growth) 

Ο εν λόγω δείκτης δημιουργήθηκε ώστε να καλύψει ορισμένα από τα μειονεκτήματα του 

παραπάνω δείκτη. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζεται στην εξής μορφή: 

 
 

 

 

 

Ουσιαστικά διαιρώντας το δείκτη P/E με το ρυθμό αύξησης των κερδών που παρουσιάζει η 

εταιρία, ο οποίος μπορεί να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο και κατά προτίμηση η 

πενταετία, προσδοκούμε ένα πιο ευέλικτο και λιγότερο «ευάλωτο» αποτέλεσμα στις απότομες 

= P/E/ Ρυθμός Ανάπτυξης EPS 
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αλλαγές μεγεθών. Το κύριο μειονέκτημα του δείκτη P/E που προσπαθούμε να 

αντιμετωπίσουμε με τη δημιουργία του νέου δείκτη είναι το να μπορεί να συνυπολογιστεί η 

μελλοντική πορεία και η ενδεχόμενη δυναμική μεγέθυνση μιας επιχείρησης. Εν κατακλείδι, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι όσο μικρότερες είναι οι τιμές του δείκτη τόσο μικρότερη είναι και η 

τιμή της μετοχής. 

 

 Δείκτης Κεφαλαιοποίησης προς Πωλήσεις 

 

Ο δείκτης Κεφαλαιοποίησης προς Πωλήσεις εκφράζεται από τον εξής τύπο: 

 

 

 

Όπου κεφαλαιοποίηση της εταιρίας ισούται με την τρέχουσα τιμή της μετοχής επί τον 

αριθμό των μετοχών. Από εδώ μπορούμε να συμπεράνουμε τη δημοτικότητα μιας εταιρίας 

ανάμεσα στους επενδυτικούς κύκλους βάσει της ικανότητάς της να πραγματοποιεί πωλήσεις 

μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Η τιμή της μετοχής ανεβαίνει τόσο λιγότερο 

ελκυστική είναι η τιμές που παίρνει ο δείκτης. 

Ο δείκτης αυτός, όπως και οι περισσότεροι άλλωστε, παρουσιάζει και αυτός με τη σειρά του 

ορισμένα μειονεκτήματα. Το κυριότερο από αυτά είναι πως από το ύψος των πωλήσεων δεν 

προκύπτει καμία εικόνα για το ύψος των κερδών, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι σπάνιο 

δυο εταιρίες να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό πωλήσεων αλλά να λειτουργούν με 

διαφορετικό περιθώριο κέρδους. Τέλος, οι επενδυτές θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζουν το 

γεγονός ότι η αγορά συνήθως παρουσιάζει δυο όψεις ιδίως όταν παρατηρούνται έντονα 

ανοδικές τάσεις. Ειδικότερα, όταν η αγορά του χρηματιστηρίου εμφανίζει έντονες τάσεις 

ανόδου με την ίδια συχνότητα που εμφανίζει πτωτικές τάσεις, όπου το ενδεχόμενο μιας βίαιης 

διόρθωσης είναι πιο «ορατό» στο άμεσο μέλλον. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι αιφνίδιες αλλαγές στον δείκτη προκαλούνται εξαιτίας του κλίματος που 

επικρατεί στην αγορά του χρηματιστηρίου και δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα.  

 

 

 

 

 

C (κεφαλαιοποίηση της εταιρίας) /S 

(πωλήσεις) 
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 Δείκτης P/BV 

 

 

 

 

 

 Όπου P η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Όπου BV, η λογιστική αξία της μετοχής 

βάσει των ιδίων κεφαλαίων κατά το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης της εταιρίας. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός μας πληροφορεί για το πόσες φορές αξίζει η εταιρία την καθαρή της θέση. 

Καλή επιλογή για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή αποτελεί μια υποτιμημένη μετοχή, γεγονός 

που δηλώνεται από μια χαμηλή τιμή του δείκτη, δηλαδή μια φθηνή μετοχή. (Νούλας, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=P/ BV (Book Value) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ GAZPROM 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εκπονείται η χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας JPGS Gazprom 

για τη χρονική περίοδο 2006-2016. Πραγματοποιείται ο υπολογισμός και η μελέτη των 

αριθμοδεικτών τάσης των κυριότερων λογαριασμών που συμπεριλαμβάνουν οι οικονομικές 

καταστάσεις με τη σειρά που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 

Παράλληλα συντάσσονται οι καταστάσεις κοινού μεγέθους των λογαριασμών και 

υπολογίζονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες ανά κατηγορία δεικτών. Επιπλέον, 

πραγματοποιείται η διαγραμματική απεικόνιση, ταυτόχρονα με την εκτενή ανάλυση και 

επεξήγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των παραπάνω 

δεδομένων. Όλοι οι πίνακες, τα διαγράμματα και οι υπολογισμοί των δεικτών 

πραγματοποιήθηκαν από το συγγραφέα της παρούσας εργασίας ενώ τα απόλυτα αριθμητικά 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των προαναφερθέντων δεικτών, 

αντλήθηκαν από τις ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και 

τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για τις αντίστοιχες λογιστικές χρήσεις. 
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5.1 Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 

 

 Πάγιο Ενεργητικό 

 

Στην ανάλυση που ακολουθεί, θα εξεταστεί ο βαθμός συμμετοχής των παγίων στο σύνολο του 

ενεργητικού και οι αριθμοδείκτες τάσης των παγίων. Επιπλέον, θα εξεταστεί η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα των παγίων , η αποδοτικότητα, το ποσοστό απόσβεσης, το ποσοστό των παγίων 

συγκριτικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αλλά και ο βαθμός χρηματοδότησης των 

παγίων από τα ίδια κεφάλαια προκειμένου να διευκρινιστεί η αποδοτικότητα της διαχείρισης 

του πάγιου ενεργητικού. Τα παραπάνω συμπεράσματα θα προκύψουν από τη χρήση των 

αριθμοδεικτών. 

 

Αριθμοδείκτες Τάσης 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα καθαρά ενσώματα πάγια παρουσιάζουν 

μεγάλη αύξηση (οι αριθμοδείκτες τάσης) τη χρήση 2007 (αύξηση 28,80 %) ενώ την περίοδο 

2007-2008 παρατηρούμε οριακή μείωση (1,41%). Την περίοδο 2008-2009 σημειώνεται 

αύξηση της τάξης 21,67% ενώ το 2009-2010 οριακή μείωση 2,22%. Από το έτος 2010 και 

μέχρι το 2014 σημειώνονται συνεχείς αυξήσεις (2010-2011 αύξηση 35,1%, 2011-2012 αύξηση 

29,13%, 2012-2013 μικρή αύξηση 4,07% και 2013-2014 αύξηση 29,67%). Ανάμεσα στο 2014–

2015 εμφανίζεται μια οριακή μείωση 2,62% και το διάστημα 2015-2016 η τιμή του δείκτη 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 100,00      128,80       127,39       149,06      146,84     181,85     210,98     215,05     244,72        242,10       269,07        

ΚΑΘΑΡΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 100,00      7279,97 31339,04 69275,00 58722,81 54311,99 76519,44 40516,37 1120492,40 1743992,98 2184740,06

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 100,00      128,80       127,40       149,08      146,85     181,86     211,00     215,06     245,01        242,55       269,64        

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 100,00      104,97 140,13 168,62 176,41 214,51 224,56 236,37 286,95 301,54 363,89

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 100,00      108,72 153,55 152,33 176,36 216,48 224,12 240,92 244,40 265,48 240,99

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006-2016 

Πίνακας 13: Αριθμοδείκτες Τάσης για την περίοδο 2006-2016 
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εκτοξεύεται στο 269,07 με αύξηση 26,97%. Συνεπώς η περίοδος ειδικά από το 2010 και μετά 

παρουσιάζει μεγάλη επένδυση σε πάγια στοιχεία. Σημαντικός παράγοντας για τις διακυμάνσεις 

αυτές είναι και η αναπροσαρμογή της αξίας των ενσώματων παγίων καθώς και η πολιτική που 

ακολουθεί η εταιρία σε σχέση με τις αποσβέσεις. 

Η πορεία των αύλων περιουσιακών στοιχείων είναι συνεχώς ανοδική ειδικά την 

περίοδο 2006-2007, η τιμή του δείκτη εκτινάσσεται κατά 7279,97%. Η αύξηση αυτή αν και 

ιδιαίτερα μεγάλη είναι απόλυτα φυσιολογική καθώς το 2006 είχε πολύ λίγα άυλα στοιχεία στη 

διάθεση της. Ενώ το 2007 απέκτησε πολλά άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ήταν κυρίως 

δικαιώματα βιομηχανικού σχεδιασμού και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Η ίδια έντονη αυξητική 

τάση παρατηρείται μέχρι και το έτος 2016, δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου. Μικρές πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν τα έτη 2009-2010 10.552,19%, 2010-2011 

4.410,82% και το 2012-2013 36.003,07%. Οι τάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως μικρές πτωτικές 

τάσεις συγκριτικά με τα ποσοστά των αυξήσεων που παρουσιάζει ο δείκτης από την αρχή της 

εξεταζόμενης περιόδου μέχρι και το τέλος της. Η πορεία των συνολικών παγίων στοιχείων του 

ισολογισμού όπως είναι αναμενόμενο διαγράφει αύξουσα πορεία παράλληλα με το ρυθμό 

αύξησης τόσο των ενσώματων όσο και των αύλων παγίων. 

Η αύξηση των συνολικών καθαρών παγίων διαφαίνεται και μέσα από τις πωλήσεις που 

πραγματοποίησε η εταιρία σε όλη τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών. Το 2006-2007 

εμφανίζεται μια μικρή αύξηση της τάξης του 8,72%, ενώ μια μεγάλη αύξηση καταγράφεται 

την περίοδο 2007-2008, με χρονική καθυστέρηση, που αγγίζει το 44,83%. Την περίοδο 2008- 

2009 έχουμε οριακή μείωση 1,22%, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται συνεχώς αυξητικές 

τάσεις (2009-2010 24,03%, 2010-2011 40,12%, 2011-2012 7,64%, 2012-2013 16,80%, 2013-

2014 3,48% και το 2014-2015 21,08%). Την περίοδο 2015-2016 παρουσιάζεται μια σημαντική 

μείωση των πωλήσεων της τάξης του 24,48%. Οι εντυπωσιακές αυξήσεις των πωλήσεων αλλά 

και η σοβαρή μείωση που παρουσιάζεται την περίοδο 2015-2016 δεν δικαιολογούνται μόνο 

από τις μεταβολές που εμφανίζονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία όπως θα αποδειχθεί στη 

συνέχεια.  
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Καταστάσεις κοινού μεγέθους 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη κοινού μεγέθους είναι πως η 

συμμετοχή των παγίων στο σύνολο του ενεργητικού είναι ιδιαίτερα μεγάλη και σταθερή. Με 

εξαίρεση ελάχιστες μικρές διακυμάνσεις. Τα πάγια σταθερά αποτελούν κατά το ήμισυ το 

σύνολο του ενεργητικού. Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο 2006-2007 παρατηρείται 

ανεπαίσθητη μείωση της τάξης του 0,63%, στη συνέχεια το 2007-2008 σημειώνεται νέα 

μείωση σε ποσοστό που φτάνει το 2,82%. Την περίοδο 2008-2009 καταγράφεται οριακή 

υποχώρηση 1,57%, ενώ 3,4 % είναι η μείωση που παρατηρήθηκε την περίοδο 2009-2010. Σε 

αυτό το σημείο πραγματοποιείται ανεπαίσθητη αύξηση για την περίοδο που ακολουθεί 2010-

2011 0,89 ποσοστιαίων μονάδων. Το χρονικό διάστημα 2011-2012 κλείνει με αύξηση 5,06%, 

ενώ το επόμενο (2012-2013) με μείωση 3,19%. Η επόμενη χρονική περίοδος 2013-2014 

σημειώνει μια μικρή αύξηση 0,5%, με τη μείωση που ακολουθεί το διάστημα 2014-2015 να 

κλείνει στις 3,46 ποσοστιαίες μονάδες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα της εξεταζόμενης 

περιόδου 2015 – 2016 κλείνει με οριακή αύξηση 2,05%. Όπως, λοιπόν αναφέρθηκε και 

νωρίτερα τα πάγια συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του ενεργητικού παρά 

τις μικρές διακυμάνσεις που καταγράφτηκαν. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ορθότητα των συμπερασμάτων που θα διεξαχθούν, ακολουθεί η εξέταση της τάσης του 

συνόλου του ενεργητικού όπως αυτή εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει την Τάση Συνόλου του Ενεργητικού, η οποία αναλύεται 

παρακάτω ανά χρονιά: 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 57,75 57,12 54,29 52,73 49,32 50,22 55,27 52,09 52,53 49,04 51,07

ΚΑΘΑΡΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,06 0,09 0,11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 57,75 57,12 54,30 52,73 49,33 50,22 55,28 52,09 52,59 49,13 51,18

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2006-2016 

Πίνακας 14: Λογαριασμοί κοινού μεγέθους για την περίοδο 2006-2016. 

ΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100 130,23 135,50 163,26 171,93 209,12 220,42 238,42 269,05 285,11 304,26

Πίνακας 15: Τάση Συνόλου Ενεργητικού για την περίοδο 2006-2016. 
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2006-2007: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατακόρυφα (30,23%), ενώ η 

συμμετοχή των παγίων σε αυτό μειώνεται ανεπαίσθητα κατά 0,63%. Αυτό οφείλεται στην 

αύξηση του αριθμοδείκτη τάσης των παγίων κατά 28,80%. Οι μεταβολές αυτές μεταφράζονται 

ως μετατροπή ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων του κυκλοφορούντος ενεργητικού σε 

πάγια. 

2007-2008: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 5,27%, ενώ η συμμετοχή των 

παγίων συνεχίζει να καταγράφει πτωτική τάση της τάξης του 2,82%. Ο αριθμοδείκτης της 

τάσης των παγίων μειώθηκε οριακά κατά 1,41%. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η 

αξία των παγίων μειώνεται οριακά ενώ η μείωση της συμμετοχής τους στο ενεργητικό 

οφείλεται στην αύξηση του ενεργητικού η οποία προέκυψε από την αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

2008-2009: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 27,76% και η συμμετοχή ων 

παγίων σε αυτό μειώνεται κατά 1,57%. Ο αριθμοδείκτης τάσης των παγίων αυξήθηκε κατά 

21,67% και αυτό το γεγονός δικαιολογεί την αύξηση του συνόλου του ενεργητικού. Η μείωση 

συμμετοχής των παγίων οφείλεται στις αποσβέσεις και την αύξηση των επενδύσεων σε 

συμμετοχές, επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

2009-2010: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 8,67%. Η συμμετοχή των 

παγίων στο σύνολο του ενεργητικού μειώνεται κατά 3,4%, ενώ παράλληλα μείωση 

σημειώνεται σε ποσοστό 2,22% και στον αριθμοδείκτη τάσης παγίων. Η μείωση της 

συμμετοχής καθαρών παγίων στο σύνολο του ενεργητικού οφείλεται στην ταυτόχρονη μείωση 

της αξίας των καθαρών παγίων, λόγω αποσβέσεων και απομειώσεων, με την αύξηση του 

ενεργητικού. Η μείωση των καθαρών παγίων σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργητικού 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση προήλθε από τα κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού που δεν είναι πάγια. Η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο 

ενεργητικό. 

2010-2011: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 37,19%, η συμμετοχή των 

παγίων στο σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται οριακά κατά 0,89% και ο αριθμοδείκτης τάσης 

παγίων αυξάνεται κατά 35,1 %. Οι δείκτες αυτοί υποδεικνύουν πως η εταιρία προχώρησε σε 

αγορά παγίων. 

2011-2012: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 11,30%. Η συμμετοχή των 

παγίων στο ενεργητικό αυξάνεται κατά 5,06% και ο αριθμοδείκτης τάσης παγίων κατά 29,13%. 
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Το ασφαλές συμπέρασμα είναι πως η εταιρία επέλεξε να συνεχίσει να επενδύει σε πάγια 

στοιχεία και αυτή τη χρονική περίοδο. 

2012-2013: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 18,00%. Η συμμετοχή των 

παγίων στο ενεργητικό μειώνεται κατά 3,19% όπως και ο αριθμοδείκτης τάσης παγίων κατά 

4,07%. Η μείωση της συμμετοχής των καθαρών παγίων επί του συνόλου του ενεργητικού 

οφείλεται κυρίως στην ταυτόχρονη αύξηση του ενεργητικού με τη μείωση της αξίας των 

καθαρών παγίων. Αντίθετες κινήσεις τέτοιου είδους οδηγούν στην αύξηση των λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού που δεν είναι πάγια. 

2013-2014: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 30,63%. Αύξηση της 

συμμετοχής των παγίων στο ενεργητικό κατά 0,5% και αύξηση του αριθμοδείκτη τάσης παγίων 

κατά 29,67%. Το συμπέρασμα που προκύπτει με ασφάλεια είναι πως η εταιρία επέλεξε να 

συνεχίσει να επενδύει σε πάγια στοιχεία και αυτή τη χρονική περίοδο. 

2014-2015: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 16,06%. Μείωση της 

συμμετοχής των παγίων στο ενεργητικό κατά 3,46% και ταυτόχρονη μείωση του αριθμοδείκτη 

τάσης παγίων κατά 2,62%. Η μείωση της συμμετοχής καθαρών παγίων στο σύνολο του 

ενεργητικού οφείλεται στην ταυτόχρονη μείωση της αξίας των καθαρών παγίων, λόγω 

αποσβέσεων και απομειώσεων, με την αύξηση του ενεργητικού. Η μείωση των καθαρών 

παγίων σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργητικού οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση 

προήλθε από τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού δηλαδή από συμμετοχές, 

επενδύσεις σε συγγενείς ή συνδεδεμένες. Η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο 

ενεργητικό. 

2015-2016: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 19,15%. Αύξηση της 

συμμετοχής παγίων στο ενεργητικό 2,05% και αύξηση του αριθμοδείκτη τάσης παγίων κατά 

26,97%. Το ασφαλές συμπέρασμα είναι πως η εταιρία επέλεξε να συνεχίσει να επενδύει σε 

πάγια στοιχεία και αυτή τη χρονική περίοδο. 

Μέσα από τη συνδυασμένη οριζόντια και κάθετη ανάλυση των καθαρών πάγιων 

στοιχείων του ενεργητικού κατέστη σαφές πως η Gazprom επέλεξε να επενδύσει σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία.  
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Όσα προαναφέρθηκαν, επιβεβαιώνονται μελετώντας τον πίνακα συνδυασμένης ανάλυσης που 

ακολουθεί. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

 

 

 

 

 

 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων δίνει για όλο το εύρος του χρονικού διαστήματος 

που εξετάζεται πολύ χαμηλές τιμές με μικρές ανεπαίσθητες διακυμάνσεις. Το γεγονός αυτό 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 57,75 74,38 73,57 86,09 84,81 105,02 121,85 124,19 141,49 140,07 155,71

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100 130,23 135,50 163,26 171,93 209,12 220,42 238,42 269,05 285,11 304,26

Πίνακας 16: Συνδυασμένη ανάλυση για την περίοδο 2006-2016. 

Διάγραμμα 5: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρών ενσώματων παγίων  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΑΡΙΘ. ΤΑΧ. ΚΥΚΛΟΦ. ΠΑΓΙΩΝ 0,62      0,52         0,75       0,63    0,75         0,74  0,66        0,70    0,62    0,68      0,56  

Πίνακας 17: Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων (=καθαρές πωλήσεις/καθαρό πάγιο 

ενεργητικό, περιλαμβάνονται μόνο τα ενσώματα) 
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υποδεικνύει μικρή χρήση του πάγιου ενεργητικού από την εταιρία για τη διενέργεια πωλήσεων. 

Παρά ταύτα η πορεία του δείκτη διαχρονικά εμφανίζεται σταθερή. 

Πίνακας 18: Κύκλος Εργασιών 

 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενσώματων παγίων 

 

 

Η εξέλιξη του δείκτη αποδοτικότητας των παγίων ακολουθεί φθίνουσα πορεία στο 

χρονικό διάστημα από το 2006 έως και το 2008. Ο δείκτης ανακάμπτει το 2009, καταγράφοντας 

σημαντική αύξηση 12,68 ποσοστιαίων μονάδων. Η αύξηση αυτή προήλθε από την 

εντυπωσιακή αύξηση των κερδών κατά 110,46 μονάδες το 2009 συγκριτικά με το προηγούμενο 

έτος. Η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη στην περίπτωση που η αύξηση των παγίων το αντίστοιχο 

έτος δεν ήταν τόσο μεγάλη. Το 2010 ακολουθεί μείωση του δείκτη, η οποία αποδίδεται στην 

πολύ μεγάλη μείωση των κερδών την αντίστοιχη χρονιά. Τη μείωση του δείκτη αμβλύνει η 

μικρή μείωση που σημείωσαν τα πάγια το ίδιο έτος. Το 2011 ο δείκτης εκτινάσσεται στην 

υψηλότερη τιμή που θα εμφανίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του υπό εξέταση διαστήματος (23,88 

μονάδες). Η τόσο μεγάλη αύξηση αποδίδεται στο διπλασιασμό των κερδών και την ταυτόχρονη 

αύξηση των παγίων. Το 2012 ο δείκτης μειώνεται και πάλι σημαντικά λόγω της μεγάλης 

μείωσης των κερδών και την παράλληλη σημαντική αύξηση των παγίων. Από το 2013, που ο 

δείκτης παρουσιάζει νέα μικρή αύξηση, μέχρι το 2016, παρά τις διακυμάνσεις κινείται στα 

χαμηλότερα επίπεδα. Σε αυτό συντέλεσε η σημαντική μείωση των κερδών με την ταυτόχρονη 

αύξηση των παγίων. Διαχρονικά η αποδοτικότητα των παγίων μειώνεται.  

 

 

 

 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

100,00 108,72 153,55 152,33 176,36 216,48 224,12 240,92 244,40 265,48 240,99 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 18,84 15,37 8,79 21,47 13,6 23,88 13,59 15,12 4,32 6,81 8,91

Πίνακας 19: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Καθαρών Συνολικών Παγίων. [= (καθαρά 

κέρδη εκμετάλλευσης/ Σύνολο καθαρών παγίων ) *100] 
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Αριθμοδείκτης Απόσβεσης Παγίων 

 

Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη απόσβεσης παγίων, οι αποσβέσεις των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων (πλην των οικοπέδων, τα οποία δεν αποσβένονται) αυξάνονται μέχρι 

το έτος 2010. Πιο συγκεκριμένα την περίοδο 2006-2007 σημειώνεται αύξηση 0,7%, την 

περίοδο 2007-2008 αύξηση 1,53%, την περίοδο 2008- 2009 1,45% και τέλος την περίοδο που 

ακολουθεί δηλαδή 2009-2010 σημειώνεται αύξηση 0,57%. Στη συνέχεια των ετών 2010- 2011 

καταγράφεται μείωση της τάξης του 0,42% η οποία συνεχίζεται και την περίοδο 2011 -2012 

Διάγραμμα 6: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Καθαρών Συνολικών Παγίων   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΕΒΙΤ 100 105,06 59,47 169,93 105,99 230,56 152,17 172,57 56,14 87,72 127,48

Πίνακας 20: EBIT 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 61,41 62,11 63,64 65,09 65,66 65,24 62,88 63,63 65,11 66,47 68,28

ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ 

ΠΑΓΙΑ ΠΛΗΝ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

100 1,29 1,27 1,49 1,47 1,80 2,08 2,13 2,42 2,39 2,65

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006-2016

Πίνακας 21: Αριθμοδείκτης Απόσβεσης Παγίων για την περίοδο 2006-2016 
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με ποσοστό 2,36%. Εν συνεχεία, οι τιμές του αριθμοδείκτη ακολουθούν αύξουσα πορεία με 

την περίοδο 2012-2013 να σημειώνει αύξηση 0,75%, 1,48% για τα έτη 2013-2014, 1,36% για 

το διάστημα 2014-2015 και να κλείνει την περίοδο που μελετάμε με σημαντική αύξηση 1,81%.  

Η πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση, βάσει της εξέλιξης των αποσβέσεων 

συγκριτικά με τα πάγια είναι η σταθερή (γραμμική). Αυτό αποδεικνύεται από την εξέλιξη του 

δείκτη η οποία παρουσιάζει μια συνέπεια ως προς την εξέλιξη των παγίων από χρήση σε χρήση. 

