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Περίληψη
Με την παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια μελέτης και
ανάλυσης ενός κλάδου με αξιοσημείωτη εξέλιξη, του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.
Ένας κλάδος στρατηγικής σημασίας για κάθε χώρα που προσπαθεί να επεκτείνει την
οικονομική της δραστηριότητα.
Σκοπός της χρηματοοικονομικής αυτής ανάλυσης είναι η ανάλυση
οικονομικών καταστάσεων εταιρειών τηλεπικοινωνιών, χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας σε βάθος τετραετίας (2012-2015).
Στόχος της εν λόγω έρευνας, είναι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για
την πορεία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης και
της Μαύρης Θάλασσας καθώς και η αποτύπωση της χρηματοοικονομικής
κατάστασης και βιωσιμότητας του κλάδου και των εταιρειών αυτών.
Αρχικά γίνεται η θεωρητική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης
και εν συνεχεία η παρουσίαση των εταιρειών. Ακολουθεί η μελέτη της
χρηματοοικονομικής θέσης των υπό εξέταση εταιριών με τη διερεύνηση των
σημαντικότερων αριθμοδεικτών και τέλος γίνεται μελέτη ενός οικονομετρικού
υποδείγματος. Σκοπός της οικονομετρικής αυτής μελέτης είναι να προσδιοριστεί
κατά πόσο επηρεάζουν τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού ROA και
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ROE, το ποσοστό του μεγαλομετόχου, το σύνολο
του ενεργητικού, ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης και η ρευστότητα.

Λέξεις Κλειδιά: Τηλεπικοινωνίες, Ανατολική Ευρώπη, Μαύρη Θάλασσα,
Ανάπτυξη,
Χρηματοοικονομική
Ανάλυση,
Αριθμοδείκτες,
Ρευστότητα,
αποδοτικότητα, ROΑ, ROE, Ρευστότητα
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Abstract
This diploma thesis attempts to study and analyze a sector with a remarkable
development in the telecommunications sector. A sector of strategic importance for
each country trying to expand its economic activity.
The purpose of this financial analysis is to analyze the financial statements of
telecommunications companies, Eastern Europe and Black Sea countries over a fouryear period (2012-2015).
The aim of this research is to identify useful conclusions about the progress
of the telecommunications industry in the Eastern European and Black Sea countries
and to illustrate the financial situation and sustainability of the industry and these
companies.
Initially, the theoretical approach to financial analysis followed by company
presentation. The study of the financial position of the companies under examination
follows the investigation of the most important indexes and finally a study of an
econometric model. The purpose of this econometric study is to determine whether it
affects ROA, ROE, ROI ratios, large equity, total assets, debt ratio, and liquidity.

Keywords: Telecommunications, Eastern Europe, Black Sea, Development,
Financial Analysis, ROA, ROI, ROE, Liquidity
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1 Εισαγωγή
Αναφερόμενοι στον όρο «τηλεπικοινωνίες» εννοούμε πλέον όχι μόνο την
ενσύρματη τηλεφωνία αλλά την κάθε μορφής επικοινωνία ανεξαρτήτου απόστασης
“ενσύρματη ή ασύρματη, ακουστική, οπτική, ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική, κ.λπ., ”.
Κινητή τηλεφωνία, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, δίκτυα οπτικών ινών,
ευρυζωνικότητα

δορυφορικές επικοινωνίες κλπ. είναι νέες τεχνολογίες που έχουν

εισβάλει πλέον στην καθημερινότητά μας και έχουν αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο και
την ποιότητα ζωής.
Τα τελευταία 20 χρόνια οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα των
τηλεπικοινωνιών έχουν καταστήσει τον κλάδο σε έναν από τους κυρίαρχους κλάδους που
επηρεάζουν την οικονομία μιας χώρας. Η αξιοσημείωτη απελευθέρωση των διεθνών
ροών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια
έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξή
τους.
Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε νέες τεχνολογίες, η αύξηση του ανταγωνισμού
σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών
οδήγησαν στην ίδρυση πολλών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αλλά
παράλληλα και σε πολλές συγχωνεύσεις.
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1.1 Αντικειμενικός σκοπός
Η

παρούσα

διπλωματική

εργασία

έχει

ως

αντικειμενικό

σκοπό,

την

χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Η
ανάλυση γίνεται σε βάθος τετραετίας 2012 έως 2015 προκειμένου να προσδιοριστεί η
χρηματοοικονομική θέση η πορεία και η βιωσιμότητα των εταιρειών και του κλάδου
γενικότερα.
Η ανάλυση θα γίνει με τη χρήση των αριθμοδεικτών