Η παρούσα ανάλυση (βάσει του κόστους αντικατάστασης) έδειξε ότι η παρούσα αξία κατά την 

31η Δεκεμβρίου του 2013 διέφερε ελάχιστα από εκείνη του κόστους αντικατάστασης του 2011. 

Ωστόσο η επανεκτίμηση στις 31 Δεκέμβρη του 2013 κρίθηκε ασύμφορη. Η εταιρία επίσης 

έκανε επανεκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της στις 31/12/2014 και στις 

31/12/2016. Επανεκτίμηση δεν πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2015 γιατί η αλλαγή στην 

τρέχουσα αξία τους (αξία αντικατάστασης) ήταν αμελητέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7: Αριθμοδείκτης Απόσβεσης Παγίων 
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Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια 

 

Το γεγονός ότι ο αριθμοδείκτης παίρνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας σημαίνει ότι τα 

πάγια καλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια. Την περίοδο 2006-2007 ο δείκτης μένει σχεδόν 

αμετάβλητος, σημειώνοντας μείωση 0,01%. Την περίοδο μέχρι και το 2010 ο αριθμοδείκτης 

αυξάνεται διαρκώς φτάνοντας στην τιμή 1,60. Η πορεία αυτή του δείκτη οφείλεται στη διαρκή 

αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και ταυτόχρονα στη δυσανάλογη αύξηση της αξίας των παγίων. 

Το γεγονός αυτό δηλώνει πως οι επενδύσεις σε πάγια που έγιναν εκείνη την περίοδο 

απορρόφησαν μικρό μέρος των ιδίων κεφαλαίων. Η χρηματοδότησή τους έγινε κυρίως από τα 

μακροπρόθεσμα δάνεια. Με αυτόν τον τρόπο η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων εξασφαλίζει μια 

κεφαλαιακή επάρκεια.  

Βέβαια, τα επόμενα έτη παρατηρούμε μια αρρυθμία στις τιμές του δείκτη. Πιο 

συγκεκριμένα, την περίοδο 2010-2011 ανεπαίσθητη μείωση 0,02 μονάδων, το 2011-2012 

παρατηρείται μείωση 0,16 μονάδων, το διάστημα 2012-2013 μικρή αύξηση 0,06 μονάδων, 

2013-2014 μείωση κατά 0,07 μονάδες, το 2014-2015 μικρή αύξηση 0,05 μονάδων και το 2015-

2016 ανεπαίσθητη αύξηση 0,01%. Παρά τις διακυμάνσεις οι τιμές του δείκτη παρέμειναν 

σταθερά πάνω από τη μονάδα, που επιβεβαιώνει πως συνεχίζουν τα πάγια να καλύπτονται από 

τα κεφάλαια. Βέβαια, αυτές οι αυξομειώσεις του δείκτη υποδεικνύουν ότι τα έτη από το 2011 

έως και το 2016 οπότε και η εταιρία προχώρησε σε αγορά πάγιων στοιχείων που οδήγησαν σε 

μείωση του δείκτη. Ωστόσο, τα ίδια κεφάλαια συνέχιζαν να αυξάνονται δυσανάλογα καθώς η 

αγορά παγίων χρηματοδοτήθηκε από τα μακροπρόθεσμα δάνεια . 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΣ Κ. ΠΑΓΙΑ

1,39                      1,38                           1,43           1,50           1,60           1,58           1,42           1,48           1,41           1,46           1,47             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100 127,58 130,60 160,86 169,29 206,26 215,67 228,97 248,67 255,04 284,91

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΑ

Πίνακας 22: Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια 
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Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

  

 Ο αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έχει συνεχώς πτωτική 

τάση μέχρι και το 2009. Τις επόμενες τρεις χρήσεις που ακολουθούν, δηλαδή το 2010, το 2011 

και το 2012, αυξάνεται και αγγίζει τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την υψηλότερη τιμή 

που είχε εμφανιστεί στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου, το 2006. Νέα πτωτική τάση 

εμφανίζεται από το 2013, αν και η τιμή του δείκτη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, μέχρι και το 

2015. Το έτος 2016 σημειώνεται νέα αύξηση της τιμής του δείκτη. Η πτωτική τάση οφείλεται 

στη συνεχή αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αυτό φαίνεται τόσο από τους 

αριθμοδείκτες τάσης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων όσο και από τη μικρή, δυσανάλογη 

αύξηση των παγίων. Ο αριθμοδείκτης αυτός παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με 

την ασφάλεια που ενδεχομένως παρέχεται στους μακροχρόνιους πιστωτές της επιχείρησης από 

τα μακροχρόνια στοιχεία του ενεργητικού όπως είναι τα πάγια. Η αύξηση του αριθμοδείκτη 

Διάγραμμα 8: Ίδια κεφάλαια προς πάγια 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4,17 3,82 3,61 3,66 3,85 4,58 5,59 4,54 3,78 3,06 3,67

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100 140,54 147,27 169,87 159,20 165,68 157,50 197,68 270,40 330,97 306,10

Πίνακας 23: Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις για την περίοδο 2006-

2016 
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δίνει την εικόνα για την ασφάλεια που νιώθουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές, συμπέρασμα που 

συμπίπτει με τα αποτελέσματα του δείκτη των ιδίων κεφαλαίων προς πάγια. Τα συνεχώς 

μεγαλύτερα επίπεδα του δείκτη την περίοδο 2010-2012 δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση 

να αντλεί κεφάλαια με την παροχή ίδιας εμπράγματης ασφάλειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9: Καθαρά Πάγια προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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Αριθμοδείκτης Καθαρών Παγίων προς Μέσο Αριθμό Απασχολουμένων 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας τον δείκτη αυτό διαπιστώνεται κατά πόσο η επιχείρηση που 

εξετάζεται είναι εντάσεως κεφαλαίου ή εντάσεως εργασίας. Θετική εξέλιξη θεωρείται η 

διαχρονική αύξηση του δείκτη. Καθώς δεν είναι εφικτό να εντοπιστεί ο αριθμός των 

εργαζομένων στην αρχή της χρήσης ώστε να υπολογιστεί ο μέσος αριθμός απασχολούμενων 

χρησιμοποιείται το πλήθος των εργαζομένων στο τέλος της χρήσης.  

Αρχικά παρατηρείται αύξηση του δείκτη το 2007, που οφείλεται στην αύξηση των 

παγίων και την αναλογικά μικρή αύξηση του προσωπικού. Στη συνέχεια μέχρι και το 2010 

παρατηρούνται συνεχείς μειώσεις του δείκτη οι οποίες αποδίδονται στην απότομη αύξηση του 

αριθμού απασχολούμενων με την αναλογικά μικρότερη αύξηση των παγίων. Αυξητικές τάσεις 

παρουσιάζει ο δείκτης μέχρι και το 2012 οπότε παρατηρείται αύξηση των παγίων με ανάλογη 

αύξηση των εργαζομένων. Μείωση παρατηρείται το 2013, όπου συνυπάρχουν πολύ μικρή 

αύξηση των παγίων αλλά σημαντική αύξηση του αριθμού εργαζομένων, οπότε η μείωση δεν 

αποτελεί παράγοντα ανησυχίας. Ακόμη, αύξηση των τιμών του δείκτη παρατηρείται το 2014 

και το 2016, όπου σημειώνεται αναλογική αύξηση των παγίων συγκριτικά με την αύξηση του 

ΕΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ 

ΠΑΓΙΑ (Α)

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝ

ΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Β)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

(Α)/(Β)

2006 2.629.294.466          5678 463.067                    

2007 3.386.574.100          5768 587.131                    

2008 3.349.540.798          10815 309.713                    

2009 3.919.254.806          17270 226.940                    

2010 3.860.843.942          20865 185.039                    

2011 4.781.322.391          22092 216.428                    

2012 5.547.269.450          23304 238.039                    

2013 5.654.253.785          24106 234.558                    

2014 6.434.475.251          24334 264.423                    

2015 6.365.470.264          24840 256.259                    

2016 7.074.753.340          25550 276.898                    

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006 - 2016 

Πίνακας 24: Αριθμοδείκτης Καθαρών Παγίων προς Μέσο Αριθμό 

Απασχολουμένων για την περίοδο 2006-2016 
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αριθμού απασχολούμενων. Ενδιάμεσα το 2015 παρατηρείται μείωση του δείκτη που οφείλεται 

στη μικρή μείωση των παγίων με παράλληλη αύξηση του προσωπικού. 

Παρά τις πτωτικές και ανοδικές τάσεις που ακολουθεί ο δείκτης μέσα στο χρονικό 

διάστημα που εξετάζεται, οι τιμές που παίρνει είναι ιδιαίτερα υψηλές και αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου όπως και ήταν αναμενόμενο. 

 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες, συγγενείς, θυγατρικές και άλλες εταιρίες 

 

Συνδυασμένη ανάλυση 

 

 

Την περίοδο 2006-2007 οι επενδύσεις της εταιρίας αυξάνονται θεαματικά κατά 50,46% 

σε σχέση με το έτος βάσης. Η τόσο μεγάλη αύξηση οφείλεται στις επενδύσεις σε θυγατρικές 

που σχεδόν διπλασιάζονται. Οι επενδύσεις σε συγγενείς-συνδεδεμένες εταιρίες παρουσιάζουν 

μικρή πτώση, όπως και οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια σε άλλες 

εταιρίες παρουσιάζουν ανεπαίσθητη αύξηση. Η μεγάλη αυτή αύξηση των 

χρηματοοικονομικών επενδύσεων την περίοδο αυτή έχει σαν στόχο την ανάληψη μελλοντικών 

κερδών.  

Την περίοδο 2007-2008 οι επενδύσεις συνολικά μειώνονται. Η μείωση αυτή προέρχεται 

από τη σημαντική μείωση των επενδύσεων σε θυγατρικές, η οποία συνοδεύεται από 

παράλληλη μείωση των επενδύσεων σε συγγενείς–συνδεδεμένες, ενώ θεαματική μείωση 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

100 150,46 123,09 211,66 197,28 223,38 230,09 260,16 261,69 284,78 341,68 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
74,58 126,87 92,62 182,46 160,81 193,67 200,25 216,01 214,52 236,78 287,77 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ- 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

4,34 3,14 10,26 15,66 19,73 11,23 10,51 13,59 12,99 10,89 10,32 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
3,89 2,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,09 0,03 0,03 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΆΛΛΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

9,19 9,69 9,10 1,68 3,09 2,90 4,19 15,47 25,30 18,92 13,73 

Πίνακας 25: Συνδυασμένη ανάλυση χρηματοοικονομικών επενδύσεων 
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καταγράφουν και οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες. Τα μακροχρόνια δάνεια σε άλλες εταιρίες 

υποχωρούν ελαφρά.  

Την περίοδο 2008-2009 σημειώνεται νέα πολύ μεγάλη αύξηση των 

χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές υπερδιπλασιάζονται και 

λαμβάνουν την τιμή 182,46. Σημαντικά αυξημένες παρουσιάζονται και οι επενδύσεις σε 

συγγενείς και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες παραμένουν 

σταθερές ενώ σημαντική πτώση καταγράφουν τα μακροπρόθεσμα δάνεια σε άλλες εταιρίες. 

 Η περίοδος 2009-2010 χαρακτηρίζεται από πτωτική τάση. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές 

μειώνονται κατά 21,65 μονάδες. Οι επενδύσεις σε συγγενείς και συνδεδεμένες αυξάνονται 

κατά 4,07 μονάδες. Οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες παραμένουν σταθερές, ενώ μικρή 

αύξηση της τάξης των 1,41 μονάδων.  

Την περίοδο 2010-2011 παρατηρείται νέα σπουδαία αύξηση των χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές αυξάνονται κατά 32,86%. Στην αύξηση αυτή 

οφείλεται η τόσο μεγάλη αύξηση των συνολικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Οι 

επενδύσεις σε συγγενείς- συνδεδεμένες υποχωρούν σημαντικά καταγράφοντας αύξηση της 

τάξης των 8,50 μονάδων. Οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες παραμένουν σταθερές ενώ τα 

μακροπρόθεσμα δάνεια σε άλλες εταιρίες καταγράφουν νέα ανεπαίσθητη πτώση 0,19 μονάδων.  

Οι συνολικές επενδύσεις από το 2012 και μετά εμφανίζονται συνεχώς αυξημένες. Πιο 

συγκεκριμένα, την περίοδο 2011-2012 οι επενδύσεις σε θυγατρικές σημειώνουν αύξηση 6,58 

μονάδων. Οι επενδύσεις σε συγγενείς-συνδεδεμένες καταγράφουν ανεπαίσθητη πτώση κατά 

0,72 μονάδες. Οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες συνεχίζουν να κινούνται σε σταθερά επίπεδα. 

Μικρή αύξηση όμως καταγράφεται στα μακροπρόθεσμα δάνεια σε άλλες εταιρίες κατά 1,29%.  

Το χρονικό διάστημα 2012-2013 οι επενδύσεις σε θυγατρικές αυξάνονται κατά 15,76 

μονάδες. Αύξηση επίσης σημειώνεται στις επενδύσεις σε συγγενείς-συνδεδεμένες κατά 3,08 

μονάδες. Οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες αυξάνονται για πρώτη φορά στο διάστημα που 

εξετάζεται κατά 0,8 μονάδες, ενώ η αύξηση αυτή δεν είναι ικανή να επαναφέρει την τιμή του 

δείκτη στα επίπεδα του έτους βάσης. Σημαντικά αυξημένα, την ίδια περίοδο εμφανίζονται και 

τα μακροπρόθεσμα δάνεια σε άλλες εταιρίες. Η αύξηση τους ανέρχεται σε 11,28 μονάδες.  

Την περίοδο 2013-2014 καταγράφεται νέα μικρή μείωση στις επενδύσεις σε 

θυγατρικές, για πρώτη φορά μετά το 2010. Η μείωση ήταν της τάξης των 1,49 μονάδων. Μικρή 

πτωτική τάση κατέγραψαν και οι επενδύσεις σε συγγενείς και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι 

επενδύσεις σε άλλες οντότητες παραμένουν σε σταθερά επίπεδα, ενώ τα μακροπρόθεσμα 

δάνεια σε άλλες εταιρίες παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση κατά 9,83 μονάδες. 
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 Η περίοδος 2014-2015 παρουσιάζει νέα αύξηση των επενδύσεων σε θυγατρικές, η 

αύξηση που σημειώθηκε ανήλθε στις 22,26 μονάδες. Οι επενδύσεις σε συγγενείς-συνδεδεμένες 

υποχωρούν ελάχιστα καταγράφοντας πτώση 2,10 μονάδων, ενώ παράλληλα μειωμένες κατά 

0,6% εμφανίζονται και οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια επίσης 

μειώνονται κατά 6,38%.  

Την περίοδο 2015-2016, το υπό εξέταση χρονικό διάστημα κλείνει με νέα θεαματική 

αύξηση των συνολικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Η τιμή που λαμβάνει ο δείκτης 

σκαρφαλώνει στις 341,68 μονάδες. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

επενδύσεων σε θυγατρικές, οι οποίες αυξάνονται κατά 51%. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες-

συγγενείς μειώνονται ανεπαίσθητα κατά 0,57 μονάδες, ενώ οι επενδύσεις σε άλλες οντότητες 

παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια υποχωρούν σημαντικά κατά 5,19 

μονάδες.  

 

 

Καταστάσεις κοινού μεγέθους 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους προκύπτει ότι η συμμετοχή των 

χρηματοοικονομικών επενδύσεων, παρά τη μείωση που εμφανίστηκε το 2008 και το 2010, 

αυξάνεται διαρκώς μέχρι το τέλος του χρονικού διαστήματος που εξετάζεται.  

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των επενδύσεων που έκανε η 

εταιρία σε θυγατρικές εταιρίες. Παρατηρείται, λοιπόν, διαρκής αύξηση της επενδυτικής 

δραστηριότητας της εταιρίας με συμμετοχές σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των 

θυγατρικών εταιριών αλλά και σε διακυμάνσεις της αποτίμησης των στοιχείων αυτών στην 

εύλογη αξία τους. Η αύξηση της συμμετοχής των χρηματοοικονομικών επενδύσεων στο 

σύνολο του ενεργητικού είναι γεγονός καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που εξετάζεται.  

 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

16,89% 25,41% 20,79% 35,75% 33,32% 37,73% 38,86% 43,94% 44,20% 48,10% 57,71%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Πίνακας 26: Καταστάσεις κοινού μεγέθους  
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5.2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Αποθέματα 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει το πως εξελίσσονται τα αποθέματα από χρήση σε 

χρήση. Η εξέλιξη των αποθεμάτων εξαρτάται κυρίως από τις διακυμάνσεις των τιμών εξαγωγής 

του αερίου (του οποίου το εμπόριο αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος της εν λόγω εταιρίας). 

Αυτό συμβαίνει γιατί τα καύσιμα είναι προϊόντα που χαρακτηρίζονται από ανελαστική ζήτηση. 

Επιπλέον, το έτος 2008 σημειώθηκε διεθνώς μια πετρελαϊκή κρίση η οποία εκτίναξε την τιμή 

του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε δυσθεώρητα ύψη. Τα αποτελέσματα της 

κρίσης αυτής φάνηκαν το 2009, με τη Ρωσία να αποφασίζει να μη μειώσει δραστικά την 

παραγωγή της όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα μέχρι και το 2014, με την ελπίδα πως οι 

τιμές του αερίου και του πετρελαίου θα ανακάμψουν και θα επιστρέψουν σε φυσιολογικά για 

τον κλάδο επίπεδα.  

Όπως ήδη προαναφέρθηκε η οικονομική ευρωστία της Ρωσίας βασίζεται κατά ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό στις εξαγωγές των προϊόντων ενέργειας. Η απόφαση αυτή λοιπόν ήταν 

αναμενόμενη ώστε να διαφυλάξει τα οικονομικά συμφέροντα της. Από το 2015 εμφανίζεται 

νέα πτώση τιμών η οποία όπως φαίνεται και από τον πίνακα των αποθεμάτων έχει άμεση 

επίδραση στα επίπεδα παραγωγής. Μεγάλο αντίκτυπο στα αποθέματα αλλά και την τιμή των 

ενεργειακών αγαθών φαίνεται πως είχε και ο «ενεργειακός» πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

2006 124428581 100

2007 153153969 123,09

2008 203165676 132,65

2009 198921716 97,91

2010 245146165 123,24

2011 281000069 114,63

2012 350733995 124,82

2013 402256936 114,69

2014 491437777 122,17

2015 539864750 109,85

2016 488887199 90,56

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Πίνακας 27: Αριθμοδείκτες Τάσης Αποθεμάτων 
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της Ουκρανίας. Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας φαίνεται λοιπόν ευάλωτος απέναντι στις 

πολιτικές αναταραχές.  

 

 

2007: Παρατηρείται αύξηση των αποθεμάτων κατά 23,09 μονάδες και παράλληλη αύξηση της 

τιμής εξαγωγής του φυσικού αερίου κατά 8,18 μονάδες. 

2008: Παρατηρείται μικρή αύξηση των αποθεμάτων 9,57 μονάδων ενώ η τιμή του φυσικού 

αερίου εκτοξεύεται κατά 55,57 μονάδες. Το γεγονός αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο από 

την εμφάνιση της κρίσης που ξέσπασε το ίδιο έτος.  

2009: Τα αποτελέσματα της κρίσης φαίνονται ετεροχρονισμένα στα αποθέματα τα οποία 

μειώνονται κατά 34,74 ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη τάσης των 

αποθεμάτων. Την ίδια στιγμή η τιμή εξαγωγής του φυσικού αερίου υποχωρεί κατά 48,34 

μονάδες. 

2010: Σε μια γενικότερη προσπάθεια του κλάδου να ισορροπήσει, καταγράφεται αύξηση των 

αποθεμάτων της Gazprom κατά 25,33 μονάδες ενώ σημειώνεται και μια μικρή αύξηση τιμών 

της τάξης των 8,89 μονάδων. 

2011: Νέο μπαράζ αυξήσεων ακολουθούν οι τιμές εξαγωγής του αερίου το 2011 με την αύξηση 

να αγγίζει τις 32,59 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο τα αποθέματα της εταιρίας μειώνονται κατά 

8,61 μονάδες, καθώς αναμένει νέα μείωση τιμών την επόμενη χρονιά. 

2012: Οι τιμές του αερίου για το 2012 κλείνουν με μικρή αύξηση 4,38 μονάδων και τα 

αποθέματα αυξάνονται κατά 10,19 ποσοστιαίες μονάδες καθώς αναμένεται μείωση τιμών η 

οποία ωστόσο δεν καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του έτους που εξετάζεται. 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Τιμή βαρελιού σε 

απόλυτα μεγέθη 

USD/barrel

56,32 64,28 90,68 55,61 74,11 101,74 103,14 100,41 94,21 50,12 39,56

Αριθμοδείκτης Τάσης 100 114,13 161,01 98,74 131,59 180,65 183,13 178,28 167,28 88,99 70,24

Τιμή αερίου USD/ 

1000κ.μ σε απόλυτα 

μεγέθη

216 233,66 353,69 249,27 268,48 338,88 348,33 335,87 313,87 225,26 157,4

Αριθμοδείκτης Τάσης 100 108,18 163,75 115,40 124,30 156,89 161,26 155,50 145,31 104,29 72,87

Πίνακας 28: Αριθμοδείκτες τάσης τιμής βαρελιού και 1000 κ.μ. φυσικού αερίου σε απόλυτα 

μεγέθη 
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2013: Αρχής γενομένης από το έτος 2013 καταγράφεται κατακόρυφη πτώση των τιμών αλλά 

και των αποθεμάτων. Τα αποθέματα μειώνονται κατά 10,13 μονάδες και η τιμή εξαγωγής του 

αερίου υποχωρεί κατά 5,77 μονάδες. 

2014: Περαιτέρω μείωση της τιμής εξαγωγής παρατηρείται το 2014 όπου υποχωρεί 10,19 

μονάδες. Τα αποθέματα ελαφρώς αυξάνονται κατά 7,48 μονάδες. 

2015: Κατά 12.32 μονάδες υποχωρούν τα αποθέματα το 2015, γεγονός που συνοδεύεται από 

βουτιά τιμών κατά 41,02 μονάδες. 

2016: Η τιμή εξαγωγής συνεχίζει να κατρακυλά με νέα μείωση κατά 31,42 μονάδες και 

παράλληλη μείωση των αποθεμάτων κατά 19,30 μονάδων. 

 

Επιπλέον ανάλυση 

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων  

 

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

δίνεται η δυνατότητα να εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τη συχνότητα ανανέωσης των 

αποθεμάτων της εταιρίας. Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το αποτέλεσμα του πηλίκου πωλήσεις 

προς το μέσο απόθεμα. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός υποκρύπτει ορισμένες μεταβλητές που αν δεν 

συνυπολογισθούν μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, ο δείκτης 

διαφέρει από κλάδο σε κλάδο ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας. Στο συγκεκριμένο 

κλάδο του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, που αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της 

εταιρίας που εξετάζεται, ο δείκτης είναι σε συνάρτηση της εξέλιξης της πορείας των τιμών των 

ενεργειακών προϊόντων, ενώ οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη 

καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους προέρχεται από εξαγωγές φυσικού αερίου σε άλλα 

κράτη για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών σε κρατικό επίπεδο. Η ανανέωση των 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 13,12 11,59 12,34 12,50 11,75 12,58 10,43 9,78 8,12 8,03 8,05

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 100 88,33% 94,04% 95,28% 89,52% 95,86% 79,51% 74,52% 61,88% 61,19% 61,33%

Πίνακας 29: Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 
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αποθεμάτων αποτελεί ένδειξη για την εξέλιξη των πωλήσεων. Ως εκ τούτου, παρατίθενται και 

οι πωλήσεις στη συνέχεια. 

Προτού γίνει εκτενής ανάλυση της εξέλιξης των μεγεθών ανά έτος πρέπει να σημειωθεί 

πως η εταιρία προστατεύει τα ποσοστά των πωλήσεων της και κατ’ επέκταση την οικονομική 

ευρωστία της με την υπογραφή συμβολαίων «take or pay». Ο συγκεκριμένος όρος που υπάρχει 

στα συμβόλαια μακροπρόθεσμης παροχής αερίου που συνάπτει με άλλα κράτη προβλέπει μια 

ετήσια ελάχιστη ποσότητα αερίου που θα προμηθεύεται η κάθε χώρα-πελάτης για την κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών της. Συνεπώς, στην περίπτωση που ο πελάτης δεν καταναλώσει την 

αρχικά συμφωνηθείσα ποσότητα ανά έτος θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά που προκύπτει 

από την υποκατανάλωση. Επιπλέον, στα συμβόλαια προβλέπονται υψηλές ρήτρες για τη 

μονομερή διακοπή συμβολαίου, οι οποίες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τέλος, 

στα συμβόλαια αυτά αναγράφεται πως η τιμολογιακή πολιτική του παρεχόμενου φυσικού 

αερίου εξαρτάται από την διακύμανση των τιμών του πετρελαίου τους προηγούμενους έξι ή 

εννέα μήνες από την ημερομηνία της επερχόμενης τιμολόγησης. Αυτό εξηγεί πως μπορεί οι 

πωλήσεις μπορεί να αυξάνονται αλλά η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων μένει σε 

σταθερά επίπεδα ή ακόμα και να παρουσιάζει αρνητική πορεία. 

 

2007: Παρατηρείται αύξηση της τάσης των πωλήσεων κατά 8,72 συγκριτικά με το έτος βάσης, 

ενώ η τάση του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων είναι πτωτική κατά 11,67 

μονάδες σε σχέση με το έτος βάσης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι η εταιρία αναμένει νέα 

αύξηση τιμών στο επόμενο έτος. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΑΣΗ

2006 1.632.652.981 100

2007 1.774.979.437 108,72

2008 2.507.009.504 153,55

2009 2.486.940.618 152,33

2010 2.879.390.342 176,36

2011 3.534.341.431 216,48

2012 3.659.150.757 224,12

2013 3.933.335.313 240,92

2014 3.990.280.172 244,40

2015 4.334.293.477 265,48

2016 3.934.488.441 240,99

Πίνακας 30: Αριθμοδείκτης Τάσης 

Πωλήσεων 
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2008: Οι προβλέψεις της εταιρίας επιβεβαιώθηκαν. Παρ’ όλα αυτά σημειώνεται εντυπωσιακή 

αύξηση των πωλήσεων και παράλληλη συγκρατημένη αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων καθώς πιθανότατα αναμένεται μείωση των τιμών. 

2009: Το 2009 παρατηρείται οριακή μείωση των πωλήσεων κατά 1,23 μονάδες και ταυτόχρονη 

συγκρατημένη αύξηση τάσης του δείκτη κυκλοφορίας αποθεμάτων κατά 1,24 μονάδες. Την 

περίοδο αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα μειωμένη η τιμή εξαγωγής του φυσικού αερίου, η οποία 

αναμένεται ότι θα ανακάμψει και κατά πάσα πιθανότητα για αυτό το λόγο επέλεξε η εταιρία 

να αυξήσει έστω και συγκρατημένα τα επίπεδα των αποθεμάτων της. 

2010: Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 24,04 μονάδων του δείκτη τάσης πωλήσεων η 

οποία συνοδεύεται από μικρή μείωση της τάξης των 5,77 μονάδων του δείκτη τάσης των 

αποθεμάτων. 

2011: Θεαματική αύξηση των πωλήσεων σε ποσοστό που δεν έχει σημειωθεί ξανά σε κανένα 

έτος της εξεταζόμενης περιόδου. Ο δείκτης τάσης των πωλήσεων σκαρφάλωσε στις 216,48 

μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 40,12 συγκριτικά με το έτος βάσης. Το έτος αυτό έκλεισε και 

με συγκρατημένη αύξηση του δείκτη τάσης κυκλοφορίας των αποθεμάτων με άνοδο 6,34 

μονάδων. 

2012: Μικρή αύξηση της τάσης των πωλήσεων 7,64 μονάδων και σημαντική μείωση της τάσης 

του αριθμοδείκτη κυκλοφορίας των αποθεμάτων κατά 16,35 μονάδες. Το έτος αυτό η τιμή 

εξαγωγής του φυσικού αερίου παρουσιάστηκε αυξημένη κατά 4,38 μονάδες, γεγονός που 

δημιουργεί υπόνοιες για νέα μείωση τιμών το επόμενο έτος. 

2013: Αύξηση της τάσης των πωλήσεων κατά 16,79 των τιμών του δείκτη τάσης και μικρή 

μείωση του δείκτη τάσης του αριθμοδείκτη κυκλοφορίας αποθεμάτων κατά 4,99 μονάδες υπό 

το φόβο νέας μείωσης τιμών εξαγωγών του αερίου, η οποία ήδη υπέστη μείωση κατά 5,77 το 

2013. 

2014: Μικρή αύξηση των πωλήσεων κατά 3,49 μονάδες μας δίνει το 2014, με την τάση 

κυκλοφορίας των αποθεμάτων να μειώνει σημαντικά κατά 12,64 μονάδες. Η τιμή εξαγωγής 

του αερίου έχει κατρακυλήσει κατά 10,19 μονάδες σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη τάσης που 

την περιγράφει. 

2015: Αύξηση των πωλήσεων κατά 21,67 και ανεπαίσθητη μείωση της τάσης του δείκτη 

κυκλοφορίας αποθεμάτων κατά 0,69 μονάδες. 
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2016: Το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα κλείνει το 2016 με τη μεγαλύτερη μείωση της τάσης 

των πωλήσεων που έχει αντιμετωπίσει ξανά η εταιρία καταγράφοντας το νέο ρεκόρ αρνητικής 

τιμής μειωμένο κατά 24,49 μονάδες συγκριτικά με το έτος βάσης. Παράλληλα παρουσιάζεται 

ανεπαίσθητη αύξηση της τάσης της κυκλοφορίας των αποθεμάτων κατά 0,15 μονάδες. 

Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι εμπορικές απαιτήσεις των πελατών της επιχείρησης απαλλαγμένες από τις επισφάλειες 

εμφανίζονται στο λογαριασμό απαιτήσεις από πελάτες. Αναλύοντας το λογαριασμό αυτό 

γίνεται μια προσπάθεια να διεξαχθούν συμπεράσματα ιθύνουσας σημασίας για την επιχείρηση 

καθώς οι απαιτήσεις πελατών αποτελούν μεγάλο μέρος του κεφαλαίου κίνησης και του οποίου 

η ορθή διαχείριση είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της εταιρίας. Επιπλέον, οι 

εμπορικές απαιτήσεις αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για την εξέλιξη των πωλήσεων υπό την 

προϋπόθεση ότι ακολουθείται μια σταθερή πολιτική χορηγούμενων πιστώσεων. 

Συμπεράσματα για την πολιτική την οποία ακολουθεί η εταιρία σχετικά με τις πιστώσεις που 

χορηγεί στους πελάτες της μπορούν να διεξαχθούν με την αντιπαραβολή των απαιτήσεων και 

της τάσης των πωλήσεων. 

 

2007: Στο επόμενο έτος από το έτος βάσης καταγράφεται αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων 

κατά 17,97 μονάδες σε σχέση με το έτος βάσης, η οποία ερμηνεύεται ως αύξηση των πωλήσεων 

και πιθανότατα του μικτού κέρδους με δεδομένο ότι εφαρμόζεται μια σταθερή πολιτική 

χορήγησης πιστώσεων. Επίσης, η μείωση των επισφαλών απαιτήσεων σε σύγκριση με το έτος 

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΤΑΣΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΜΕΓΕΘΗ

ΤΑΣΗ 

ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΜΕΓΕΘΗ

ΤΑΣΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2006 257.129.873 100 12.884.106 100 1.632.652.981 100

2007 303.343.365 117,97 12.378.111 96,07 1.774.979.437 108,72

2008 327.110.955 127,22 22.048.870 171,13 2.507.009.504 141,24

2009 324.868.834 126,34 35.081.697 272,29 2.486.940.618 99,20

2010 400.714.653 155,84 53.128.514 412,36 2.879.390.342 115,78

2011 516.528.765 200,88 74.923.321 581,52 3.534.341.431 122,75

2012 525.612.347 204,42 102.994.089 799,39 3.659.150.757 103,53

2013 633.599.463 246,41 129.904.516 1008,25 3.933.335.313 107,49

2014 571.194.427 222,14 386.471.061 2999,60 3.990.280.172 101,45

2015 829.736.579 322,69 563.724.838 4375,35 4.334.293.477 108,62

2016 699.303.930 271,97 516.204.727 4006,52 3.934.488.441 90,78

Πίνακας 31: Αριθμοδείκτες Τάσης Απαιτήσεων, Επισφαλών Απαιτήσεων και Πωλήσεων 
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βάσης μεταφράζεται ως την πιο αυστηρή πολιτική των χορηγούμενων πιστώσεων που 

ακολούθησε η εταιρία. 

2008: Σημειώνεται αύξηση των απαιτήσεων 9,25 ποσοστιαίων μονάδων με ταυτόχρονη 

εντυπωσιακή αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων κατά 75,06 μονάδες. Αυτή η εξέλιξη 

μεταφράζεται ως αύξηση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση του μικτού κέρδους συνδυαστικά 

με την εφαρμογή σταθερής πολιτικής πιστώσεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον 

παραπάνω πίνακα, η αύξηση όμως των επισφαλών απαιτήσεων επιφέρει σημαντική 

επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης. 

2009: Οριακή μείωση των απαιτήσεων κατά 0,88% μονάδων με υπερδιπλασιασμό των 

επισφαλών απαιτήσεων κατά 101,16 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τιμή του έτους 

βάσης οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν επήλθε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική 

χορηγούμενων πιστώσεων, αφού παρατηρείται και σοβαρή μείωση των πωλήσεων. Η 

εκτίναξη, βέβαια, των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιβεβαιώνει τις αρνητικές 

επιδράσεις της μείωσης των πωλήσεων στα αποτελέσματα χρήσης. 

2010: Η επόμενη κατά σειρά χρήση εμφανίζει αυξημένες απαιτήσεις κατά 29,50% η οποία 

ορθώς υποδεικνύει μια αξιόλογη αύξηση των πωλήσεων. Παράλληλα, εμφανίζονται θεαματικά 

αυξημένες οι επισφαλείς απαιτήσεις κατά 140,07%. Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων είναι 

βέβαιη καθώς η πολιτική χορηγούμενων πιστώσεων φαίνεται να παραμένει η ίδια. 

2011: Αυξημένες εμφανίζονται οι απαιτήσεις και το 2011 με την τιμή της τάσης να 

σκαρφαλώνει στις 200,88 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 45,04 μονάδων συγκριτικά με το 

έτος βάσης. Συνεχίζει να παρατηρείται αύξηση και όσον αφορά τις επισφαλείς απαιτήσεις οι 

οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 169,19 μονάδες. Η εικόνα της χρήσης παραμένει η ίδια 

με του προηγούμενου έτους, δηλαδή αύξηση των πωλήσεων και του μικτού κέρδους με 

επιβάρυνση των αποτελεσμάτων που προκαλείται από τη σημαντική αύξηση των επισφαλών 

απαιτήσεων. 

2012: Μικρή αύξηση των απαιτήσεων καταγράφεται το 2012. Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να 

μεταφραστεί ως αύξηση πωλήσεων, αντιθέτως όμως παρατηρείται πως οι πωλήσεις κατά τη 

συγκεκριμένη χρήση μειώνονται. Η εξέλιξη αυτή εξηγείται από την αλλαγή πολιτικής 

χορηγούμενων πιστώσεων, η οποία έγινε πιο ελαστική. Ιδιαίτερα σημαντική επιβάρυνση 

καταγράφεται στα αποτελέσματα μετά την εκτίναξη των επισφαλών απαιτήσεων κατά 217,87 

ποσοστιαίων μονάδων. 
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2013: Το 2013 χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση των απαιτήσεων που φτάνουν στις 

246,41 μονάδες και προμηνύουν αύξηση των πωλήσεων, η οποία επιβεβαιώνεται. Η υπέρογκη 

αύξηση, όμως των επισφαλών απαιτήσεων κατά 208,86 ποσοστιαίες μονάδες συνεχίζει να 

επιβαρύνει τα αποτελέσματα. 

2014: Νέα μείωση απαιτήσεων έρχεται να περιγράψει την νέα χρονιά, μειώνοντας σημαντικά 

και τα επίπεδα των πωλήσεων. Οι επισφαλείς απαιτήσεις εμφανίζονται πιο αυξημένες από ποτέ, 

καταγράφοντας την τιμή ρεκόρ για το δείκτη των 2999,80 μονάδων και επιβαρύνουν τα 

αποτελέσματα χρήσης. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί πως για πρώτη φορά 

υπολογίζονται επισφάλειες και για τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, καθώς μέχρι τώρα 

υπολογίζονταν μόνο για τις βραχυπρόθεσμες. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει επί της ουσίας τα 

αποτελέσματα καθώς οι αριθμητικές διαφορές είναι αμελητέες. 

2015: Σημαντικά αυξημένες παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για το 2015 καθώς και τα ποσοστά 

πραγματοποιούμενων πωλήσεων. Οι επισφαλείς απαιτήσεις αυξάνονται εκθετικά με την τιμή 

του δείκτη να φτάνει τις 4375,35 μονάδες, γεγονός που συνεπάγεται δραματική επιβάρυνση 

των αποτελεσμάτων. 

2016: Δυσοίωνο το τελευταίο έτος του διαστήματος που μελετάται με τη σημαντική μείωση 

των απαιτήσεων να αποδίδεται στην εξίσου σημαντική μείωση των πωλήσεων. Τα ποσοστά 

των επισφαλών απαιτήσεων εμφανίζουν πτωτικές τάσεις, παραμένοντας όμως σε ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Επιπλέον ανάλυση 

Η πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση σχετικά με τις πιστώσεις που χορηγεί στους πελάτες 

της φαίνεται πιο καθαρά στον πίνακα κάθετης ανάλυσης και το αντίστοιχο διάγραμμα που 

παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2006 15,75% 100 

2007 17,09% 100 

2008 13,05% 100 

2009 13,06% 100 

2010 13,92% 100 

2011 14,61% 100 

2012 14,36% 100 

2013 16,11% 100 

2014 14,31% 100 

2015 19,14% 100 

2016 17,77% 100 

Πίνακας 32: Κάθετη Ανάλυση 

πολιτικής χορήγησης πιστώσεων 

Διάγραμμα 10: Πολιτική Χορηγούμενων Πιστώσεων 
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Από τα παραπάνω διακρίνεται ξεκάθαρα πως σε όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου 

διαστήματος η πιστωτική πολιτική της εταιρίας κινείται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα 

συντηρητικότητας. Μικρές αυξημένες τάσεις σημειώνονται στα έτη 2013 και 2015 αλλά στη 

συνέχεια οι τιμές επανέρχονται στα φυσιολογικά για την επιχείρηση επίπεδα. Αυτό οφείλεται 

στους διάφορους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση 

καθ’ όλη τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών. 

 

Ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΜΕΓΕΘΗ

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2006 1.632.652.981 257.129.873 6,35 57 

2007 1.774.979.437 303.343.365 5,85 62 

2008 2.507.009.504 327.110.955 7,66 47 

2009 2.486.940.618 324.868.834 7,66 47 

2010 2.879.390.342 400.714.653 7,19 50 

2011 3.534.341.431 516.528.765 6,84 53 

2012 3.659.150.757 525.612.347 6,96 52 

2013 3.933.335.313 633.599.463 6,21 58 

2014 3.990.280.172 571.194.427 6,99 52 

2015 4.334.293.477 829.736.579 5,22 69 

2016 3.934.488.441 699.303.930 5,63 64 

Πίνακας 33: Ταχύτητα Εισπράξεως Απαιτήσεων 
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Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει την ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων. Με άλλα 

λόγια πληροφορεί για το πόσες φορές μέσα στο οικονομικό έτος εισπράττονται οι απαιτήσεις. 

Καθώς τα στοιχεία των πιστωτικών πωλήσεων δε δημοσιεύονται χρησιμοποιούνται οι ετήσιες 

καθαρές πωλήσεις για τον υπολογισμό του δείκτη. Ο πίνακας σε συνδυασμό με το διάγραμμα 

επιβεβαιώνουν πως με μικρές διακυμάνσεις η πολιτική χορηγούμενων πιστώσεων που 

εφαρμόζει η επιχείρηση παραμένει αναλλοίωτη κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναλύεται. 

Πιο ελαστική εμφανίζεται στα έτη 2013 και 2015 μα στη συνέχεια οι τιμές του δείκτη 

επανέρχονται στα φυσιολογικά τους επίπεδα. 

Η ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων μπορεί αφενός να βελτιώνει τη ρευστότητα της 

επιχείρησης αλλά αφετέρου αυξάνει τις επισφάλειες, καθώς το πρόβλημα ρευστότητας είναι 

γενικότερο κατά την εξεταζόμενη περίοδο στις αγορές που αποτελούν τη μερίδα του λέοντος 

του πελατολογίου της εταιρίας και οι αδύναμοι πελάτες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 11: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων 
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Αριθμοδείκτης επισφαλών απαιτήσεων 

 

Μέσω του αριθμοδείκτη επισφαλών απαιτήσεων είναι εύκολο να διακριθεί το ποσοστό 

των απαιτήσεων που είναι επισφαλείς σε σχέση με το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της 

εταιρίας. Η επίδραση μιας πιο συντηρητικής πολιτικής πιστώσεων διαπιστώνεται στον 

παραπάνω πίνακα και το συμπέρασμα που προκύπτει σε συνδυασμό με το διάγραμμα που 

ακολουθεί είναι πως όσο αυξάνεται η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων μιας εταιρίας τόσο 

αυξάνονται και οι επισφαλείς απαιτήσεις του 2016 να αγγίζει το ιδιαίτερα ανησυχητικό 

42,47%. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΊΚΤΗΣ 

ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2006 270.013.979 12.884.106 4,77%

2007 315.721.476 12.378.111 3,92%

2008 349.159.825 22.048.870 6,31%

2009 354.950.801 35.081.697 9,88%

2010 453.843.167 53.128.514 11,71%

2011 591.452.086 74.923.321 12,67%

2012 628.544.321 102.994.089 16,39%

2013 763.503.979 129.904.516 17,01%

2014 957.665.488 386.471.061 40,36%

2015 1.393.461.417 563.724.838 40,46%

2016 1.215.508.657 516.204.727 42,47%

Πίνακας 34: Αριθμοδείκτης Επισφαλών Απαιτήσεων 
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Προκαταβολές σε προμηθευτές 

 

Οι προκαταβολές σε προμηθευτές και άλλους πιστωτές απεικονίζουν την απαίτηση/ 

προϋπόθεση των πιστωτών της επιχείρησης προκειμένου να προμηθεύσουν στην εταιρία 

πρώτες ύλες και στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία της. 

 

 

Ο λογαριασμός των προκαταβολών σε προμηθευτές και πιστωτές ακολουθεί ανοδική 

τάση μέχρι το 2008. Στη συνέχεια παρουσιάζει αισθητή μείωση το 2009 κατά 12,74 μονάδες. 

Την επόμενη χρήση καταγράφεται μικρή μείωση 3,41 μονάδων η οποία συνεχίζεται και το 

2012 με τη μείωση να ανέρχεται στο εντυπωσιακό 47,87%. Αύξηση 19,88 μονάδων δίνει το 

2013 και το 2014 δεν ακολουθεί την ανοδική πορεία του δείκτη και να καταγράφει νέα μείωση 

6,45 μονάδων. Νέα αύξηση του δείκτη εμφανίζεται το 2015 με την αύξηση του δείκτη να 

ανέρχεται σε 27,96 μονάδες. Τέλος η πιο σημαντική μείωση του δείκτη σημειώνεται στο 

κλείσιμο του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος με πτώση 58,43 μονάδων.  

Οι μεγάλες αυξήσεις μπορεί να αποδίδονται σε μια πιθανή αγορά περισσότερων 

πρώτων υλών, που δύναται να εξηγηθεί είτε από την αύξηση της προβλεπόμενης ζήτησης είτε 

από προβλέψεις ανόδου της τιμής των πρώτων υλών μελλοντικά ή ακόμα και από την απαίτηση 

ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

ΤΑΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΤΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2006 420.883.906            100 592.118.000 100

2007 586.276.006            139,30 723.781.921 122,24

2008 933.566.026            159,24 938.425.860 158,49

2009 1.106.820.503        118,56 1.236.490.907 208,83

2010 1.453.279.878        131,30 1.250.895.386 211,26

2011 1.858.653.510        127,89 1.452.194.381 245,25

2012 1.487.215.049        80,02 1.708.052.596 288,46

2013 1.485.671.698        99,90 1.927.545.811 325,53

2014 1.388.346.226        93,45 2.029.257.577 342,71

2015 1.685.638.968        121,41 2.265.357.118 382,59

2016 1.061.584.024        62,98 2.230.262.682 376,66

Πίνακας 35: Αριθμοδείκτες Τάσης για Προκαταβολές σε Προμηθευτές και για το 

Κόστος Πωλήσεων 
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καταβολής περισσότερων προκαταβολών από την πλευρά των πιστωτών για την ίδια ποσότητα 

σε πρώτες ύλες. 

Από την τάση του κόστους πωληθέντων σε σχέση με την τάση των προκαταβολών 

παρατηρείται πως από την αρχή του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος υπάρχει μια διαρκής 

αύξηση τους. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως η τάση των προκαταβολών ερμηνεύεται από 

μια ενδεχόμενη αύξηση των αγορών η οποία συνδυάζεται από πιο ευνοϊκούς όρους που έχουν 

επιβάλλει οι προμηθευτές. Αυτό είναι πιο έντονα ορατό σε ορισμένα έτη όπως το 2012.  

 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 

 

Ο λογαριασμός μετρητά και ισοδύναμα συμπεριλαμβάνει μετρητά, καταθέσεις σε ξένο 

νόμισμα καθώς και καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. 

 

Ο δείκτης τάσης των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων δείχνει την εξέλιξη του 

αντίστοιχου μεγέθους ανά έτος. Από το 2011 μέχρι και το 2014 παρατηρείται διαρκής αύξηση 

ενώ συνεχή πτωτική τάση παρατηρείται μέχρι και το έτος 2016 παρότι τα επίπεδα του δείκτη 

παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του δείκτη 

ΕΤΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

ΤΑΣΗΣ

2006 73044882 100

2007 61674969 84,43

2008 71014461 97,22

2009 61688654 84,45

2010 207711797 284,36

2011 18778183 25,71

2012 120666566 165,20

2013 380231778 520,55

2014 725100916 992,68

2015 506973421 694,06

2016 451992484 618,79

Πίνακας 36: Αριθμοδείκτης Τάσης Μετρητών και 

Ισοδύναμων Μετρητών 
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παρουσιάζονται στο διάστημα 2006 – 2011. Μείωση 15,57 μονάδων καταγράφεται στο 

διάστημα 2006-2007, διαδοχική αύξηση 12,79 μονάδων το διάστημα 2007 – 2008. Θεαματική 

αύξηση 199,91 μονάδων το διάστημα 2009-2010 και αντίστοιχα σημαντική μείωση 258,65 

μονάδων.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούν επί της ουσίας το προϊόν 

ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται από την 

εταιρία για τις καθημερινές συνδιαλλαγές της με μετρητά. Κόστος ευκαιρίας υποκρύπτεται 

κατά τη διακράτηση σημαντικών ποσών ταμειακών διαθεσίμων. Οι μεγάλες και συνεχόμενες 

αυξήσεις των ταμιακών διαθεσίμων από το 2011 και έπειτα, με αποκορύφωμα εκείνη που 

σημειώνεται το 2015 υπογραμμίζουν την πρόθεση της επιχείρησης να κρατήσει υψηλότερα 

ποσά σε μετρητά λόγω υψηλού ρίσκου και αβεβαιότητας. Μια ακόμη πιθανή αιτία είναι η 

αύξηση των συναλλαγών της επιχείρησης για την κάλυψη των οποίων απαιτούνται μετρητά 

και ισοδύναμα μετρητών. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των όσων προαναφέρθηκαν 

παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνουν την υπόθεση πως η επιχείρηση 

διακρατά περισσότερα μετρητά και ισοδύναμα συγκριτικά με άλλα κυκλοφορούντα 

ΕΤΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ / ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2006 7,96%

2007 5,16%

2008 4,42%

2009 3,40%

2010 8,81%

2011 0,65%

2012 4,71%

2013 12,75%

2014 21,85%

2015 13,74%

2016 14,82%

Πίνακας 37: Ταμειακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα/Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 
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περιουσιακά στοιχεία. Ο κυριότερος λόγος που εξηγεί την εξέλιξη αυτή είναι η γρηγορότερη 

είσπραξη απαιτήσεων όπως διαπιστώθηκε στην ανάλυση που προηγήθηκε. 

 

Καταστάσεις κοινού μεγέθους 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό, με εξαίρεση τη 

μικρή μείωση που παρουσιάζεται το 2009, αυξάνεται διαρκώς μέχρι το 2011 που εμφανίζει την 

τιμή 30,36% συγκριτικά με το σύνολο του ενεργητικού των συγκεκριμένων χρήσεων. Το 2012 

καταγράφεται μείωση 4,85%, ενώ αλλεπάλληλες αυξήσεις σημειώνονται εκ νέου μέχρι το έτος 

2015, με αμελητέα μείωση το 0,4% το 2014, χωρίς όμως οι τιμή του δείκτη το 2015 να αγγίζει 

την υψηλότερη τιμή της εξεταζόμενης περιόδου, η οποία καταγράφηκε το 2011. Κλείνοντας 

το 2016 έκλεισε με μείωση 6,41%.  

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το αποτέλεσμα των πωλήσεων, 

από όπου προκύπτουν τα κέρδη, είτε σε μορφή είτε σε μορφή απαιτήσεων, που εν συνεχεία 

χρηματοδοτούν τις πάσης φύσεως επενδύσεις ή τροφοδοτούν το κυκλοφορούν ενεργητικό 

μέσω της παραγωγής αποθεμάτων. Η αύξηση της συμμετοχής των κυκλοφορούντων στοιχείων 

επί του συνόλου του ενεργητικού μεταφράζεται σαν σταδιακή μείωση των επενδύσεων σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία και άλλα στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο στόχος 

ΕΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΆΘΕ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(ΚΟΙΝΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ)

2006 918124398 4553244241 20,16% 100

2007 1195404517 5929361713 20,16% 100

2008 1605705241 6181534689 25,98% 100

2009 1812477759 7443141940 24,35% 100

2010 2357424692 7827957711 30,12% 100

2011 2891020545 9521464294 30,36% 100

2012 2560557697 10035900474 25,51% 100

2013 2982474682 10848419141 27,49% 100

2014 3318658564 12249735124 27,09% 100

2015 3689941121 12981247957 28,43% 100

2016 3050365090 13852945759 22,02% 100

Πίνακας 38: Ανάλυση Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
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της συγκεκριμένης πολιτικής της επιχείρησης είναι να πραγματοποιεί περισσότερες πωλήσεις 

ταχύτερα, αντί να αυξήσει περισσότερο τις μελλοντικές πωλήσεις με την αύξηση των 

επενδύσεων σε μη κυκλοφορούντα στοιχεία. Την πολιτική αυτή φαίνεται να αλλάζει η εταιρία 

τα επόμενα έτη στα οποία παρουσιάζεται μείωση. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι 

πιθανότατα η εταιρία προχώρησε σε επενδύσεις όπως αγορά παγίων στοιχείων ή άλλων 

στοιχείων του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

Τάση κυκλοφορούντος ενεργητικού–οριζόντια ανάλυση 

 

 

Ο πίνακας που παρουσιάζει την εξέλιξη του δείκτη τάσης του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού επιβεβαιώνει όσα προαναφέρθηκαν κατά την ανάλυση του κοινού μεγέθους που 

προηγήθηκε. Παρατηρείται ότι και σε αυτό τον πίνακα παρουσιάζεται διαρκής αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού με εξαίρεση τα έτη 2012, 2016. Τα έτη 2009 και 2014 όπου οι 

μειώσεις που παρουσιάστηκαν σε εκείνα τα έτη ήταν αμελητέες και δεν απεικονίζονται στον 

αριθμοδείκτη τάσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

 

ΕΤΟΣ

ΤΑΣΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2006 100

2007 130,20

2008 174,89

2009 197,41

2010 256,77

2011 314,88

2012 278,89

2013 324,84

2014 361,46

2015 401,90

2016 332,24

Πίνακας 39: Τάση 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
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Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 

 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της εταιρίας. 

Η πορεία του δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις συνολικές υποχρεώσεις είναι 

ιδιαίτερα θετική ιδιαίτερα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011, με εξαίρεση το 2007, καθώς 

είναι μεγαλύτερος του 100 ενώ εμφανίζεται διαρκώς αυξημένος. Ενώ από το έτος 2012 και 

έπειτα εμφανίζει διαρκώς πτωτικές τάσεις μέχρι και το 2015, δεν αποτελεί ιδιαίτερα 

ανησυχητική ένδειξη καθώς συνεχίζει να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα του 100. Το 2016 

σημειώνει τη θεαματικότερη μείωση του εξεταζόμενου διαστήματος με την τιμή του να 

κατρακυλάει στο 88,70%, 11,30% κάτω από το 100, έκβαση ιδιαίτερα ανησυχητική. Από τα 

παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως μέχρι και το 2015, με εξαίρεση το 2007, η εταιρία 

εξοφλεί τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσει της χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια κίνησης, γεγονός 

που εμπνέει εμπιστοσύνη. 

Η ανοδική τάση, που κυριαρχεί το μεγαλύτερο μέρος της υπό εξέτασης χρονικής 

περιόδου, όπως και το μέγεθος του αποτελούν στοιχεία που δημιουργούν ένα αίσθημα 

ασφάλειας στους πιστωτές της επιχείρησης, και έτσι μπορεί να διεκδικήσει έναν ενδεχόμενο 

μελλοντικό δανεισμό με ευνοϊκότερους όρους. Η ανησυχητική τιμή του δείκτη το 2016 μπορεί 

να μην αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της εταιρίας αλλά αποτελεί μια αναστρέψιμη 

ένδειξη, όπως συνέβη και το 2007, που μπορεί να μην καταστεί «απειλή» για την εταιρία. 

ΕΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*100

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ

2006 918124398 897812147 102,26% 100

2007 1195404517 1265895723 94,43% 92,34%

2008 1605705241 1383938816 116,02% 113,46%

2009 1812477759 1553285078 116,69% 114,11%

2010 2357424692 1640217029 143,73% 140,55%

2011 2891020545 1982222260 145,85% 142,62%

2012 2560557697 2152604996 118,95% 116,32%

2013 2982474682 2486020602 119,97% 117,32%

2014 3318658564 3160522004 105,00% 102,68%

2015 3689941121 3658909117 100,85% 98,62%

2016 3050365090 3438945512 88,70% 86,74%

Πίνακας 40: Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού/Συνολικές Υποχρεώσεις 
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Επιπλέον ανάλυση του συνόλου του ενεργητικού 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού 

 

Ο δείκτης εκφράζει το βαθμό χρήσης του ενεργητικού της εταιρίας για την 

πραγματοποίηση πωλήσεων. Αύξηση του δείκτη μεταφράζεται ως πιο εντατική χρήση των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας καθώς οι πωλήσεις θα αυξάνονται με μεγαλύτερο βαθμό 

συγκριτικά με τα περιουσιακά στοιχεία. Από την πορεία της τάσης του δείκτη κυκλοφορίας 

του ενεργητικού γίνεται κατανοητό πως η εταιρία από το έτος 2010 έως και το 2013 προέβη σε 

κινήσεις ώστε να σταθεροποιήσει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της. Οι μεταβολές αυτές 

αποδίδονται στη μείωση του ενεργητικού καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων. Οι κινήσεις 

αυτές δυστυχώς δεν ήταν αρκετές κάτι που διακρίνεται από τη μετέπειτα εξέλιξη του δείκτη, ο 

οποίος μειώνεται και κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αυτό μεταφράζεται ως «μη 

αποδοτική» χρήση των κεφαλαίων της, όπως και τη χρονική περίοδο πριν το 2010. Η εταιρία 

θα πρέπει να επανεξετάσει τον τρόπο που εκμεταλλεύεται τα κεφάλαια της.  

 

 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2006 35,86 100

2007 29,94 83,49

2008 40,56 113,11

2009 33,41 93,18

2010 36,78 102,58

2011 37,12 103,52

2012 36,46 101,68

2013 36,26 101,12

2014 32,57 90,85

2015 33,39 93,12

2016 28,40 79,21

Πίνακας 41:Αριθμοδείκτης Ταχύτητας 

Κυκλοφορίας Ενεργητικού και η Τάση του 
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Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

 

Με τη χρήση του δείκτη αυτού αντλείται πληροφόρηση για το πόσο αποτελεσματικά 

χρησιμοποιείται από τη διοίκηση το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας για την 

πραγματοποίηση κερδών. Από την τάση του αριθμοδείκτη αυτού παρατηρείται πως από τη 

χρήση 2012 μέχρι και το 2016 τα καθαρά λειτουργικά μειώνονται συνεχώς συγκριτικά με τις 

μειώσεις του συνολικού ενεργητικού. Από το έτος 2007 εμφανίζονται αυξομειώσεις του δείκτη 

μέχρι και το 2011. Πιο συγκεκριμένα το 2007 παρατηρείται σημαντική μείωση από το έτος 

βάσης 25,86%, το επόμενο κατά σειρά έτος παρατηρείται η θεαματική αύξηση των 56,75 

ποσοστιαίων μονάδων, με εξίσου θεαματική μείωση να ακολουθεί το 2009 (63,74 μονάδες). 

Το 2010 εμφανίζει ανοδική πορεία (27,71 μονάδες) η οποία συνεχίζεται και το 2011 με αύξηση 

17,91%. 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2006 11,07 100

2007 8,21 74,14%

2008 14,49 130,89%

2009 7,43 67,15%

2010 10,50 94,86%

2011 12,48 112,77%

2012 9,90 89,41%

2013 8,87 80,11%

2014 7,51 67,87%

2015 6,25 56,51%

2016 2,40 21,70%

Πίνακας 42: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας 

Ενεργητικού και η Τάση του 
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5.3 Παθητικό – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα είναι πως η εταιρία αύξησε τα 

μακροπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια της καθ’ όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος 

κατά μέσο όρο 190.13 μονάδες, σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη τάσης των μακροπρόθεσμων 

δανείων. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είχαν σαν στόχο τη διασφάλιση της μελλοντικής 

ρευστότητας της εταιρίας λόγω δυσμενών εξελίξεων στον κλάδο αλλά και την παγκόσμια 

οικονομία. 

Ο δείκτης καθαρών παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι αντιστρόφως 

ανάλογος της πορείας των μακροπρόθεσμων δανείων. Αυτή η συνθήκη εδραιώνει την 

πεποίθηση ότι η συμμετοχή των μακροπρόθεσμων δανείων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο 

σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ενώ η πορεία του ήταν κατά κύριο λόγο ανοδική. 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν υποδεικνύουν ότι η επιχείρηση εμπνέει ένα αίσθημα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης, καθώς παρατηρείται συνεχώς ανοδική πορεία του δείκτη τάσης των 

μακροπρόθεσμων δανείων. 

 

 

ΕΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΔΑΝΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ
2006 521.983.429 100

2007 738.796.027 141,54

2008 802.224.074 153,69

2009 919.635.349 176,18

2010 862.948.018 165,32

2011 841.947.238 161,30

2012 774.749.753 148,42

2013 944.249.743 180,90

2014 1.368.217.117 262,12

2015 1.698.237.066 325,34

2016 1.443.879.533 276,61

Πίνακας 43: Μακροπρόθεσμα Δάνεια και η 

Τάση τους 
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Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την προσωρινή διαφορά μεταξύ 

λογιστικής και φορολογικής βάσης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν 

όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου υπερβαίνει τη φορολογική βάση εξαιτίας ενδεχόμενων 

χρονικών διαφορών. Από την τάση του δείκτη των αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων προκύπτει ότι οι διακυμάνσεις των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 

αποδίδονται στις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσης της 

αξίας αλλά και της διενέργειας των αποσβέσεων. Η τάση του δείκτη είναι διαρκώς αυξανόμενη 

με μέσο όρο αύξησης 214.38 μονάδες.  

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

ΤΑΣΗΣ

2006 108.601.670 100

2007 147.426.398 135,75

2008 105.379.667 97,03

2009 151.573.369 139,57

2010 136.710.142 125,88

2011 199.648.936 183,84

2012 216.296.143 199,16

2013 298.537.693 274,89

2014 334.312.526 307,83

2015 386.301.729 355,71

2016 476.146.936 438,43

Πίνακας 44: Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Υποχρεώσεις και η Τάση τους 
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Επιπλέον ανάλυση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επηρεάζουν τις συνολικές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις κατά ένα πολύ μικρό βαθμό ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσουν εμφανίζονται στον ισολογισμό με αμελητέες τιμές και για το λόγο αυτό δεν 

αναλύονται στην παρούσα εργασία. 

 

5.4 Παθητικό – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 

 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια ονομάζονται όσα δάνεια έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους και 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο ρόλος τους είναι η 

ενίσχυση της άμεσης ρευστότητας μιας επιχείρησης εν αντιθέσει με τα μακροπρόθεσμα δάνεια 

τα οποία αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση της μελλοντικής ρευστότητας της εταιρίας. Στον 

ΕΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΔΑΝΕΙΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2006 100 82,78 17,22

2007 140,54 83,36 16,64

2008 143,93 88,39 11,61

2009 169,87 85,85 14,15

2010 159,20 85,96 13,62

2011 165,68 80,59 19,11

2012 157,50 78,01 21,78

2013 197,68 75,75 23,95

2014 270,40 80,24 19,61

2015 330,97 81,37 18,51

2016 306,10 74,80 24,67

Πίνακας 45: Συνδυασμένη ανάλυση Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
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πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται η τάση των βραχυπρόθεσμων δανείων ή αλλιώς 

τοκοφόρων υποχρεώσεων. 

 

Ο δείκτης παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη τάση, με εξαίρεση τα έτη 2009, 2010 και 

2016. Ο μέσος όρος ανόδου για το διάστημα που εξετάζεται είναι 437,67 μονάδες. Με μια απλή 

παρατήρηση διαπιστώνει εύκολα κανείς πως η φορά των διακυμάνσεων του κόστους 

πωλήσεων και των συνολικών λειτουργικών εξόδων δε διαφέρει από τον εξέλιξη της τάσης 

των βραχυπρόθεσμων δανείων με εξαίρεση το 2016. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική 

ένδειξη πως καθ’ όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος ένα ποσοστό των 

λειτουργικών εκροών αντλούσε συστηματικά κεφάλαια από το βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τα 

διαθέσιμα που είχε η επιχείρηση στην κατοχή της συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση των 

λειτουργικών εκροών στη διαχρονική μεταβολή των οποίων συνεισέφερε σημαντικά η 

διακύμανση των χορηγούμενων πιστώσεων. Το μέγεθος, λοιπόν, του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού βρίσκεται σε συνάρτηση με το ύψος των λειτουργικών εξόδων και των ταμιακών 

διαθεσίμων. Την ίδια περίοδο οι χορηγούμενες πιστώσεις μειώθηκαν αναλογικά ώστε να 

προκύψει αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων και να μικρύνει η ψαλίδα της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης των λειτουργικών εξόδων από το βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 

Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη τάσης οι λειτουργικές εκροές μειώθηκαν τα έτη 2009 

και 2010, ενώ τα υπόλοιπα έτη αυξάνονται συνεχώς. Η ίδια ακριβώς τάση παρατηρείται και 

στον αριθμοδείκτη των βραχυπρόθεσμων δανείων. Επιπλέον, σύμφωνα με την ανάλυση των 

ΕΤΟΣ

ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ

2006 95.613.844 100

2007 186.259.769 194,80

2008 226.037.811 236,41

2009 163.293.623 170,78

2010 129.891.126 135,85

2011 407.074.990 425,75

2012 526.648.116 550,81

2013 655.966.239 686,06

2014 756.735.637 791,45

2015 793.301.130 829,69

2016 662.360.662 692,75

Πίνακας 46: Τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
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εμπορικών απαιτήσεων, οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν από την εταιρία αυξήθηκαν οριακά τα 

αντίστοιχα έτη, εξέλιξη ακριβώς αντίθετη από εκείνη των δυο προαναφερθέντων δεικτών, 

γεγονός αναμενόμενο. 

 

Φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Ο λογαριασμός φορολογικές υποχρεώσεις παρακολουθεί το ύψος των φορολογικών 

υποχρεώσεων της εταιρίας που προκύπτει από τον υπολογισμό βάσει των κερδών του 

φορολογικού πλαισίου που εφαρμόζεται αλλά και των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων. Ο 

φόρος εισοδήματος που αναγράφεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μπορεί να έχει 

σαν σημείο αναφοράς το βεβαιωμένο φόρο υπολογισμένο επί των κερδών της φορολογικής 

βάσης, τις προβλέψεις κυρώσεων που ενδεχομένως να προκύψουν από χρήσεις φορολογικά 

ανέλεγκτες και τον αναβαλλόμενο φόρο από διαφορές υπολογισμού του φόρου εισοδήματος 

ανάμεσα στη φορολογική και λογιστική βάση της περιόδου. Στον παρακάτω πίνακα 

απεικονίζεται η τάση των φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

 

 

ΕΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ

2006 15.687.696 100

2007 20.304.441 21,24

2008 5.338.373 5,58

2009 43.010.880 44,98

2010 41.231.679 43,12

2011 45.311.984 47,39

2012 6.549.779 6,85

2013 23.004.964 24,06

2014 14.679.988 15,35

2015 24.314.332 25,43

2016 76.234.645 79,73

Πίνακας 47: Φορολογικές υποχρεώσεις και η 

Τάση τους 
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Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Προμηθευτές 

Στο λογαριασμό «προμηθευτές» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της εταιρίας 

απέναντι στους προμηθευτές της για πιστώσεις μικρότερες του ενός έτους. Οι υποχρεώσεις 

προς τους προμηθευτές εξαρτώνται από τις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και του πως 

διαμορφώνεται η ζήτηση των προϊόντων της εταιρίας. Παράλληλα εξαρτάται και από τα 

επίπεδα που κυμαίνεται η ρευστότητας της αγοράς αλλά και η αξιοπιστία της επιχείρησης. Η 

τάση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές απεικονίζει ο πίνακας που ακολουθεί.  

 

Η τάση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε προμηθευτές εμφανίζεται συνεχώς 

αυξανόμενη, με εξαίρεση το έτος 2009 που παρατηρείται μικρή μείωση και το 2012 που ο 

δείκτης καταγράφει ανεπαίσθητη μείωση.  

 

 

 

 

ΕΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ

2006 130.315.087 100

2007 149.821.281 114,97

2008 207.633.390 159,33

2009 185.960.714 142,70

2010 307.451.964 235,93

2011 360.301.618 276,48

2012 359.027.028 275,51

2013 387.898.669 297,66

2014 489.778.400 375,84

2015 540.330.045 414,63

2016 588.032.679 451,24

Πίνακας 48: Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές 
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται η ταχύτητα με την οποία εξοφλούνται οι 

υποχρεώσεις της εταιρίας προς τους προμηθευτές της. Η εξέλιξη του δείκτη υποδεικνύει πως 

υπάρχει μικρή αύξηση της ταχύτητας αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές. 

Με άλλα λόγια οι ημέρες παραμονής της εν λόγω υποχρέωσης μειώνονται σε μικρό βαθμό. Η 

εξέλιξη αυτή συνάδει με την εξέλιξη του δείκτη τάσης προκαταβολών προς τους προμηθευτές, 

η οποία σημειώνει σταδιακή αύξηση. Το συμπέρασμα που απορρέει από την μελέτη των δύο 

αυτών δεικτών είναι πως οι προμηθευτές της επιχείρησης απαιτούν την ταχύτερη είσπραξη των 

χρημάτων τους χορηγώντας μικρότερες πιστώσεις στην εταιρία.  

Η εταιρία αυξάνει αν και σε μικρό βαθμό τη ταχύτητα εξόφλησης των υποχρεώσεων 

προ τους προμηθευτές ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων από 

τους πελάτες της. Ο μικρός βαθμός αύξησης της ταχύτητας εξόφλησης των απαιτήσεων 

οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους πωληθέντων σε σχέση με το ύψος των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την τιμή της ταχύτητας 

εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε προμηθευτές αρνητικά. Σε αυτό το σημείο 

είναι χρήσιμο να αναφερθεί ο ορισμός του πλεονάσματος ή του ελλείμματος ρευστότητας 

καθώς αποτελεί το αντικείμενο μελέτης στη συνέχεια αυτής της υποενότητας. 

Πλεόνασμα ρευστότητας εμφανίζεται όταν η ταχύτητα εξόφλησης των προμηθευτών 

είναι μικρότερη από την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων.  Από την άλλη εάν η ταχύτητα 

ΕΤΟΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(Α)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

(Β)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΧΗΤΗΤΑΣ 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Α/Β

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

2006 130.315.087 592.118.000 4,54 100 80,33

2007 149.821.281 723.781.921 4,83 106,32 75,55

2008 207.633.390 938.425.860 4,52 99,47 80,76

2009 185.960.714 1.236.490.907 6,65 146,34 54,89

2010 307.451.964 1.250.895.386 4,07 89,54 89,71

2011 360.301.618 1.452.194.381 4,03 88,70 90,56

2012 359.027.028 1.708.052.596 4,76 104,70 76,72

2013 387.898.669 1.927.545.811 4,97 109,36 73,45

2014 489.778.400 2.029.257.577 4,14 91,19 88,10

2015 540.330.045 2.265.357.118 4,19 92,27 87,06

2016 588.032.679 2.230.262.682 3,79 83,47 96,24

Πίνακας 49: Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε 

προμηθευτές 
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εξόφλησης των προμηθευτών είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων 

δημιουργείται έλλειμμα ρευστότητας. Και οι δυο περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα της πολιτικής 

εξόφλησης υποχρεώσεων και χορήγησης πιστώσεων σε πελάτες. Προκειμένου να διαπιστωθεί 

η ύπαρξη πλεονάσματος ή ελλείμματος ρευστότητας καθώς και το μέγεθος του ακολουθεί ο 

παρακάτω πίνακας.  

 

Ο πίνακας που προηγείται φαίνεται πως η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων είναι 

μεγαλύτερη από την ταχύτητα εξόφλησης των προμηθευτών. Η διαφορά αυτή δημιουργεί 

πλεόνασμα ρευστότητας, αν και η τάση των επιπέδων του πλεονάσματος μειώνονται σταδιακά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του πλεονάσματος μέσα στο χρονικό διάστημα της 

μελέτης, κάτι που επίσης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η προσπάθεια της 

επιχείρησης να κρατήσει το δείκτη σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο όπως ήδη προαναφέρθηκε η 

μείωση των χορηγούμενων πιστώσεων είχε σαν στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας αλλά 

αύξανε σημαντικά τα ποσά των επισφαλών απαιτήσεων. Ταυτόχρονα τα χαμηλότερα επίπεδα 

χορηγούμενων πιστώσεων ενδεχομένως έχουν αρνητική επίδραση στις πωλήσεις.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα επίπεδα διακύμανσης του 

πλεονάσματος. Το συμπέρασμα από την ταυτόχρονη μελέτη των δεδομένων του πίνακα και 

την πορεία του διαγράμματος είναι πως η εταιρία προσπαθεί να κρατήσει σε υψηλά επίπεδα τη 

διαφορά μεταξύ της ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων πελατών και εξόφλησης υποχρεώσεων 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΧΗΤΗΤΑΣ 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Β

β/α ΤΑΣΗ

2006 6,35 4,54 0,72 100

2007 5,85 4,83 0,83 115,37

2008 7,66 4,52 0,59 82,41

2009 7,66 6,65 0,87 121,38

2010 7,19 4,07 0,57 79,12

2011 6,84 4,03 0,59 82,31

2012 6,96 4,76 0,68 95,50

2013 6,21 4,97 0,80 111,86

2014 6,99 4,14 0,59 82,88

2015 5,22 4,19 0,80 112,16

2016 5,63 3,79 0,67 94,20

Πίνακας 50: Πλεόνασμα Ρευστότητας 
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σε προμηθευτές. Η προσπάθεια αυτή δεν αποδίδει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε κάθε έτος 

της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου αλλά οι χαμηλές τιμές ανάμεσα στις τιμές που κινείται ο 

δείκτης αποτελούν θετική ένδειξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 12: Επίπεδα Πλεονάσματος Ρευστότητας 
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Προκαταβολές πελατών 

Η υποχρέωση που δημιουργείται απέναντι στους πελάτες της επιχείρησης από την 

είσπραξη προκαταβολής χρημάτων πριν την λήψη των εμπορευμάτων εκφράζεται μέσα από το 

λογαριασμό προκαταβολές πελατών. Προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για 

την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση σε σχέση με την είσπραξη των προκαταβολών 

ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας που απεικονίζει την εξέλιξη της τάσης του συγκεκριμένου 

λογαριασμού με τη χρήση των αντίστοιχων δεικτών. 

 

Από την τάση των προκαταβολών σε πελάτες παρατηρείται πως οι προκαταβολές 

πελατών αυξάνονται διαρκώς μέχρι το 2010 όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη τιμή του 

χρονικού διαστήματος που εξετάζεται. Το 2011 σημειώνεται σημαντική μείωση του δείκτη 

τάσης. Το 2012 σημειώνεται σημαντική αύξηση στην τάση του δείκτη. Από το 2013 και μέχρι 

το 2016 σημειώνεται διαρκώς πτωτική τάση στα επίπεδα τιμών του δείκτη με τη μεγαλύτερη 

μείωση να σημειώνεται το 2016 όπου οι τιμές του δείκτη να κυμαίνονται σε πρωτοφανή 

χαμηλές τιμές σε σχέση με εκείνες του χρονικού διαστήματος από το 2010 και έπειτα. Η 

διατήρηση του δείκτη σε τόσο υψηλά επίπεδα κατά τα περισσότερα έτη από αυτά που 

εξετάζονται συγκριτικά με την πορεία των πωλήσεων οι οποίες αυξάνονται διαρκώς με 

εξαίρεση το 2016 που παρατηρείται σημαντική ταυτόχρονη μείωση και των δυο δεικτών, 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη πως η εταιρία πραγματοποιούσε πωλήσεις και αξίωνε μικρότερα ποσά 

ΕΤΟΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΤΑΣΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2006 16.549.750 100 1632652981 100

2007 12.060.094 72,87 1774979437 108,72

2008 17.236.510 104,15 2507009504 153,55

2009 69.853.763 422,08 2486940618 152,33

2010 153.170.843 925,52 2879390342 176,36

2011 120.004.004 725,11 3534341431 216,48

2012 146.940.385 887,87 3659150757 224,12

2013 141.746.432 856,49 3933335313 240,92

2014 134.521.188 812,83 3990280172 244,40

2015 106.103.114 641,12 4334293477 265,48

2016 90.144.808 544,69 3934488441 240,99

Πίνακας 51: Αριθμοδείκτες τάσης Προκαταβολών Πελατών 
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προκαταβολών από τους πελάτες της σταδιακά. Την πολιτική αυτή φαίνεται ότι άλλαξε το 2009 

όπου οι πωλήσεις σημείωσαν μια ανεπαίσθητη μείωση αλλά οι προκαταβολές πελατών 

εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αυξημένες. Το 2011 ενώ η τάση των πωλήσεων αυξάνεται σημαντικά 

παρατηρείται μείωση των προκαταβολών από πελάτες, εξέλιξη που σημαίνει πως η εταιρία 

απαίτησε μικρότερα ποσά προκαταβολών αύξησε δηλαδή τις χορηγούμενες πιστώσεις προς 

του πελάτες της. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και το χρονικό διάστημα από το 2013 μέχρι 

και το 2015.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως η εταιρία αύξησε και το μέσο όρο της 

ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων σε σχέση με το έτος βάσης. 

 

 

Το αποτέλεσμα όσων ήδη αναφέρθηκαν είναι η επιβάρυνση της ρευστότητας της 

εταιρίας καθώς παρατηρείται αύξηση στις προκαταβολές σε προμηθευτές αλλά και στην 

ταχύτητα εξόφλησης των υποχρεώσεων της ενώ παράλληλα τα επίπεδα αύξησης των 

προκαταβολών των πελατών δεν παρουσιάζουν την ανάλογη αυξητική τάση. Πιο αναλυτικά 

μέχρι το 2010 οι τιμές του δείκτη τάσης παρά τις αυξομειώσεις που παρουσιάζουν κυμαίνονται 

σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές του δείκτη τάσης των προκαταβολών πελατών από την άλλη 

σημειώνει διαρκή αύξηση αλλά οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  Ο 

πίνακας που ακολουθεί είναι ένας πίνακας συνδυασμένης ανάλυσης στον οποίο αποτυπώνονται 

ξεκάθαρα οι εξελίξεις αυτές. Το 2011 παρατηρείται ταυτόχρονη μείωση και των δυο μεγεθών. 

ΕΤΟΣ

ΤΑΣΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

ΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΤΑΣΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

ΠΕΛΑΤΩΝ

2006 100 3,93

2007 139,30 2,87

2008 159,24 4,10

2009 118,56 16,60

2010 131,30 36,39

2011 127,89 28,51

2012 80,02 34,91

2013 99,90 33,68

2014 93,45 31,96

2015 121,41 25,21

2016 62,98 21,42

Πίνακας 52: Τάση προκαταβολών σε προμηθευτές 

και πελάτες 
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Το 2012 σημειώνεται περαιτέρω μείωση των προκαταβολών σε προμηθευτές ενώ αύξηση των 

προκαταβολών σε προμηθευτές. Το 2013 η τάση των προκαταβολών σε προμηθευτές 

παρουσιάζει σημαντική αύξηση με την τιμή του δείκτη προκαταβολές από πελάτες να 

υποχωρεί. Η υποχωρητική τάση συνεχίζεται μέχρι το 2016 ενώ οι τιμές του δείκτη 

προκαταβολές σε προμηθευτές υποχωρεί σημαντικά και εκείνη με εξαίρεση το 2015, όπου 

καταγράφηκε σημαντική αύξηση. Συνοπτικά παρατηρείται μια προσπάθεια εξισορρόπησης 

των δυο μεγεθών ιδιαίτερα από το 2012 και μετά με τη διαφορά τους όμως να παραμένει 

σημαντική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 13: Προκαταβολές σε προμηθευτές και πελάτες 
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Επιπλέον ανάλυση 

 

Από τον παραπάνω πίνακα απορρέει το συμπέρασμα πως τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 

συμμετέχουν διαχρονικά σε μεγαλύτερο βαθμό στις συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της εταιρίας. Ακολουθούν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές, ενώ από έτος σε έτος παρατηρείται 

πως υπάρχει εναλλαγή στα ποσοστά συμμετοχής αυτών των δυο μεγεθών στο σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ακολουθούν με φθίνουσα σειρά οι προκαταβολές πελατών, 

οι προβλέψεις βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις και τελευταίες οι 

λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στις λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, δεδουλευμένες 

υποχρεώσεις και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

ΕΤΟΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΔΑΝΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ 

ΒΡΑΧ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2006 100 35,78 5,87 48,77 6,19 0,15 3,24

2007 142,08 49,06 5,35 39,46 3,18 0,22 2,74

2008 179,38 47,16 1,11 43,32 3,60 0,26 4,56

2009 180,40 33,87 8,92 38,57 14,49 0,13 4,01

2010 238,12 20,41 6,48 48,32 24,07 0,16 0,56

2011 350,81 43,42 4,83 38,43 12,80 0,06 0,45

2012 433,89 45,42 0,56 30,97 12,67 0,05 10,25

2013 463,83 52,92 1,86 31,30 11,44 0,06 2,35

2014 544,64 52,00 1,01 33,65 9,24 0,07 4,03

2015 588,23 50,47 1,55 34,37 6,75 0,09 6,77

2016 564,58 43,90 5,05 38,98 5,98 0,10 5,99

Πίνακας 53: Συνδυασμένη ανάλυση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
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Το αξιοσημείωτο είναι πως διαχρονικά όσο αυξάνονται οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις τόσο αυξάνεται η συμμετοχή των βραχυπρόθεσμων δανείων σε αυτές και 

παρατηρείται ταυτόχρονη αύξηση των υποχρεώσεων απέναντι στους προμηθευτές. Συνεπώς, 

γίνεται αντιληπτό πως η εταιρία δανείζεται βραχυπρόθεσμα ώστε να καλύψει ένα μέρος των 

υποχρεώσεων σε προμηθευτές. Αυτό το γεγονός είναι συνέπεια της ελαστικότερης πολιτικής 

πιστώσεων που εφαρμόζεται από τους προμηθευτές απέναντι στην εταιρία. Αυτό 

αποδεικνύεται από τον πίνακα που ακολουθεί, μέσω της κάθετης ανάλυσης που 

πραγματοποιείται για τα δυο μεγέθη.  

 

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

ΕΤΟΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΔΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

2006 100 35,78 48,77

2007 100 69,70 56,07

2008 100 84,59 77,70

2009 100 61,11 69,59

2010 100 48,61 115,05

2011 100 152,34 134,83

2012 100 197,08 134,36

2013 100 245,48 145,16

2014 100 283,19 183,29

2015 100 296,87 202,20

2016 100 247,87 220,05

Πίνακας 54: Κάθετη ανάλυση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

ΕΤΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΚΑΙ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ

2006 73.044.882 678.013.779 124.428.581 267.222.155 3,3 100 

2007 61.674.969 889.619.371 153.153.969 379.670.852 2,9 88,79 

2008 71.014.461 1.260.676.981 203.165.676 479.335.075 3,2 97,74 

2009 61.688.654 1.431.689.337 198.921.716 482.076.360 3,5 107,15 

2010 207.711.797 1.853.994.531 245.146.165 636.318.260 3,6 110,65 

2011 18.778.183 2.375.188.275 281.000.069 937.445.627 2,9 87,10 

2012 120.666.566 2.012.827.396 350.733.995 1.159.438.790 2,1 65,40 

2013 380.231.778 2.119.271.161 402.256.936 1.239.446.915 2,3 71,46 

2014 725.100.916 1.959.540.653 491.437.777 1.455.390.187 2,2 66,61 

2015 506.973.421 2.515.375.547 539.864.750 1.571.876.215 2,3 69,17 

2016 451.992.484 1.760.887.954 488.887.199 1.508.678.462 1,8 54,66 

Πίνακας 55: Τάση αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας 
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Η τάση του αριθμοδείκτη υποδηλώνει πως με εξαίρεση το 2007 η ρευστότητα της 

εταιρίας αυξάνεται διαρκώς μέχρι το 2010 όπου ο δείκτης αγγίζει την εντυπωσιακή τιμή 3,6, 

ενώ από το 2011 εμφανίζει σημαντική πτώση η οποία συνεχίζεται και το 2012. Το 2013 

παρατηρείται συγκρατημένα αυξητική τάση στην τιμή του δείκτη η οποία δε συνεχίζεται και 

το επόμενο έτος όπου ο δείκτης υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,1 μονάδες. Το 2015 εμφανίζεται 

ανεπαίσθητη μείωση 0,1 μονάδων και το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα κλείνει με νέα 

σημαντική μείωση του δείκτη ο πέφτει στο 1,8 τιμή σημαντικά χαμηλότερη από όλες τις τιμές 

που έχει λάβει καθ’ όλη τη διάρκεια που εξετάζεται.  

Η υψηλή τάση του δείκτη συνάδει  με τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη 

ρευστότητα της επιχείρησης. Προκειμένου να αποδοθεί μια πιο αξιόπιστη ερμηνεία στα 

αποτελέσματα του δείκτη θα πρέπει να συνυπολογιστούν η τάση και η σύνθεση του δείκτη. 

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης αυτός βρίσκεται σε εξάρτηση με την τάση των διαθέσιμων 

μετρητών, την κυκλοφοριακή ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων αλλά και της ταχύτητας 

κυκλοφορίας των αποθεμάτων.  

Τη χρήση 2007 η σημαντική μείωση του δείκτη σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 

0,4 μονάδες η οποία οφείλεται στη σημαντική αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων την 

ίδια στιγμή που σημειώνεται μείωση των διαθεσίμων. Η μείωση αυτή αμβλύνεται από την 

ταυτόχρονη μεγάλη αύξηση των απαιτήσεων και των αποθεμάτων. Η αύξηση των αποθεμάτων 

είναι αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής εξαγωγής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε 

σχέση με το 2006 αλλά και των πωλήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί πως η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων εμφανίζεται μειωμένη τη συγκεκριμένη χρήση κάτι 

που επηρέασε το δείκτη γενικής ρευστότητας. Η μείωση της ρευστότητας της εταιρίας 

ανακλάται μέσα από το δείκτη γενικής ρευστότητας αλλά η μείωση της ρευστότητας που 

δείχνει ο δείκτης είναι μικρότερη από την πραγματική.  

Τη χρήση 2008 ο δείκτης αυξάνεται κατά 0,3 μονάδες. Γεγονός που οφείλεται στην 

ταυτόχρονη αύξηση των μετρητών και τις ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις που παρουσίασαν οι 

απαιτήσεις αλλά και τα αποθέματα σε συνδυασμό με την μικρότερη αναλογικά αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Την ίδια περίοδο εντυπωσιακή αύξηση σημειώθηκε και στην 

τιμή εξαγωγής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου αλλά και των πωλήσεων. Η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων εμφανίζεται όπως ήταν αναμενόμενο αυξημένη το 

ίδιο έτος.  

 Το 2009 σημειώνεται νέα αύξηση του δείκτη γενικής ρευστότητας. Οι παράγοντες 

όμως που συνέβαλλαν στην αύξηση αυτή είναι διαφορετικοί από εκείνους του 2008. Κατά το 

κλείσιμο την εν λόγω διαχειριστικής χρήσης παρατηρείται μείωση των διαθεσίμων στα επίπεδα 
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του 2007 και παράλληλη σημαντική μείωση των αποθεμάτων. Ωστόσο, σημαντική αύξηση 

παρουσιάζεται στις απαιτήσεις ενώ παράλληλα σημειώνεται μικρή αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Τη συγκεκριμένη χρήση οι τιμές του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου εμφανίστηκαν σημαντικά μειωμένες σε αντίθεση με την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα αποθεμάτων που σημείωσε συγκρατημένη αύξηση. Η τάση των πωλήσεων 

υποχώρησε οριακά.  

Το 2010 ο δείκτης γενικής ρευστότητας εξακολουθεί να αυξάνεται. Το 2010 τα 

διαθέσιμα αυξήθηκαν θεαματικά όπως και οι απαιτήσεις αλλά και τα αποθέματα. Παράλληλη 

σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το ίδιο διάστημα 

αύξηση καταγράφηκε και στις τιμές εξαγωγής των δυο προϊόντων και των πωλήσεων, ενώ η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων μειώθηκε αλλά η αύξηση του δείκτη τάσης των 

αποθεμάτων εκλαμβάνεται ως θετική επίδραση στη συνολική εικόνα των αποθεμάτων. 

 Το 2011 ο δείκτης υποχωρεί σημαντικά κατά 0,7 μονάδες. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται 

στην πολύ μεγάλη μείωση των διαθεσίμων. Η τιμή του δείκτη παραμένει ωστόσο σε υψηλά 

επίπεδα εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης των απαιτήσεων και των αποθεμάτων. Οι 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από την άλλη αυξάνονται και εκείνες σημαντικά. Το 2011 οι τιμές 

εξαγωγής των προϊόντων καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, όπως και η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων αλλά και οι πωλήσεις. Η πολύ μεγάλη αύξηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων εξηγείται από τον τριπλασιασμό των βραχυπρόθεσμων 

δανείων.  

Το 2012 η θεαματική πτώση του δείκτη συνεχίζεται. Το έτος αυτό τα διαθέσιμα 

εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα όπως και τα αποθέματα, παρά τη μείωση της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας των αποθεμάτων, ενώ οι απαιτήσεις μειώνονται. Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων είναι γεγονός και σε αυτή τη χρήση, εφόσον το ύψος των βραχυπρόθεσμων 

δανείων αυξάνεται εκθετικά.  

Το 2013 ανακάμπτει ελαφρώς χωρίς όμως να φτάσει τα επίπεδα των ετών  πριν το 2010. 

Στην αύξηση του δείκτη συνετέλεσαν η ταυτόχρονη αύξηση και των τριών στοιχείων του 

ενεργητικού, μετρητά, απαιτήσεις και αποθέματα ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση. Την ίδια περίοδο οι τιμές εξαγωγής των δυο προϊόντων 

εμφανίζουν πτωτικές τάσεις όπως και η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων. Οι 

πωλήσεις ωστόσο συνεχίζουν να αυξάνονται.  

Το 2014 υποχωρεί ελαφρώς με την τιμή του να ανέρχεται στις 2,2 μονάδες. Η μείωση 

του δείκτη είναι αποτέλεσμα της μείωσης των απαιτήσεων, την ίδια στιγμή που τα αποθέματα 

καταγράφουν αύξηση και τα διαθέσιμα διπλασιάζονται. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
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τα βραχυπρόθεσμα δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι τιμές εξαγωγής των προϊόντων 

συνεχίζουν να καταγράφουν πτωτική τάση όπως και η κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

αποθεμάτων κάτι που δεν ισχύει για το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιεί η εταιρία.  

Το 2015 ο δείκτης φτάνει στο 2,3. Στην συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεων παίζει 

ρόλο η μείωση των διαθεσίμων καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται θεαματικά ενώ αύξηση 

σημειώνεται και στα αποθέματα. Αύξηση, βέβαια, σημείωσαν και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 

που οδήγησαν στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των αποθεμάτων μειώνεται για μια χρήση ακόμη ενώ το ίδιο συμβαίνει και στις τιμές εξαγωγής 

του αερίου και του φυσικού πετρελαίου.  

Το 2016 πτώση καταγράφεται σε όλους τους συντελεστές του δείκτη, με αποτέλεσμα ο 

δείκτης να λάβει την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή για τα έως τώρα δεδομένα της εταιρίας του 1,8. 

Μείωση σημειώθηκε στα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τα αποθέματα αλλά και στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τιμές εξαγωγής του αερίου και του πετρελαίου εμφανίζονται 

σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα ενώ η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων είναι το μόνο 

μέγεθος που παρουσίασε αμελητέα αύξηση αυτό το έτος. Οι πωλήσεις για πρώτη φορά μετά το 

2009 καταγράφουν πτώση. 

Παρά την πτωτική τάση των τελευταίων ετών ο μέσος όρος του δείκτη γενικής 

ρευστότητας για τα έτη 2006-2016 κυμαίνεται στο 2,7, τιμή που αποτελεί θετική ένδειξη 

σύμφωνα με την ερμηνεία του δείκτη. 

 

Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ

2006 2,81 100 

2007 2,51 89,15 

2008 2,78 98,85 

2009 3,10 110,22 

2010 3,24 115,28 

2011 2,55 90,86 

2012 1,84 65,47 

2013 2,02 71,75 

2014 1,84 65,63 

2015 1,92 68,41 

2016 1,47 52,19 

Πίνακας 56: Τάση αριθμοδείκτη ειδικής 

ρευστότητας 
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Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας υπολογίζεται καθώς θεωρείται από τους ερευνητές ένα 

πιο αξιόπιστο μέτρο αποτίμησης της ρευστότητας συγκριτικά με τον αριθμοδείκτη γενικής 

ρευστότητας λόγω της απουσίας των αποθεμάτων. Οι δυο αριθμοδείκτες όπως αποτυπώνεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα έχουν παράλληλη εξέλιξη με μόνη διαφορά ότι ο δείκτης ειδικής 

ρευστότητας κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα. 

 

Καταστάσεις κοινού μεγέθους υποχρεώσεων 

 

 

Διάγραμμα 14: Ρευστότητα 

ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2006 100 70,24 29,76

2007 100 70,01 29,99

2008 100 65,44 34,56

2009 100 68,96 31,04

2010 100 61,21 38,79

2011 100 52,71 47,29

2012 100 46,14 53,86

2013 100 50,14 49,86

2014 100 53,95 46,05

2015 100 57,04 42,96

2016 100 56,13 43,87

Πίνακας 57: Κοινό Μέγεθος Υποχρεώσεων 
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Τα ποσοστά του παραπάνω πίνακα υποδεικνύουν πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

συμμετέχουν σταδιακά όλο και περισσότερο στο σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας προς 

τρίτους καθώς καταγράφουν διαρκή αύξηση, παρά τις μειώσεις που παρατηρούνται το 2009, 

το 2013, 2014 και το 2015. Από την άλλη όπως είναι αναμενόμενο η συμμετοχή των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μειώνεται. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται από το ότι η εταιρία 

έπαιρνε μακροπρόθεσμα δάνεια προκειμένου να διασφαλίσει τα επίπεδα της ρευστότητας αλλά 

και για να τα εκμεταλλευτεί καθώς η εταιρία έχει έσοδα από το μακροπρόθεσμο δανεισμό που 

παρέχει σε άλλες εταιρίες. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι ότι τα μακροπρόθεσμα 

δάνεια εξυπηρετούσαν την εταιρία καθώς προχωρούσε στην αγορά θυγατρικών και την 

πραγματοποίηση άλλων επενδύσεων χωρίς να διακινδυνεύει τα επίπεδα της ρευστότητας της. 

 

Επιπλέον ανάλυση δανειακών υποχρεώσεων 

 

Οι τιμές του δείκτη κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα που μεταφράζεται σαν ιδιαίτερα 

θετική ένδειξη. Για παράδειγμα το έτος 2011 όπου ο δείκτης λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή του 

18,69 μονάδες σημαίνει πως τα κέρδη προ φόρων και τόκων είναι 18,69 φορές μεγαλύτερα από 

τους τόκους έξοδα. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως οι τόκοι των δανείων υπερκαλύπτονται 

από τα κέρδη προ φόρων και τόκων. Οι τιμές του δείκτη, ωστόσο από το 2013 και έπειτα 

μειώνονται διαρκώς με το 2016 να παρουσιάζει την πολύ χαμηλή τιμή για τα δεδομένα της 

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΕΒΙΤ

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΙ 

ΤΟΚΟΙ

ΤΑΣΗ 

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ 

ΤΟΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ

2006 504.002.823     40.113.371    100                   12,56                     100                     

2007 486.602.426     53.551.251    133,50             9,09                        72,32                 

2008 895.626.110     53.551.252    133,50             16,72                     133,11               

2009 553.268.909     57.968.559    144,51             9,54                        75,96                 

2010 821.980.843     69.261.443    172,66             11,87                     94,46                 

2011 1.188.515.429  63.580.415    158,50             18,69                     148,78               

2012 993.206.947     76.671.447    191,14             12,95                     103,10               

2013 962.035.500     74.147.485    184,84             12,97                     103,26               

2014 920.214.538     84.333.437    210,24             10,91                     86,85                 

2015 811.940.021     117.347.453  292,54             6,92                        55,07                 

2016 332.673.919     119.740.422  298,51             2,78                        22,11                 

Πίνακας 58: Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων 
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εταιρίας των 2,78 μονάδων. Ακόμη και μετά από αυτή την εξέλιξη οι τόκοι των δανείων 

υπερκαλύπτονται από τα κέρδη προ φόρων και τόκων αλλά αποτελεί ισχυρή ένδειξη πως τα 

κέρδη προ φόρων και τόκων μειώνονται ανησυχητικά και θα πρέπει η εταιρία να μεριμνήσει 

ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 
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5.5 Ίδια Κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια είναι το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου, του αποθεματικού, τα κέρδη εις 

νέον και της επανεκτίμησης των μη κυκλοφορούντων στοιχείων. Από τον πίνακα που 

ακολουθεί διαφαίνεται μεγάλη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων το έτος 2007 27,58 μονάδες, την 

οποία διαδέχεται πτώση 25,22 μονάδων το 2010. Το 2011 παρατηρείται νέα αύξηση 20,84 

μονάδων. Νέα μείωση 16,57% εμφανίζεται το 2012. Μικρές αυξήσεις παρουσιάζονται από το 

2012 μέχρι και το 2014. Το 2015 η τιμή του δείκτη εμφανίζει νέα μείωση 6,03% ενώ η υπό 

εξέταση περίοδος κλείνει με αύξηση 9,15%. Οι αυξήσεις που σημειώθηκαν το 2007, 2009, 

2011 και 2016 αποδίδονται τόσο στην αύξηση των κερδών αλλά και κυρίως στην αύξηση από 

την επανεκτίμηση των μη κυκλοφορούντων στοιχείων. 

Επανεκτίμηση των μη κυκλοφορούντων στοιχείων πραγματοποιούνταν ανά δυο έτη 

μέχρι και το 2011. Το 2013 όμως δεν προχώρησε στην επανεκτίμηση των στοιχείων αυτών. 

Επανεκτίμηση των στοιχείων αυτών πραγματοποιήθηκε το 2014 όπου επίσης ο δείκτης 

εμφανίζει ελαφρώς αυξημένη τιμή. Η αλλαγή αυτή στη χρονική στιγμή που η εταιρία 

πραγματοποιεί επανεκτίμηση των στοιχείων της αναφέρεται στην έκθεση του 2011, όπου 

ανακοινώθηκε πως από το 2011 και έπειτα η εταιρία θα καταγράφει την επανεκτίμηση των 

στοιχείων της την επόμενη χρονιά και όχι στο κλείσιμο της αντίστοιχης χρήσης. 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΚ
ΤΑΣΗ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2006 3.655.408.647,00         100

2007 4.663.465.990,00         127,58

2008 4.773.520.598,00         102,36

2009 5.881.094.002,00         123,20

2010 6.189.150.344,00         105,24

2011 7.539.242.034,00         121,81

2012 7.883.295.478,00         104,56

2013 8.369.830.929,00         106,17

2014 9.089.213.120,00         108,59

2015 9.322.338.840,00         102,56

2016 10.414.000.247,00       111,71

Πίνακας 59: Τάση ιδίων κεφαλαίων 
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Επιπλέον ανάλυση ιδίων κεφαλαίων 

 

Αριθμοδείκτης Ίδια προς συνολικά κεφάλαια 

Ο δείκτης ίδια προς συνολικά κεφάλαια εκφράζει το ποσοστό του συνόλου των 

στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει οι φορείς της.  

 

Από την τάση του δείκτη απορρέει το συμπέρασμα πως τα ίδια κεφάλαια συμμετέχουν 

με σταθερό ρυθμό στη χρηματοδότηση των στοιχείων του ενεργητικού με μικρές 

διαφοροποιήσεις ανά έτος. Τα ποσοστά συμμετοχή είναι ιδιαίτερα υψηλά, με το μέσο όρο του 

δείκτη να ανέρχεται στις 77,3 μονάδες.  

Οι σταθερά υψηλές τιμές του δείκτη αποτελούν ιδιαίτερα θετικό στοιχείο καθώς 

αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την ευρωστία της εταιρίας και τη μακροχρόνια ρευστότητα της. 

Η άποψη ότι η εταιρία είναι βιώσιμη ενισχύεται από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί λιγότερα ξένα 

κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του ενεργητικού της. 

Στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του δείκτη συμβάλλει η επανεκτίμηση των μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων της εταιρίας. Αυτομάτως αντλούνται πληροφορίες και για το 

ποσοστό χρηματοδότησης από ξένα κεφάλαια. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

  

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΚ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

*100

ΤΑΣΗ

2006 3.655.202.991          4.553.244.241 80,28      100,00  

2007 4.663.465.990          5.929.361.713 78,65      97,97     

2008 4.782.598.611          6.181.534.689 77,37      96,38     

2009 5.872.932.766          7.443.141.940 78,90      98,29     

2010 6.187.890.234          7.827.957.711 79,05      98,47     

2011 7.539.242.034          9.521.464.294 79,18      98,64     

2012 7.883.295.478          10.035.900.474 78,55      97,85     

2013 8.369.165.460          10.848.419.141 77,15      96,10     

2014 9.089.213.120          12.249.735.124 74,20      92,43     

2015 9.322.338.840          12.981.247.957 71,81      89,46     

2016 10.414.000.247       13.852.945.759 75,18      93,65     

Πίνακας 60: Αριθμοδείκτης Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται εμφανέστερα η αύξηση της συμμετοχής των 

ιδίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση του ενεργητικού: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

19,72 21,35 22,48 20,9 20,95 20,82 21,45 22,9 25,8 28,19 24,82

Πίνακας 61: Ξένα προς Συνολικά Κεφάλαια 

Διάγραμμα 15: Αριθμοδείκτης Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια 
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Αριθμοδείκτης Ιδίων προς δανειακά κεφάλαια 

Προκειμένου να διεξαχθούν συμπεράσματα για το εάν σε μια εταιρία έχουν χορηγηθεί 

υπερβολικά πολλά δάνεια, γίνεται χρήση του δείκτη ιδίων προς δανειακά κεφάλαια. 

 

Από τα αποτελέσματα του δείκτη και παρά τις αυξομειώσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα 

έτη, είναι ολοφάνερο πως η εταιρία έχει εντυπωσιακά καλή κεφαλαιακή επάρκεια.  

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΔΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ 

ΔΑΝΕΙΑΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΤΑΣΗ

2006 3.655.202.991     617.597.273 591,84% 100,00      

2007 4.663.465.990     925.055.796 504,13% 85,18        

2008 4.782.598.611     1.028.261.885 465,11% 78,59        

2009 5.872.932.766     1.082.928.972 542,32% 91,63        

2010 6.187.890.234     992.839.144 623,25% 105,31      

2011 7.539.242.034     1.249.022.228 603,61% 101,99      

2012 7.883.295.478     1.301.397.869 605,76% 102,35      

2013 8.369.165.460     1.600.215.982 523,00% 88,37        

2014 9.089.213.120     2.124.952.754 427,74% 72,27        

2015 9.322.338.840     2.491.538.196 374,16% 63,22        

2016 10.414.000.247  2.106.240.195 494,44% 83,54        

Πίνακας 62: Ίδια προς Δανειακά Κεφάλαια 
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Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

Ο πίνακας αυτός δείχνει πως από το 2011 και μετά τα λειτουργικά κέρδη συνεχώς 

μειώνονται με αποτέλεσμα διαρκή φθίνουσα πορεία να καταγράφουν και οι τιμές του δείκτη 

αυτές τις χρονιές. Οι μειωμένες τιμές του δείκτη μετά το 2011 οφείλονται στη μικρή αύξηση 

των πωλήσεων ανά έτος με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους πωληθέντων.  

Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των αιτιών της εξέλιξης της αποδοτικότητας των 

ιδίων κεφαλαίων επιβάλλεται ο υπολογισμός της εξίσωσης Du Pont.  

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν διαφορετικά συμπεράσματα για 

την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΚΕΡΔΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Α) / (Β)

ΤΑΣΗ

2006 504.002.823        3.655.202.991       0,138 100,00        

2007 486.602.426        4.663.465.990       0,104 75,67          

2008 895.626.110        4.782.598.611       0,187 135,81        

2009 553.268.909        5.872.932.766       0,094 68,32          

2010 821.980.843        6.187.890.234       0,133 96,34          

2011 1.188.515.429     7.539.242.034       0,158 114,33        

2012 993.206.947        7.883.295.478       0,126 91,37          

2013 962.035.500        8.369.165.460       0,115 83,37          

2014 920.214.538        9.089.213.120       0,101 73,42          

2015 811.940.021        9.322.338.840       0,087 63,17          

2016 332.673.919        10.414.000.247    0,032 23,17          

Πίνακας 63: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 



123 

 

 

Το 2007 προκύπτει μείωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Αυτό αποδίδεται 

στο ότι μειώθηκε το περιθώριο κέρδους, ενώ παράλληλη μείωση σημειώθηκε και στο βαθμό 

χρήσης του ενεργητικού για την πραγματοποίηση πωλήσεων ( μείωση της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας του ενεργητικού). Μικρή αύξηση σημειώθηκε στην αναλογία ενεργητικού προς ίδια 

κεφάλαια. Η μικρή αυτή αύξηση δεν ήταν ικανή να κρατήσει ψηλά το επίπεδο του δείκτη 

αποδοτικότητας.  

Το 2008 παρατηρείται σημαντική αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Ο βαθμός χρήσης 

του ενεργητικού για την πραγματοποίηση πωλήσεων αυξάνεται επίσης σημαντικά, ενώ αύξηση 

με σταθερό ρυθμό σημειώθηκε και στην αναλογία ενεργητικού προς ίδια κεφάλαια. Η αύξηση 

των παραγόντων που προαναφέρθηκαν οδήγησε σε αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων.  

Το 2009 η μείωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων είναι αποτέλεσμα τόσο 

της μείωσης του καθαρού περιθωρίου κέρδους όσο και της μείωσης του ενεργητικού σε σχέση 

με τα ίδια κεφάλαια.  

Το 2010 σημειώνεται αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους αλλά και της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού. Η αναλογία ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια 

παραμένει σταθερή. Αυτό οδήγησε στην αύξηση της τάσης του δείκτη της αποδοτικότητας των 

ιδίων κεφαλαίων.  

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 

(α)

ΤΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(β) 

ΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

/ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(γ)

ΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Α)*(Β)*(Γ)

2006 0,31           100 0,36 100 1,25              100 0,138

2007 0,27           88,81 0,30 83,49 1,27              102,07 0,104

2008 0,36           115,73 0,41 113,11 1,29              103,76 0,187

2009 0,22           72,07 0,33 93,18 1,27              101,74 0,094

2010 0,29           92,47 0,37 102,58 1,27              101,55 0,133

2011 0,34           108,93 0,37 103,52 1,26              101,38 0,158

2012 0,27           87,93 0,36 101,68 1,27              102,20 0,126

2013 0,24           79,23 0,36 101,12 1,30              104,06 0,115

2014 0,23           74,70 0,33 90,85 1,35              108,19 0,101

2015 0,19           60,68 0,33 93,12 1,39              111,78 0,087

2016 0,08           27,39 0,28 79,21 1,33              106,79 0,032

114,33

91,37

83,37

73,42

63,17

23,17

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

100

75,67

135,81

68,32

96,34

Πίνακας 64: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων με την χρήση εξίσωσης Du Pont 
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Το 2011 σημειώνεται αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους, η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα του ενεργητικού παραμένει ίδια ενώ αμελητέα μείωση παρουσιάζεται στην αναλογία 

ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια. Το αποτέλεσμα αυτού του έτους ήταν αύξηση του δείκτη 

αποδοτικότητας.  

Από το 2012 μέχρι και το 2016 καταγράφονται συνεχώς μειώσεις του δείκτη της 

αποδοτικότητας οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στις συνεχείς μειώσεις που εμφανίζει το 

καθαρό περιθώριο κέρδους. 

 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων  

 Η αποδοτικότητα των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων, ασχέτως εάν 

είναι ξένα ή ίδια κεφάλαια της εταιρίας, υπολογίζεται μέσω του δείκτη αποδοτικότητας 

απασχολούμενων κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός είναι ίσος με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του 

αθροίσματος των χρηματοοικονομικών εξόδων και των καθαρών κερδών εκμετάλλευσης προς 

το άθροισμα των ξένων και ιδίων κεφαλαίων. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως το 2007 τα κέρδη προ φόρων και τόκων 

μειώνονται ενώ τα συνολικά κεφάλαια αυξάνονται σημαντικά. Το αποτέλεσμα που προκύπτει 

είναι μείωση του δείκτη της αποδοτικότητας συγκριτικά με το έτος βάσης. Το 2008 

σημειώνεται σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων, ενώ μικρή είναι η αύξηση 

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΚΩΝ ΕΒΙΤ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

(ΔΑΝΕΙΑΚΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΑΣΗ

2006 504.002.823      3.655.202.991     617.597.273 4.272.800.264     0,118                            100

2007 486.602.426      4.663.465.990     925.055.796 5.588.521.786     0,087                            73,82

2008 895.626.110      4.782.598.611     1.028.261.885 5.810.860.496     0,154                            130,67

2009 553.268.909      5.872.932.766     1.082.928.972 6.955.861.738     0,080                            67,43

2010 821.980.843      6.187.890.234     992.839.144 7.180.729.378     0,114                            97,04

2011 1.188.515.429   7.539.242.034     1.249.022.228 8.788.264.262     0,135                            114,65

2012 993.206.947      7.883.295.478     1.301.397.869 9.184.693.347     0,108                            91,68

2013 962.035.500      8.369.165.460     1.600.215.982 9.969.381.442     0,096                            81,81

2014 920.214.538      9.089.213.120     2.124.952.754 11.214.165.874   0,082                            69,57

2015 811.940.021      9.322.338.840     2.491.538.196 11.813.877.036   0,069                            58,27

2016 332.673.919      10.414.000.247  2.106.240.195 12.520.240.442   0,027                            22,53

Πίνακας 65: Ίδια κεφάλαια προς ξένα και Αποδοτικότητα Απασχολούμενων κεφαλαίων 
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των συνολικών κεφαλαίων. Ο συνδυασμός αυτός εξηγεί τη μεγάλη αύξηση της τάσης του 

δείκτη. Το 2009 ο δείκτης μειώνεται , το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στη μεγάλη μείωση των 

κερδών προ φόρων και τόκων την οποία δεν μπόρεσε να ισοσταθμίσει η αξιόλογη αύξηση των 

συνολικών κεφαλαίων. Το 2010 ο δείκτης εμφανίζει νέα αυξημένη τιμή σαν αποτέλεσμα της 

αύξησης των καθαρών κερδών προ τόκων και φόρων και της παράλληλης μικρής αύξησης των 

συνολικών κεφαλαίων. Το 2011 είναι το τελευταίο έτος του εξεταζόμενου διαστήματος κατά 

το οποίο ο δείκτης παρουσιάζει ανοδική πορεία. Και το 2011 παρατηρήθηκε σημαντική 

ταυτόχρονη αύξηση των καθαρών κερδών αλλά και των συνολικών κεφαλαίων. Από το 2011 

και μετά ο δείκτης διαγράφει συνεχώς φθίνουσα πορεία, με τη χαμηλότερη τιμή να εμφανίζεται 

το 2016 που κατρακυλάει στις 22.53 μονάδες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην ολοένα και 

μεγαλύτερη μείωση των κερδών από έτος σε έτος και τις συνεχόμενες αυξήσεις των συνολικών 

κεφαλαίων. 

Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης  

Χρησιμοποιώντας τους δυο προηγούμενους δείκτες συνδυαστικά μπορεί πολύ εύκολα 

να προκύψει ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης. 

 

Από τον πίνακα που προηγείται απορρέει το συμπέρασμα ότι σε όλη τη διάρκεια που 

εξετάζεται, ο δείκτης με μικρές αυξομειώσεις κινείται σε σταθερά επίπεδα. Τη μεγαλύτερη τιμή 

του δείκτη παρατηρούμε το 2015, ενώ τη μικρότερη το 2010. Στα ίδια ακριβώς επίπεδα με το 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΑΣΗ

2006 0,138                         0,118                       1,17 100       

2007 0,104                         0,087                       1,20 103       

2008 0,187                         0,154                       1,22 104       

2009 0,094                         0,080                       1,18 101       

2010 0,133                         0,114                       1,16 99         

2011 0,158                         0,135                       1,17 100       

2012 0,126                         0,108                       1,17 100       

2013 0,115                         0,096                       1,19 102       

2014 0,101                         0,082                       1,23 106       

2015 0,087                         0,069                       1,27 108       

2016 0,032                         0,027                       1,20 103       

Πίνακας 66: Οικονομική Μόχλευση 
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έτος βάσης κινείται το 2011 αλλά και το 2012, με το 2009 η διαφοροποίηση του από το έτος 

βάσης να είναι ανεπαίσθητη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται πως τα κέρδη προ φόρων και τόκων δεν 

επηρεάζονται από τη χρήση περαιτέρω ξένων κεφαλαίων για την επίτευξη μεγαλύτερου 

λειτουργικού κέρδους, δηλαδή από την οικονομική μόχλευση.  

Το πόρισμα που προκύπτει είναι πως η εταιρία προσπαθούσε σε ολόκληρη τη διάρκεια 

των ετών να κρατήσει το βαθμό οικονομικής μόχλευσης σε χαμηλά επίπεδα. Οι αυξήσεις που 

παρατηρήθηκαν το 2008 και το 2009 μέσω της αύξησης των δανειακών κεφαλαίων, 

αποσκοπούσαν στη διασφάλιση ρευστότητας και την απόκτηση πρώτων υλών και 

εμπορευμάτων. Αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί καθώς η τάση των αποθεμάτων τις 

αντίστοιχες χρήσεις εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη. 

Επιπλέον, το ίδιο διάστημα παρατηρείται και μείωση των επενδύσεων σε πάγιο 

ενεργητικό αλλά και άλλων στοιχείων του ενεργητικού. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 16: Οικονομική Μόχλευση και EBIT 
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5.6 Αποδοτικότητα 

Προκειμένου να αναλυθεί η αποδοτικότητα της εταιρίας στην παρούσα χρηματοοικονομική 

ανάλυση θα γίνει εξέταση της αποδοτικότητας των επιμέρους στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας αλλά και της τάσης επιλεγμένων 

λογαριασμών των αποτελεσμάτων. Για τους σκοπούς της ανάλυσης θα γίνει χρήση τριών από 

τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες της παρούσας ανάλυσης δηλαδή του καθαρού κέρδους, 

του μικτού κέρδους και του αριθμοδείκτη λειτουργικών εξόδων. 

Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων  

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των του 

αθροίσματος του κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών εξόδων προς τις πωλήσεις. Αυτό 

που εκφράζεται από το δείκτη αυτό είναι το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων που απορροφούν 

το κόστος πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα. Η μελέτη του δείκτη θα πραγματοποιηθεί σε 

δυο διαδοχικές φάσεις καθώς κρίνεται ευκολότερο με αυτόν τον τρόπο να διεξαχθούν πιο 

αξιόπιστα συμπεράσματα και να εμφανιστούν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με το μέγεθος 

των μεταβλητών συγκριτικά με τα σταθερά έξοδα αλλά και την τιμολογιακή πολιτική της 

εταιρίας. 

Αριθμοδείκτης κόστους πωληθέντων προς καθαρές πωλήσεις 

Ο απώτερος στόχος αυτού του δείκτη είναι να απαντήσει στο ερώτημα τι ποσοστό των 

καθαρών πωλήσεων απορροφούν τα κόστη πωληθέντων και πόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 

πώλησης από την τιμή παραγωγής τους.  

ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (Α) ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Β) (Α)/ (Β) ΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

2006 592.118.000 1.632.652.981 0,36 100

2007 723.781.921 1.774.979.437 0,41 112,43

2008 938.425.860 2.507.009.504 0,37 91,80

2009 1.236.490.907 2.486.940.618 0,50 132,83

2010 1.250.895.386 2.879.390.342 0,43 87,38

2011 1.452.194.381 3.534.341.431 0,41 94,58

2012 1.708.052.596 3.659.150.757 0,47 113,61

2013 1.927.545.811 3.933.335.313 0,49 104,98

2014 2.029.257.577 3.990.280.172 0,51 103,77

2015 2.265.357.118 4.334.293.477 0,52 102,77

2016 2.230.262.682 3.934.488.441 0,57 108,45

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πίνακας 67: Αριθμοδείκτης Κόστους Πωλήσεων προς Καθαρές Πωλήσεις 
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Το 2007 ο δείκτης κόστους πωλήσεων προς καθαρές πωλήσεις αυξάνεται και αγγίζει 

την τιμή 0,41 μονάδες. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων αλλά και στην 

αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του αερίου συγκριτικά με το έτος βάσης (64,28 USD/b 

και 233,66 USD/1000κ.μ. αερίου).  

Το 2008 παρατηρείται μείωση 0,4 μονάδων του δείκτη. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην 

πολύ μεγάλη αύξηση των καθαρών πωλήσεων και όχι σε κάποια αρνητική εξέλιξη καθώς το 

κόστος πωλήσεων αυξάνεται ομαλά και οι τιμές εξαγωγής του πετρελαίου και του αερίου 

εμφανίζονται αυξημένες (90,68 USD/b και 353,69 USD/1000κ.μ. αερίου).   

Το 2009 εμφανίζεται νέα μεγάλη αύξηση του δείκτη με την τιμή του να φτάνει στο 0,50. 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι καθαρές πωλήσεις μειώνονται ελάχιστα αλλά 

σημειώνεται σημαντική αύξηση στο κόστος πωληθέντων. Οι  τιμές των δυο προϊοντων 

εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το 2008 (55,61 USD/b και 249,27 USD/1000κ.μ. αερίου).   

Το 2010 ο δείκτης μειώνεται ξανά. Το ποσοστό μείωσης ανέρχεται στις 0,7 μονάδες. Η 

εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη μικρή αύξηση 

που σημειώνεται στο κόστος πωλήσεων. Οι τιμές εξαγωγής του πετρελαίου και του αερίου 

εμφανίζονται αυξημένες για το 2010 (74,11 USD/b και 268,48 USD/1000κ.μ. αερίου).   

Το 2011 μειώνεται εκ νέου το γεγονός αυτό οφείλεται για μια φορά ακόμη στη 

θεαματική αύξηση των πωλήσεων καθώς το κόστος πωλήσεων αυξάνεται ομαλά. Παράλληλα 

οι τιμές των δυο προϊόντων εμφανίζονται αρκετά αυξημένες (101,74 USD/b και 338,88 

USD/1000κ.μ. αερίου).  

Το 2012 εμφανίζεται νέα αύξηση του δείκτη και η τιμή του ανέρχεται στις 0,47 μονάδες. 

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην συγκρατημένη αύξηση πωλήσεων με την ταυτόχρονη 

σημαντική αύξηση του κόστους πωλήσεων. Η τιμή των δυο προϊόντων εμφανίζεται αυξημένη 

το ίδιο έτος (103,14 USD/b και 348,33 USD/1000κ.μ. αερίου).  

Το 2013 σημειώνεται νέα αύξηση του δείκτη της τάξης των 0,2 μονάδων. Το 2013 οι 

πωλήσεις αυξάνονται σημαντικά ενώ ανάλογη αύξηση σημειώνεται και στο κόστος πωλήσεων. 

Οι τιμές εξαγωγής των δυο προϊόντων καταγράφουν υποχωρητική τάση (100,41 USD/b και 

335,87 USD/1000κ.μ. αερίου).  

Από το 2014 μέχρι το 2016 οι τιμές του δείκτη αυξάνονται διαρκώς με τους παράγοντες 

που την  προκαλούν να είναι ίδιοι μέχρι το 2015, δηλαδή παράλληλη αύξηση των πωλήσεων 

με αντίστοιχη αύξηση του κόστους πωλήσεων, ενώ οι τιμές των προϊόντων καταγράφουν 

πτωτική τάση και τα δυο έτη που εξετάζονται.  

Το 2016 παρατηρείται σημαντική αύξηση του δείκτη παρά τη μείωση των πωλήσεων η 

οποία συνοδεύεται από μείωση του κόστους πωλήσεων. Οι τιμές και των δυο προϊόντων 
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συνεχίζουν να υποχωρούν. Όλα όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν θετική ένδειξη όσον αφορά 

την επιτυχημένη πολιτική της εταιρίας για τη δημιουργία κερδών. Επιπλέον, επιτυγχάνει να 

διατηρήσει τη σχέση τιμής παραγωγής πώλησης σε χαμηλά επίπεδα.  

Η μεταβολή του δείκτη κόστος πωληθέντων προς πωλήσεις οδηγεί στη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με το περιθώριο κέρδους.  

 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η μεταβολή των πωλήσεων αποδίδεται στην 

αναλογία κόστους πωλήσεων και της τιμής πώλησης. Οι καθαρές πωλήσεις επηρεάζονται από 

το πως διαμορφώνεται η τελική τιμή των προϊόντων, στο κόστος αυτό λοιπόν 

συμπεριλαμβάνεται η τιμή αγοράς των πρώτων υλών, οι λειτουργικές δαπάνες, η φορολογία 

και άλλοι παράγοντες.  

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Α)
ΤΑΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΙΚΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟ 2006 (Β)

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΔΕΙΚΤΗ ΚΠ Γ= Α*Β

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΟΝ ΤΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΚΠ (Α)-(Γ)

ΤΑΣΗ

2006 1.632.652.981 100 0 0 1.632.652.981 100,00 

2007 1.774.979.437 108,72 0,0451 80.046.059 1.694.933.378 103,81 

2008 2.507.009.504 153,55 0,0116 29.202.975 2.477.806.529 151,77 

2009 2.486.940.618 152,33 0,1345 334.546.451 2.152.394.167 131,83 

2010 2.879.390.342 176,36 0,0718 206.620.289 2.672.770.053 163,71 

2011 3.534.341.431 216,48 0,0482 170.386.671 3.363.954.760 206,04 

2012 3.659.150.757 224,12 0,1041 380.980.001 3.278.170.756 200,79 

2013 3.933.335.313 240,92 0,1274 501.034.075 3.432.301.238 210,23 

2014 3.990.280.172 244,40 0,1459 582.093.518 3.408.186.654 208,75 

2015 4.334.293.477 265,48 0,1600 693.428.965 3.640.864.512 223,00 

2016 3.934.488.441 240,99 0,2042 803.332.738 3.131.155.703 191,78 

Πίνακας 68: Ανάλυση πωλήσεων 
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Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις 

Το ποσοστό των πωλήσεων που απορροφά τα λειτουργικά έξοδα εκφράζεται μέσω του 

δείκτη λειτουργικά έξοδα προς πωλήσεις. Τα λειτουργικά κέρδη επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό το καθαρό περιθώριο κέρδους για το λόγο αυτό ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός. 

 

Η τάση του αριθμοδείκτη δείχνει ότι τα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τις πωλήσεις 

μέχρι το 2011 αυξάνονται διαρκώς, με εξαίρεση το 2009 όπου σημειώθηκε μείωση του δείκτη. 

Το 2012 ο δείκτης ακολουθεί πτωτική τάση ενώ το 2013 παρουσιάζει αύξηση 3,96 μονάδων. 

Το 2014 εμφανίζεται νέα σημαντική μείωση του δείκτη 6,05 μονάδων. Το 2015 ο δείκτης 

σημειώνει ανάκαμψη με αύξηση 7,17 μονάδων. Το 2016 το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 

κλείνει με το δείκτη να υποχωρεί σημαντικά με την πτώση να ανέρχεται στις 17,85 μονάδες. Η 

φθίνουσα εξέλιξη του δείκτη κυρίως τα έτη 2009, 2012 θεωρείται θετική καθώς η μείωση του 

δείκτη σημειώνεται παράλληλα με την αύξηση των πωλήσεων. Η πορεία του δείκτη 

λειτουργικά έξοδα προς πωλήσεις είναι αναμενόμενη καθώς σύμφωνα με τα όσα αναλύονται 

στην αντίστοιχη ενότητα η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων αυξάνεται όταν μειώνεται το 

πάγιο ενεργητικό. Η αποδοτικότητα των συνολικών καθαρών παγίων εμφανίζει την ίδια τάση 

το αντίστοιχο χρονικ11ό διάστημα.  

ΕΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ

ΤΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΤΑΣΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜ.

2006 536.532.158 100 1.632.652.981 100,00 100

2007 564.589.990 105,23 1.774.979.437 108,72 108,72

2008 672.957.534 125,43 2.507.009.504 153,55 141,24

2009 697.180.802 129,94 2.486.940.618 152,33 99,20

2010 806.287.019 150,28 2.879.390.342 176,36 115,78

2011 890.482.704 165,97 3.534.341.431 216,48 122,75

2012 957.949.732 178,54 3.659.150.757 224,12 103,53

2013 1.043.962.724 194,58 3.933.335.313 240,92 107,49

2014 1.039.777.085 193,80 3.990.280.172 244,40 101,45

2015 1.256.996.338 234,28 4.334.293.477 265,48 108,62

2016 1.371.551.840 255,63 3.934.488.441 240,99 90,78

Πίνακας 69: Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 
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Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων 

 

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προκύπτει από το άθροισμα των δεικτών 

κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις και των λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις. Αυτό που 

εκφράζει ο συγκεκριμένος δείκτης είναι η συνολική εικόνα των λειτουργικών εξόδων και του 

κόστους πωληθέντων εκφράζοντάς τα ως ποσοστό των πωλήσεων. Τα αποτελέσματα που 

αναμένονται σύμφωνα με τη μελέτη που προηγήθηκε είναι η διαχρονική αύξουσα πορεία. 

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Α)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Β)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ (Α) + (Β)

ΤΑΣΗ

2006 0,36 0,45 0,81 100

2007 0,41 0,44 0,85 104,74

2008 0,37 0,37 0,75 92,56

2009 0,50 0,36 0,86 106,07

2010 0,43 0,37 0,80 99,45

2011 0,41 0,36 0,77 94,87

2012 0,47 0,35 0,81 100,50

2013 0,49 0,34 0,83 102,89

2014 0,51 0,31 0,82 100,87

2015 0,52 0,32 0,84 104,42

2016 0,57 0,44 1,00 124,19

Πίνακας 70: Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 

Διάγραμμα 17: Αριθμοδείκτης Λειτουργικών εξόδων προς Πωλήσεις 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως το κόστος πωλήσεων απορροφά 

μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων από ότι τα λειτουργικά έξοδα. Τα υπόλοιπα έσοδα των 

πωλήσεων αποτελούν το κέρδος της εταιρίας. Αρνητική ένδειξη αποτελεί η τιμή του δείκτη το 

2016 όπου οι πωλήσεις απορροφώνται εξ’ ολοκλήρου από το κόστος πωλήσεων και τα 

λειτουργικά έξοδα και το κέρδος της εταιρίας αυτή τη χρήση θα προκύψει μόνο από τα λοιπά 

έσοδα εκμετάλλευσης και όχι από την κύρια δραστηριότητα των εργασιών της.  

 

 

Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των 

μικτών κερδών χρήσης και των καθαρών πωλήσεων επί 100. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το 2007 το μικτό περιθώριο κέρδους της 

εταιρίας μειώθηκε ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους πωλήσεων και της ταυτόχρονης 

αύξησης των πωλήσεων οι οποίες συνοδεύονται από μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους.  

ΕΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΤΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΤΑΣΗ 

ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΤΑΣΗ 

ΜΙΚΤΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΜΙΚΤΟΥ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΤΑΣΗ

2006 592.118.000 100,00 1.632.652.981 100 1.040.534.981 100 63,73% 100

2007 723.781.921 122,24 1.774.979.437 108,72 1.051.198.416 101,02 59,22% 92,92

2008 938.425.860 158,49 2.507.009.504 153,55 1.568.583.644 150,75 62,57% 98,17

2009 1.236.490.907 208,83 2.486.940.618 152,33 1.250.449.711 120,17 50,28% 78,89

2010 1.250.895.386 211,26 2.879.390.342 176,36 1.628.644.080 156,52 56,56% 88,74

2011 1.452.194.381 245,25 3.534.341.431 216,48 2.082.147.050 200,10 58,91% 92,44

2012 1.708.052.596 288,46 3.659.150.757 224,12 1.954.098.161 187,80 53,32% 83,66

2013 1.927.545.811 325,53 3.933.335.313 240,92 2.005.789.502 192,77 50,99% 80,01

2014 2.029.257.577 342,71 3.990.280.172 244,40 1.960.436.555 188,41 49,14% 77,11

2015 2.265.357.118 382,59 4.334.293.477 265,48 2.068.936.359 198,83 47,73% 74,90

2016 2.230.262.682 376,66 3.934.488.441 240,99 1.704.225.759 163,78 43,32% 67,96

Πίνακας 71: Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθώριου Κέρδους 
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Το 2008 ο δείκτης εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος. Στην αύξηση αυτή συνέβαλλαν 

η αύξηση του κόστους πωλήσεων σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων αλλά 

και του μικτού περιθωρίου κέρδους.  

Το 2009 νέα μεγάλη μείωση του δείκτη προερχόμενη από την ταυτόχρονη μεγάλη 

μείωση των πωλήσεων και του μικτού περιθωρίου κέρδους σε συνδυασμό με την αύξηση του 

κόστους πωλήσεων.  

Το 2010 αυξάνεται για μια φορά ακόμα μετά από την ταυτόχρονη αύξηση και των τριών 

συντελεστών από τους οποίους εξαρτάται. 

 Το 2011 ο δείκτης συνεχίζει την ανοδική του πορεία σαν αποτέλεσμα της ταυτόχρονης 

αύξησης του κόστους πωλήσεων, των πωλήσεων και του μικτού περιθωρίου κέρδους.  

Από το 2012 και μέχρι το 2016 ο δείκτης ακολουθεί συνεχώς φθίνουσα πορεία. Το 2012 

το κόστος πωλήσεων αυξάνεται όπως και οι πωλήσεις με το μικτό κέρδος να ακολουθεί 

πτωτική πορεία.  

Το 2013 ενώ αύξηση παρατηρείται και στα τρία μεγέθη η τιμή του δείκτη μειώνεται 

καθώς το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσιάζει μικρότερη αύξηση αναλογικά με τα άλλα δυο 

μεγέθη.  

Το 2014 ενώ το κόστος πωλήσεων και οι πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση, το μικτό 

κέρδος παρατηρείται μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Το 2015 παρατηρείται νέα μείωση του δείκτη η οποία οφείλεται στους ίδιους 

παράγοντες που εμφανίστηκαν και το 2013.  

Το 2016 ο δείκτης συνεχίζει να μειώνεται σαν αποτέλεσμα της μείωσης και των τριών 

συντελεστών του. Διαχρονικά το μικτό περιθώριο κέρδους εμφανίζει πτωτική τάση στο σύνολο 

του χρονικού διαστήματος που ερευνάται. 

 



134 

 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

 

Το 2007 η τιμή του δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους αυξάνεται. Το αποτέλεσμα της 

αύξησης αποδίδεται στην ταυτόχρονη σημαντική αύξηση των λοιπών εσόδων και της μικρής 

ταυτόχρονης αύξησης των λειτουργικών εξόδων.  

Το 2008 η τιμή του δείκτη υποχωρεί σημαντικά γεγονός που ερμηνεύεται από την πολύ 

μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών εκμετάλλευσης. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν όπως και τα 

λειτουργικά έξοδα, τα επίπεδα αύξησης τους δεν ήταν ανάλογα με εκείνα των καθαρών κερδών 

και έτσι ο δείκτης εμφανίζεται μειωμένος. Το ίδιο έτος παρατηρείται μεγάλη αύξηση των 

πωλήσεων με αποτέλεσμα η μείωση του περιθωρίου κέρδους να μην αποτελεί πρόβλημα, ενώ 

η θεαματική αύξηση που σημείωσαν τα λοιπά έσοδα εκλαμβάνεται σαν ιδιαίτερα θετική 

ένδειξη για την κερδοφορία της εταιρίας.  

Το 2009 η τιμή του δείκτη συνεχίζει να αυξάνεται. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 

αύξηση των λοιπών εσόδων και την ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων.  

Το 2010 η τάση του δείκτη εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη σε αυτή συνέβαλλε 

καθοριστικά η μείωση των λοιπών εσόδων και η παράλληλη αύξηση των λειτουργικών εξόδων.  

Το 2011 ο δείκτης εμφανίζει νέα αύξηση αποτέλεσμα της θεαματικής αύξησης των 

λοιπών εσόδων και της μικρής αύξησης των λειτουργικών εξόδων.  

Το 2012 ο δείκτης ακολουθεί πτωτική τάση γεγονός που αποδίδεται στη μείωση του 

μικτού περιθωρίου κέρδους με παράλληλη μείωση των λοιπών εσόδων και την ταυτόχρονη 

οριακή αύξηση των λειτουργικών εξόδων.  

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΠΤΦ

ΤΑΣΗ 
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΑΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ
ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤ

ΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΤΑΣΗ

2006 1.822.246.775 100,00 1.510.000.738 100 728.288.944 100 111,61% 100

2007 2.376.799.490 401,41 2.105.342.710 128,95 779.741.636 74,94 133,91% 210,11

2008 3.163.574.098 534,28 2.533.202.525 155,16 938.212.071 90,17 126,19% 198,00

2009 3.246.749.737 548,33 2.893.297.875 177,21 896.997.849 86,21 130,55% 204,84

2010 2.866.213.366 484,06 2.302.685.968 141,04 1.065.116.682 102,36 99,54% 156,19

2011 4.105.763.838 693,40 3.283.210.797 201,10 1.259.594.009 121,05 116,17% 182,27

2012 3.928.456.515 663,46 3.240.450.443 198,48 1.266.092.089 121,68 107,36% 168,45

2013 3.797.409.477 641,33 3.137.079.147 192,15 1.345.459.172 129,30 96,54% 151,48

2014 4.109.576.389 694,05 3.375.128.881 206,73 1.225.989.047 117,82 102,99% 161,60

2015 4.794.205.803 809,67 4.120.256.593 252,37 1.394.987.149 134,06 110,61% 173,55

2016 4.477.862.105 756,24 4.495.250.616 275,33 1.721.614.270 165,45 113,81% 178,57

Πίνακας 72: Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου Κέρδους 
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Το 2013 ο δείκτης συνεχίζει να υποχωρεί εξαιτίας των ίδιων παραγόντων.  

Το 2014 ο δείκτης αυξάνεται λόγω της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους, των 

λοιπών εσόδων και της παράλληλης μείωσης των λειτουργικών εξόδων.  

Το 2015 δείκτης αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Την ίδια χρονιά παρατηρείται αύξηση 

του μικτού περιθωρίου κέρδους, των λοιπών εσόδων και μικρή αύξηση των λειτουργικών 

εξόδων, η εξέλιξη αυτών των μεγεθών οδήγησε σε αύξηση του δείκτη.  

Το 2016 καταγράφηκε νέα αύξηση του δείκτη, οι παράγοντες που οδήγησαν στην 

αύξηση του είναι ίδιοι που σημειώθηκαν και την προηγούμενη χρήση. 

 

  Στη συνέχεια εξετάζεται ο αριθμοδείκτης άλλα έσοδα εκμετάλλευσης μείον λειτουργικά 

έξοδα προς πωλήσεις, καθώς από τα όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα προκύπτει ότι το καθαρό 

περιθώριο κέρδους εξαρτάται από το περιθώριο μικτού κέρδους και τη διαφορά των λοιπών 

εσόδων με τα λειτουργικά έξοδα προς πωλήσεις. 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ [(Α)-(Β)]/(Γ) ΤΑΣΗ

2006 1.510.000.738 728.288.944 1.632.652.981 0,479 100

2007 2.105.342.710 779.741.636 1.774.979.437 0,747 117,18

2008 2.533.202.525 938.212.071 2.507.009.504 0,636 99,82

2009 2.893.297.875 896.997.849 2.486.940.618 0,803 125,95

2010 2.302.685.968 1.065.116.682 2.879.390.342 0,430 67,44

2011 3.283.210.797 1.259.594.009 3.534.341.431 0,573 89,84

2012 3.240.450.443 1.266.092.089 3.659.150.757 0,540 84,66

2013 3.137.079.147 1.345.459.172 3.933.335.313 0,455 71,47

2014 3.375.128.881 1.225.989.047 3.990.280.172 0,539 84,51

2015 4.120.256.593 1.394.987.149 4.334.293.477 0,629 98,66

2016 4.495.250.616 1.721.614.270 3.934.488.441 0,705 110,61

Πίνακας 73: Αριθμοδείκτης Λοιπών Εσόδων Εκμετάλλευσης μείον Λειτουργικά Έξοδα προς 

Πωλήσεις 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο βαθμός συνεισφοράς του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους από το μικτό κινείται θετικά σε όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 

από τη διαφορά των λοιπών εσόδων με τα λειτουργικά έξοδα προς τις πωλήσεις, και προσφέρει 

σημαντική ενίσχυση στο καθαρό περιθώριο κέρδους. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά στο διάγραμμα 

που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 18: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 
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5.7 Επενδυτικοί αριθμοδείκτες 

Οι αναλυτές προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για το αν θα προχωρήσουν στην 

επένδυση σε μετοχές μιας εταιρίας κάνουν χρήση των επενδυτικών αριθμοδεικτών. Οι κύριοι 

συντελεστές των επενδυτικών αριθμοδεικτών είναι οι μετοχές και τα μερίσματα. Στη συνέχεια 

της ενότητας θα εξεταστούν η εσωτερική αξία της μετοχής, η μερισματική απόδοση, τα κέρδη 

κατά μετοχή, το ποσοστό διανεμόμενων κερδών και το κατά μετοχή μέρισμα.  

Κατά μετοχή κέρδη (E.P.S.) 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα κέρδη ανά μετοχή κινούνται σε υψηλά 

συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα μέχρι το έτος 2011 παρά τις μειώσεις που κάνουν την εμφάνισή 

τους το 2008 και το 2010. Από το 2012 και μετά τα κέρδη ανά μετοχή κινούνται σε σημαντικά 

χαμηλότερα επίπεδα παρά την αύξηση που παρουσιάζουν. Το 2014 η τιμή του δείκτη μειώνεται 

σημαντικά και πέφτει κοντά στα επίπεδα του 2008 που πήρε και την χαμηλότερη τιμή του. 

Μείωση στα κέρδη ανά μετοχή παρατηρήθηκε και το 2012. Καθ’ όλη τη διάρκεια που 

ερευνάται ο αριθμός των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία παραμένει σταθερός 

ΕΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ

ΚΤΗΣ ΚΑΤΆ 

ΜΕΤΟΧΗ 

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔ

ΕΙΚΤΗ

2006 343.680.067  23.673.513      14,52          100        

2007 360.449.550  23.673.513      15,23          104,88  

2008 173.021.630  23.673.513      7,31            50,34     

2009 624.613.273  23.673.513      26,38          181,74  

2010 364.478.382  23.673.513      15,40          106,05  

2011 879.601.664  23.673.513      37,16          255,94  

2012 556.387.169  23.673.513      23,50          161,89  

2013 628.311.221  23.673.513      26,54          182,82  

2014 188.980.016  23.673.513      7,98            54,99     

2015 403.522.806  23.673.513      17,05          117,41  

2016 411.424.597  23.673.513      17,38          119,71  

Πίνακας 74: Αριθμοδείκτης κατά μετοχή κερδών 
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με την τιμή του δείκτη να βρίσκεται σε απόλυτη εναρμόνιση με την εξέλιξη των καθαρών 

κερδών ανά χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερίσματα 

 

Διάγραμμα 20: Earnings Per Share (EPS) 

ΕΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΤΆ ΜΕΤΟΧΗ 

ΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΑΣΗ

2006 371.001 23.673.513    0,0157              100              

2007 806.701 23.673.513    0,0341              217,44        

2008 1.173.463 23.673.513    0,0496              316,30        

2009 433.806 23.673.513    0,0183              116,93        

2010 722.068 23.673.513    0,0305              194,63        

2011 292.332 23.673.513    0,0123              78,80          

2012 289.488 23.673.513    0,0122              78,03          

2013 228.969 23.673.513    0,0097              61,72          

2014 651.961 23.673.513    0,0275              175,73        

2015 936.714 23.673.513    0,0396              252,48        

2016 901.047 23.673.513    0,0381              242,87        

Πίνακας 75: Κατά Μετοχή Μέρισμα 
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Από τον πίνακα και το διάγραμμα που τον συνοδεύει προκύπτει πως μέχρι το 2008 τα 

κατά μετοχή μερίσματα κινούνταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μετά την απότομη μείωση που 

παρατηρήθηκε το 2009 οι τιμές του δείκτη προσπαθούν να ανακάμψουν αλλά δεν καταφέρνουν 

να επιστρέψουν στα πρώτα επίπεδα. Από το 2001 μέχρι και το 2013 παρατηρούνται συνεχείς 

σημαντικές μειώσεις του μεγέθους. Από το 2014 μέχρι και το τέλος της χρονικής περιόδου ο 

δείκτης ακολουθεί συνεχώς ανοδικές τάσεις επιστρέφοντας σε αξιοσημείωτα επίπεδα. 

 

Διάγραμμα 20: Κατά Μετοχή Μέρισμα 

ΕΤΟΣ

ΚΑΤΆ 

ΜΕΤΟΧΗ 

ΜΕΡΙΣΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Β ΤΑΣΗ

2006 0,0157  302,89                      0,0001   100                  

2007 0,0341  342,88                      0,0001   192,08            

2008 0,0496  108,00                      0,0005   887,07            

2009 0,0183  183,50                      0,0001   193,01            

2010 0,0305  193,50                      0,0002   304,65            

2011 0,0123  171,36                      0,0001   139,28            

2012 0,0122  143,70                      0,0001   164,47            

2013 0,0097  138,75                      0,0001   134,73            

2014 0,0275  130,31                      0,0002   408,46            

2015 0,0396  136,09                      0,0003   561,94            

2016 0,0381  154,55                      0,0002   475,98            

Πίνακας 76: Κατά Μετοχή Μέρισμα προς Χρηματιστηριακή τιμή 

Μετοχής 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η μερισματική απόδοση των μετοχών, παρά τις 

απότομες μειώσεις που εμφανίζονται το 2009, το 2011 και το 2016 παραμένει σε ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου. 

Εσωτερική αξία μετοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔ

ΕΙΚΤΗ

ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ 

ΝΕΟΝ

ΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔ

ΕΙΚΤΗ

2006 3.655.202.991 23.673.513      154,40       100        945.731.806 100        

2007 4.663.465.990 23.673.513      196,99       127,58  1.243.697.442 131,51  

2008 4.782.598.611 23.673.513      202,02       130,84  1.364.083.255 144,24  

2009 5.879.932.766 23.673.513      248,38       160,86  1.981.366.337 209,51  

2010 6.187.890.234 23.673.513      261,38       169,29  2.291.705.667 242,32  

2011 7.539.242.034 23.673.513      318,47       206,26  3.080.971.508 325,78  

2012 7.883.295.478 23.673.513      333,00       215,67  3.427.412.835 362,41  

2013 8.369.165.460 23.673.513      353,52       228,97  3.915.629.303 414,03  

2014 9.089.213.120 23.673.513      383,94       248,67  3.936.832.017 416,27  

2015 9.322.338.840 23.673.513      393,79       255,04  4.172.472.437 441,19  

2016 10414000247 23.673.513      439,90       284,91  4.401.046.356 465,36  

Πίνακας 77: Εσωτερική Αξία Μετοχής 

Διάγραμμα 21: Εσωτερική Αξία Μετοχής και Κέρδη εις Νέον 
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Το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή εκφράζεται μέσω του 

δείκτη εσωτερική αξία της μετοχής και προκύπτει από τη διαίρεση των ιδίων κεφαλαίων προς 

το συνολικό αριθμό μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Ο δείκτης αυτό στην παρούσα 

μελέτη μελετάται σε συνδυασμό με τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής καθώς ο δείκτης 

αυτός παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα. Το κυριότερο μειονέκτημα είναι πως τα ίδια 

κεφάλαια αποτυπώνονται στις ιστορικές τιμές τους και εμπεριέχουν πληθώρα 

αναπροσαρμογών που άσχετες με ταμειακές ροές. Το παραπάνω γεγονός καθιστά τον εν λόγω 

δείκτη ακατάλληλο για την περιγραφή της εσωτερικής αξίας της μετοχής και πιθανότατα να 

δημιουργήσει προβλήματα στη συγκριτική ανάλυση. Για το λόγο αυτό γίνεται η ανάλυση 

γίνεται σε συνδυασμό με τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής όπως προαναφέρθηκε. Η τάση 

του αριθμοδείκτη εσωτερική αξία της μετοχής εμφανίζεται διαρκώς ανοδική. Η εξέλιξη του 

συγκεκριμένου δείκτη εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων, καθώς το 

πλήθος των μετοχών παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια που εξετάζεται. Τα ίδια 

κεφάλαια βρίσκονται σε συνάρτηση με τα κέρδη εξαιτίας των αποτελεσμάτων εις νέον. 

Από τα δεδομένα του πίνακα σε συνδυασμό με την εξέλιξη των μεγεθών που αποτυπώνεται 

στο παραπάνω διάγραμμα ο δείκτης εσωτερική αξία της μετοχής επηρεάζεται από τη μεταβολή 

των κερδών εις νέον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Χρηματιστηριακή αξία μετοχής 

Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής εκφράζει το πόσο αποτιμάται στην αγορά καθώς 

είναι η τιμή που έχει η μετοχή στη χρηματιστηριακή αγορά. Η χρηματιστηριακή τιμή της 

μετοχής εξαρτάται από τη διαμόρφωση της ζήτησης, καθώς η τιμή της εμφανίζεται αυξημένη 

όσο αυξάνεται η ζήτηση της στο χρηματιστήριο και αντίστροφα. Η ζήτηση εξαρτάται από 

πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Ωστόσο, ο κύριος παράγοντας που διαμορφώνει τη 

ζήτηση της μετοχής είναι η διανομή κερδών που πραγματοποιείται μέσω των μερισμάτων. 

 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, παρά 

τις διακυμάνσεις, εμφανίζεται κατά πολύ μεγαλύτερη από την ονομαστική τιμή της μετοχής σε 

ολόκληρη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μελετάται. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή 

της αξία ακολουθεί διαρκώς πτωτική τάση από το 2012 μέχρι και το 2015. Το τελευταίου έτος 

που εξετάζεται ανακάμπτει σημαντικά χωρίς όμως να καταφέρει να επανέλθει στα επίπεδα του 

2008 που εμφάνισε τη μεγαλύτερη τιμή της. Οι μεταβολές της χρηματιστηριακής αξίας μιας 

μετοχής είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Παρ’ όλα αυτά, η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό δείκτη για τους επενδυτές. Το γεγονός αυτό 

ΕΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΑΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΑΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΑΣΗ

2006 302,89                 100        5,00              1,65        0,09              100,00  

2007 342,88                 113,20  5,00              1,65        0,08              82,20     

2008 108,00                 35,66     5,00              1,65        0,04              38,48     

2009 183,50                 60,58     5,00              1,65        0,11              112,98  

2010 193,50                 63,88     5,00              1,65        0,06              62,64     

2011 171,36                 56,57     5,00              1,65        0,12              124,08  

2012 143,70                 47,44     5,00              1,65        0,07              75,06     

2013 138,75                 45,81     5,00              1,65        0,08              79,85     

2014 130,31                 43,02     5,00              1,65        0,02              22,11     

2015 136,09                 44,93     5,00              1,65        0,04              46,04     

2016 154,55                 51,03     5,00              1,65        0,04              42,02     

Πίνακας 78: Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής 
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προκύπτει από τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της τάσης της χρηματιστηριακής αξίας της 

μετοχής και της τάσης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Προκειμένου, να γίνει ξεκάθαρη η 

σχέση αυτή μελετώνται παράλληλα και τα δυο μεγέθη στον παραπάνω πίνακα. Βέβαια, σε 

αντίθεση με όσα προαναφέρθηκαν το έτος 2007 ενώ η τάση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων 

μειώνεται σημαντικά η τιμή της χρηματιστηριακής αγοράς αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με 

το έτος βάσης. Το ίδιο γεγονός καταγράφεται και τα έτη 2010, 2012, 2015 και 2016. Το 2013 

από την άλλη ενώ η τάση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων μειώνεται η χρηματιστηριακή 

αξία της μετοχής αυξάνεται.  

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι αρκετοί και προέρχονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, το 2007 σημαντική επίπτωση στην τιμή 

της μετοχής φαίνεται να είχαν οι τεταμένες σχέσεις Ρωσίας-Η.Π.Α που δημιουργήθηκαν μετά 

τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στο συνέδριο ασφαλείας 

στο Μόναχο περί δυσαρέσκειας της ρωσικής πλευράς από τον τρόπο αντιμετώπισης των 

θεμάτων ασφαλείας από τις Η.Π.Α. Η τιμή της μετοχής φάνηκε ιδιαίτερα ευάλωτη απέναντι 

στις Προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Ρωσία το 2010. Ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό γεγονός που επηρέασε την τιμή της μετοχής το 2015 αλλά και το 2016 ήταν ο 

πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για την προσάρτηση της Κριμαίας, 

σε συνδυασμό με τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν από τις Η.Π.Α και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όσα προαναφέρθηκαν απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 22: Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής 
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Λόγος εσωτερικής αξίας προς χρηματιστηριακή μετοχή 

Ο δείκτης εσωτερική αξία προς τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής εκφράζει το εάν η τιμή 

μιας μετοχής εμφανίζεται υπερτιμημένη ή υποτιμημένη μέσω της διαφοράς της εσωτερικής 

αξίας της μετοχής με τη χρηματιστηριακή της αξία. 

 

Από τις τιμές του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα δυο πρώτα χρόνια η 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής εμφανίζεται υπερτιμημένη από την αγορά καθώς οι τιμές 

του δείκτη κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα της μονάδας. Η εικόνα αυτή αλλάζει μετά το 2009 

όπου οι τιμές του δείκτη μέχρι και το 2016 κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα της μονάδας. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για υποτίμηση της αξίας της μετοχής από τη 

χρηματιστηριακή αγορά.  

Ο δείκτης αυτός μπορεί να προσφέρει μόνο ενδείξεις στους αναλυτές και όχι σίγουρες 

απαντήσεις καθώς η διαδικασία αποτίμησης των μετοχών είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία 

που εξαρτάται από πολλούς σύνθετους παράγοντες όπως η διανομή κερδών και η μερισματική 

πολιτική. Επίσης, οι έντονες μεταβολές του δείκτη αποδίδονται κατά κύριο λόγο στις 

μεταβολές της χρηματιστηριακής αξίας καθώς η εσωτερική αξία της μετοχής αποτελεί 

συνθετικό προϊόν δυο μεγεθών τα οποία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονες διακυμάνσεις. 

Από τον παραπάνω πίνακα, παρά τις διακυμάνσεις του 2009 – 2010, παρατηρείται διαρκώς 

ΕΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΣΗ

ΛΟΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙ

ΑΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΑΣΗ

2006 154,40 100 302,89 100 0,51 100

2007 196,99 127,58 342,88 113,20 0,57 112,70

2008 202,02 130,84 108,00 31,50 1,87 366,96

2009 248,38 160,86 183,50 169,91 1,35 265,53

2010 261,38 169,29 193,50 105,45 1,35 264,99

2011 318,47 206,26 171,36 88,56 1,86 364,58

2012 333,00 215,67 143,70 83,86 2,32 454,59

2013 353,52 228,97 138,75 96,56 2,55 499,83

2014 383,94 248,67 130,31 93,92 2,95 577,99

2015 393,79 255,04 136,09 104,44 2,89 567,64

2016 439,90 284,91 154,55 113,56 2,85 558,37

Πίνακας 79: Εσωτερική Αξία προς Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής 
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ανοδική τάση στην τιμή του δείκτη. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της διαρκώς 

αυξανόμενης τιμής της εσωτερικής τιμής της μετοχής προς την συνεχώς μειωμένη τιμή της 

χρηματιστηριακής τιμή της μετοχής από το 2009 και μετά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 23: Εσωτερική προς Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής  
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Λόγος τιμή προς κέρδη ανά μετοχή (p/e) 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το χρηματικό ποσό που προτίθεται να καταβάλλει ένας 

επενδυτής για κάθε νομισματική μονάδα κέρδους που πραγματοποιεί η εταιρία. Ο δείκτης 

αυτός εκφράζει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας απέναντι στην εταιρία. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιστροφή του εν λόγω δείκτη, η οποία οδηγεί στο επιτόκιο 

κεφαλαιοποίησης το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγωγή σε τρέχουσα αξία των 

μελλοντικών κερδών. Οι τιμές του δείκτη εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις.  

Πιο αναλυτικά, είναι εμφανές ότι ,παρά την σημαντική αύξηση που σημειώθηκε το 

2010 και το 2014, οι τιμές του δείκτη τάσης κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και κατά κύριο 

λόγο πτωτικά. Η αντιστροφή βέβαια του συγκεκριμένου δείκτη δίνει το επιτόκιο 

κεφαλαιοποίησης, δηλαδή το επιτόκιο προεξόφλησης των μελλοντικών κερδών της εταιρίας. 

Το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης συμβαδίζει με τον κίνδυνο της μετοχής. Οι υψηλές τιμές, λοιπόν, 

που εμφανίζει ο δείκτης αποτελούν αρνητική ένδειξη για την εταιρία. 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΕΡΔΗ 

ΚΑΤΆ 

ΜΕΤΟΧΗ

P/E ΤΑΣΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΣΗΣ
ΤΑΣΗ

2006 302,89 14,51749 20,9 100 4,79% 100

2007 342,88 15,22586 22,5 107,94 4,44% 92,65

2008 108,00 7,308659 14,8 70,83 6,77% 141,19

2009 183,50 26,38448 7,0 33,33 14,38% 299,99

2010 193,50 15,39604 12,6 60,24 7,96% 166,01

2011 171,36 37,15552 4,6 22,11 21,68% 452,38

2012 143,70 23,50252 6,1 29,31 16,36% 341,23

2013 138,75 26,54068 5,2 25,06 19,13% 399,09

2014 130,31 7,982762 16,3 78,24 6,13% 127,81

2015 136,09 17,04533 8,0 38,27 12,53% 261,32

2016 154,55 17,37911 8,9 42,62 11,24% 234,61

Πίνακας 80: Χρηματιστηριακή τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Από τη χρηματοοικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, με τη 

χρήση πολλών συνδυαστικών μεθόδων, προέκυψαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Τα 

συμπεράσματα αυτά δε θα ήταν εφικτό να προκύψουν από την απλή παρατήρηση των 

απόλυτων τιμών των μεγεθών που εμπεριέχονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των μεταβολών 

των κυριότερων μεγεθών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα και η μελλοντική ανάπτυξη της εταιρίας, καθώς 

και η κερδοφορία αλλά και το μέγεθός της. Για το λόγο αυτό παρατίθενται τα συμπεράσματα 

της ανάλυσης σχετικά με τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την κεφαλαιακή διάρθρωση, την 

αποδοτικότητα και την επενδυτική δραστηριότητά της. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι 

περιορισμοί που παρουσιάστηκαν κατά την εκπόνηση της μελέτης αλλά και ορισμένες 

προτάσεις για την ενδεχόμενη μελλοντική ερεύνα του θέματος που πραγματεύεται η εν λόγω 

διπλωματική εργασία. 
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Παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε η εταιρία κατάφερε να διατηρήσει τη 

ρευστότητα της σε υψηλά επίπεδα  ολόκληρο το χρονικό διάστημα 2006- 2016. Η εξέλιξη των 

αριθμοδεικτών γενικής και ειδικής ρευστότητας παρ’ ότι παρουσιάζουν μεγάλη πτώση από το 

2010 και μετά, συνεχίζουν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι επιμέρους λογαριασμοί 

που συνθέτουν τους εν λόγω δείκτες αποδεικνύουν πως η εταιρία προχώρησε στη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων ώστε να εξασφαλίσει την επάρκεια της ρευστότητας της και να τη 

διατηρήσει σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα. τα μέτρα αυτά αφορούσαν την ταχύτητα 

είσπραξης των απαιτήσεων, την οποία, παρά τις αυξομειώσεις που κατέγραψε ο αντίστοιχος 

δείκτης, αύξησε διαχρονικά. Ιδιαίτερα την ίδια στιγμή που οι προμηθευτές της χορηγούσαν 

μικρότερες πιστώσεις. Επιπλέον, αύξησε την είσπραξη των προκαταβολών πελατών σαν μέσο 

εξισορρόπησης της αυξημένης τάσης προκαταβολών σε προμηθευτές και προχώρησε στη λήψη 

μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων δανείων προκειμένου να μην επηρεαστεί αρνητικά η 

ρευστότητά της. 

 Ωστόσο, στον αντίποδα αυτών των ενεργειών παρατηρήθηκε αύξηση των επισφαλών 

απαιτήσεων (εξέλιξη διαχρονικά όμοια με εκείνη της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων). 

Θετική εξέλιξη από την άλλη, αποτέλεσε η μείωση που καταγράφηκε στο λογαριασμό 

χρεωστικοί τόκοι, οι οποίοι υπερκαλύπτονται από τα λειτουργικά κέρδη και παρά την 

διαχρονικά πτωτική τάση του δείκτη, το επίπεδό τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.  

Με την έννοια δραστηριότητα γίνεται αναφορά στους δείκτες και τα μεγέθη που 

αφορούν τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις το διάστημα 2006-2016 εμφανίζονται διαρκώς αυξημένες 

με εξαίρεση το 2016. Η διαρκώς αυξανόμενη πορεία τους διαφαίνεται από τον αριθμοδείκτη 

τάσης. Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση των τιμών πώλησης που καταγράφηκε 

σε ορισμένα έτη αλλά και στην πραγματική αύξηση του όγκου πωλήσεων των προϊόντων. Αυτό 

αποδεικνύεται με την ανάλυση του αριθμοδείκτη κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις. Η 

αύξηση αυτή, συνοδεύτηκε από την παράλληλη μείωση του δείκτη καθαρά ενσώματα πάγια 

προς αριθμό απασχολούμενων. Η μείωση αυτού του αριθμοδείκτη μεταφράζεται ως πιο 

αποτελεσματική χρήση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας μέσω της αύξησης 

του βαθμού που αυτά χρησιμοποιούνται, με την αναλογική αύξηση παγίων και αριθμού 

εργαζομένων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

παγίων. Η αύξηση της πιο αποδοτικής διαχείρισης των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

αποτυπώνεται και μέσα από τα μεγέθη των πωλήσεων σε σχέση με τα λειτουργικά έξοδα. 
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Παρατηρείται αύξηση με μικρό βαθμό των λειτουργικών εξόδων αναλογικά με την σημαντική 

αύξηση που καταγράφουν οι πωλήσεις κάθε έτος και πάντα αναλογικά με την αύξηση των 

παγίων.  

Η μελέτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων παρέχει πληροφόρηση για την 

αντίστοιχη εξέλιξη του μεγέθους. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων 

εμφανίζεται διαχρονικά μειωμένος, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ανανέωση των 

αποθεμάτων πραγματοποιείται με πιο αργό ρυθμό διαχρονικά. Ωστόσο, η πορεία του δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων και οι ημέρες παραμονής των αποθεμάτων στην 

εταιρία βρίσκονται σε μεγάλη εξάρτηση από τη διαμόρφωση των τιμών εξαγωγής του αερίου 

και του πετρελαίου. Οι τιμές καταγράφουν απότομη μείωση και συνεχώς πτωτική τάση μεταξύ 

του 2008 και του 2009 αλλά και από το 2013 μέχρι το 2016. Επιπρόσθετα, η μελέτη των 

απαιτήσεων σε σχέση με τις πωλήσεις έδειξε ότι, παρά την αύξηση που καταγράφηκε το 2015, 

το σύνολο των απαιτήσεων μειώθηκε συγκριτικά με το σύνολο των πραγματοποιούμενων 

πωλήσεων. Τα αυξημένα επίπεδα των πωλήσεων επιτρέπουν στην επιχείρηση να προσαρμόσει 

την πολιτική χορηγούμενων πιστώσεων ανάλογα με τη διακύμανση των εμπορικών πιστώσεων 

της αγοράς. Ο συνολικός βαθμός χρήσης και αξιοποίησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρίας αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας του 

συνολικού ενεργητικού, ειδικότερα μέχρι το 2011 μετά παρατηρείται μείωση του δείκτη. Ο 

δείκτης μπορεί διαχρονικά να εμφανίζεται μειωμένος.  

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 

δείκτη αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων και κατ’ επέκταση στη χρηματιστηριακή αξία 

των μετοχών. Και τα δύο αυτά μεγέθη εμφανίζουν πτωτική τάση. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι η εταιρία αυξάνει τις πωλήσεις της, αλλά ο βαθμός αξιοποίησης των παγίων 

επιδέχεται πολλά περιθώρια βελτίωσης, ειδικότερα γιατί έχει αρνητική επίδραση στη 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Η διακύμανση της ταχύτητα των αποθεμάτων ερμηνεύεται 

ως ορθολογική, ιδιαίτερα μετά τη σύγκριση της εξέλιξης των τιμών εξαγωγής του φυσικού 

αερίου και του πετρελαίου. 

Τα συμπεράσματα για την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας προκύπτουν μέσα από 

την μελέτη των μεταβολών των υποχρεώσεων, των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των 

κεφαλαίων της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεταβολές αυτές είναι απόρροια της 

πολιτικής που υιοθέτησε η εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τους ευμετάβλητους 

εξωγενείς παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Σχετικά με το ενεργητικό, μέσω της ανάλυσης των καταστάσεων κοινού μεγέθους 

προκύπτει ότι παρότι σημειώνεται αύξηση στα επίπεδα του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
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συνεχίζει να κυμαίνεται κοντά στο ένα τέταρτο του συνολικού ενεργητικού. Αυτή η εξέλιξη 

αποδεικνύει πως η εταιρεία δεν προχώρησε σε ρευστοποίηση χρημάτων του μη 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και ότι ήταν ικανή να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την 

ρευστότητα από τα λειτουργικά της έσοδα.  

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό δείχνει πως τα πάγια έχουν σταθερό ποσοστό 

συμμετοχής σε αυτό. Η επιχείρηση συνέχισε να επενδύει σταθερά στην παραγωγική ης δύναμη. 

Σημαντική, επίσης είναι και η αυξανόμενη τάση σε χρηματοοιοκονομικές επενδύσεις που 

πραγματοποίησε η εταιρία. Στη δομή του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται και 

τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία παρά τις διακυμάνσεις αυξάνονται σημαντικά στο σύνολο του 

χρονικού διαστήματος που εξετάζουμε. Οι απαιτήσεις από την άλλη σημειώνουν επίσης 

σημαντική αύξηση. Τα αποθέματα εμφανίζονται και αυτά αυξημένα και κινούνται σε 

υψηλότερα επίπεδα από το έτος βάσης σε όλη την εξεταζόμενη χρονική διάρκεια με εξαίρεση 

τα έτη 2009 και 2016. Οι υποχρεώσεις αποτελούνται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. 

Τα ίδια κεφάλαια καταγράφουν αύξηση και κινούνται σημαντικά υψηλότερα από το έτος βάσης 

σε όλη την εξεταζόμενη χρονική διάρκεια. Η μακροχρόνια εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων 

προς της εταιρία αποτυπώνεται μέσα από τον δείκτη ίδια προς δανειακά κεφάλαια, ο οποίος 

αυξάνεται παρά τις αυξομειώσεις. Η αύξηση του δείκτη ίδια προς συνολικά κεφάλαια 

εμφανίζει μειωμένη την αποδοτικότητα τον ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την ανάλυση της 

εξίσωσης Du Pont. Η αύξηση του δείκτη ίδια προς συνολικά κεφάλαια δεν εκλαμβάνεται ως 

αρνητικός παράγοντας. Η μειωμένη αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην μείωση των καθαρών κερδών της εταιρίας. Η εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων 

ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τα αποτελέσματα του δείκτη τάσης ιδίων κεφαλαίων προς 

καθαρά πάγια ο οποίος εμφανίζεται αυξημένος στο σύνολο της περιόδου. Αξιόλογα 

συμπεράσματα απορρέουν σχετικά με την οικονομική μόχλευση της εταιρίας μέσω του δείκτη 

ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια. Η οικονομική μόχλευση της εταιρίας καταγράφει σημαντική 

πτωτική τάση. 

Η μελέτη και η αξιολόγηση της αποδοτικότητας της εταιρίας γίνεται μέσω της 

ανάλυσης των μεταβολών των μικτών, καθαρών και λειτουργικών κερδών της επιχείρησης 

αλλά και των αντίστοιχων δεικτών τους. Μέσα από την εξέλιξη και τη μεταβολή των μεγεθών 

αυτών φαίνεται ξεκάθαρα και η επίδραση που έχουν το κάθε ένα από αυτά στα αποτελέσματα. 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης μας πληροφορεί για τα κέρδη της χρήσης. Τα κέρδη 

χρήσης με εξαίρεση τα έτη 2010, 2012 και 2016 αυξάνονται διαρκώς. Προκειμένου να 

διεξαχθούν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα αναλύονται ξεχωριστά το μικτό περιθώριο κέρδους, 

τα λειτουργικά αποτελέσματα αλλά και λοιποί παράγοντες, οι οποίοι συνεισέφεραν στη 
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διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων. Η τάση του αριθμοδείκτη κόστους πωλήσεων 

ενημερώνει για το ποσοστό των πωλήσεων που απορροφά το κόστος πωλήσεων, το οποίο παρ’ 

ότι εμφανίζει αυξημένη τάση διαχρονικά δεν απορροφάται στο σύνολό του. Το μικτό 

περιθώριο κέρδους είναι υπεύθυνο για την εξέλιξη του δείκτη κόστους πωλήσεων. Τα 

λειτουργικά αποτελέσματα ακολουθούν αύξουσα πορεία. Η αύξουσα πορεία που ακολουθούν 

είναι αποτέλεσμα της θεαματικής αύξησης των λοιπών εσόδων. Αυτό γίνεται σαφές μέσω του 

δείκτη λοιπά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα προς πωλήσεις. Το καθαρό περιθώριο κέρδους 

ακολουθεί αύξουσα πορεία, λόγω των λοιπών εσόδων, αν και το μικτό περιθώριο κέρδους 

κινείται πτωτικά. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα προερχόμενα από χρεωστικούς 

τόκους εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα σχετικά με το έτος βάσης αλλά υπερκαλύπτονται 

επαρκώς από τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων κάτι που αποτελεί θετική ένδειξη για την 

αποδοτικότητα της εταιρίας που εξετάζεται. Η αποδοτικότητα της εταιρίας εκτός από τη χρήση 

των κερδών προ φόρων και τόκων και τον παραλληλισμό τους με κύριους λογαριασμούς του 

ισολογισμού διαφαίνεται και μέσω της επίδρασης των επιμέρους λογαριασμών του 

ισολογισμού στα αποτελέσματα χρήσης. Από την αποδοτικότητα λοιπόν των συνολικών 

καθαρών παγίων προκύπτει ότι μέχρι το 2011 κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα ενώ από το 

2011 και μετά εμφανίζεται συνεχώς μειωμένη. Η εξέλιξη αυτού του δείκτη δεν αποτελεί 

ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη καθώς ο ρυθμός των κερδών αυξάνεται λόγω των λοιπών εσόδων 

και δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη μείωση της αποδοτικότητας των παγίων. Η μείωση, 

όμως του περιθωρίου κέρδους έχει αντίκτυπο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα 

των ιδίων κεφαλαίων καθώς η τάση τους σημειώνει διαρκή σοβαρή πτωτική τάση.  

 Προκειμένου να αξιολογηθεί η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας 

χρησιμοποιούνται οι κυριότεροι επενδυτικοί αριθμοδείκτες. Από το δείκτη κατά μετοχή κέρδη 

( EPS) φαίνεται ότι τα κατά μετοχή κέρδη παρά τις διακυμάνσεις αυξάνονται σημαντικά σε 

σχέση με το έτος βάσης και κινούνται σε υψηλά επίπεδα διαρκώς. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα 

θετική ένδειξη για την εταιρεία καθώς όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη ανά μετοχή τόσο 

καλύτερη θέση έχει η εταιρεία ανάμεσα στις υπόλοιπες εταιρίες του ίδιου κλάδου. Αυξημένα 

εμφανίζονται και τα κατά μετοχή μερίσματα όπως και η μερισματική απόδοση. Η εσωτερική 

αξία της μετοχής καταγράφει θεαματική αύξηση σε αντίθεση με την τιμή χρηματιστηριακή 

τιμή της μετοχής η οποία εμφανίζει πτωτική τάση λόγω πολλαπλών συνδυαστικών 

παραγόντων. Ο λόγος εσωτερική αξία προς χρηματιστηριακή μετοχή παρέχει ενδείξεις ότι από 

το έτος 2008 και μετά η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής εμφανίζεται υποτιμημένη (ο 

αριθμοδείκτης κινείται πάνω από την μονάδα).  
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 Ακόμη, ο λόγος τιμή προς κέρδη ανά μετοχή (P/E) εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος σε 

σχέση με το έτος βάσης γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι επενδυτές είναι 

διατεθειμένοι να καταβάλουν ένα σημαντικό αντίτιμο προκειμένου να αποκτήσουν μια μονάδα 

κέρδους διαχρονικά. Αυτό υποδηλώνει πως η εμπιστοσύνη της αγοράς προς την επιχείρηση 

παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την τιμή της χρηματιστηριακής 

αξίας της μετοχής η οποία παρότι σημειώνει πτωτική τάση συνεχίζει να κινείται σε πολύ υψηλά 

επίπεδα. 

 Εν κατακλείδι, σημαντική ένδειξη για την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας 

αποτελεί και η τάση του λογαριασμού «Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις» που περιλαμβάνει 

τις επενδύσεις και τις συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες, σε συνδεδεμένες- συγγενείς εταιρίες, 

σε τρίτες εταιρίες αλλά και τα μακροπρόθεσμα δάνεια που χορηγεί η εταιρία σε άλλες 

επιχειρήσεις. Η τάση του λογαριασμού αυτού εμφανίζεται, παρά τις διακυμάνσεις, διαρκώς 

ανοδική ιδιαίτερα από το 2010  μέχρι και το 2016. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την έντονη 

επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας σε άλλες εταιρίες. 

 Η αλλαγή της μορφής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας 

το 2013, η μέτρηση των αποθεμάτων σε μονάδες μέτρησης του ρωσικού συστήματος μέτρησης, 

το οποίο διαφέρει από αυτό των υπόλοιπων μεγάλων εταιριών του κλάδου σε παγκόσμιο 

επίπεδο, η διαφορετική λογιστική βάση εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας 

και η δημοσίευση των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μόνο σε επίπεδο ομίλου 

και όχι της μητρικής εταιρίας αποτέλεσαν τους περιορισμούς της έρευνας. 

 Κατά τη διάρκεια της παρούσας διπλωματικής έγινε αντιληπτή σπουδαιότητα της 

διακύμανσης των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Ενδιαφέρουσα θα ήταν η 

μελέτη της πρόβλεψης της διακύμανσης των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου 

μέχρι το έτος 2025 και το αντίκτυπο των μεταβολών αυτών στην οικονομική κατάσταση της 

Gazprom σε συνδυασμό με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με εκείνα των υπόλοιπων 

κορυφαίων εταιριών του κλάδου. Θέμα που θα αποτελούσε μια αξιόλογη πρόταση για 

μελλοντική έρευνα.  
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