χρησιμοποιώντας τα

στοιχεία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών.
Οι χώρες καθώς και οι εταιρείες που θα μελετηθούν είναι οι εξής.
Πίνακας 1: Χώρες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών

ΧΩΡΑ
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MAKEDONSKI TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

VIVAcom

ΚΡΟΑΤΙΑ

HRVATSKI TELECOM

ΚΥΠΡΟΣ

CYTA

ΣΕΡΒΙΑ

TELECOM SRBIJA

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

TELEKOM SLOVENIJE

ΤΟΥΡΚΙΑ
ΡΩΣΙΑ

TURK TELECOM
TURKCELL
MEGAFONE
ROSTELECOM

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

SLOVAK TELECOM

ΠΟΛΩΝΙΑ

ORANGE POLSKA
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1.2 Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας,
χωρίζεται σε δύο μέρη τα οποία είναι τα εξής.
1. Αρχικά έγινε αναζήτηση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των
εταιρειών για τα έτη 2012-2015. Ακολούθησε ο υπολογισμός των
αριθμοδεικτών με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων
χρήσης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, αποτυπώθηκαν σε συγκεντρωτικά
διαγράμματα ανά αριθμοδείκτη.
2. Με τη χρήση του στατιστικού πακέτου ΙΒΜ SPSS Statistics 20 και EVIEWS
7, έγινε μια προσπάθεια μελέτης ενός οικονομετρικού υποδείγματος που
αφορά τις μεταβολές του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού,
εφαρμόζοντας τη μέθοδο παλινδρόμησης με fixed effects.

1.3 Διάρθρωση της εργασίας
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια.
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας, η
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να επιτευχθεί η ανάλυση της οικονομική θέσης
των εταιρειών καθώς και η πορεία του κλάδου τηλεπικοινωνιών στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Τέλος παρουσιάζεται η διάρθρωση
των κεφαλαίων της εργασίας με μια σύντομη περιγραφή στο κάθε ένα.
Κεφάλαιο 2. Οι Τηλεπικοινωνίες στην Παγκόσμια αγορά και στις χώρες της Αν.Ευρώπης
Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για την πορεία του κλάδου
τηλεπικοινωνιών στην Παγκόσμια αγορά και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και
της Μαύρης Θάλασσας. Επιπλέον γίνεται μια αναφορά στο εξωτερικό περιβάλλον που
επηρεάζει την πορεία του κλάδου.
Κεφάλαιο 3. Παρουσίαση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών στις Χώρες της Αν Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση των εταιρειών των χωρών Ανατολικής
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών. Στην παρούσα εργασία μελετώνται 14 εταιρείες σε σύνολο 11 χωρών.
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Κεφάλαιο 4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Θεωρητική Προσέγγιση
Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της Χρηματοοικονομικής
Ανάλυσης, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως οι ισολογισμοί και τα
αποτελέσματα χρήσης και τέλος των αριθμοδεικτών και των κατηγοριών στις οποίες
χωρίζονται.
Κεφάλαιο 5. Αριθμοδείκτες εταιρειών χρονικής περιόδου 2012-2015
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους
υπολογισμούς των αριθμοδεικτών των προς μελέτη εταιρειών. Τα αποτελέσματα αυτά
αποτυπώνονται σε γραφήματα όπου φαίνεται η πορεία του κάθε αριθμοδείκτη ανά
εταιρεία και ανά έτος. Τέλος με τη χρήση του SPSS παρουσιάζονται οι ελάχιστες, οι
μέγιστες τιμές καθώς και ο μέσος όρος του κάθε αριθμοδείκτη ανά έτος.
Κεφάλαιο 6. Οικονομετρική μελέτη
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η μελέτη ενός οικονομετρικού υποδείγματος από το
οποίο φαίνεται κατά πόσο επηρεάζουν το ποσοστό ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου, το
σύνολο του ενεργητικού, ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας και ο αριθμοδείκτης
δανειακής επιβάρυνσης την πορεία του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού και
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων εφαρμόζοντας τη μέθοδο της παλινδρόμησης με fixed
effects χρησιμοποιώντας την εφαρμογή EVIEWS7.
Κεφάλαιο 7. Συμπεράσματα
Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται η εξαγωγή των συμπερασμάτων που προέκυψαν τόσο
από τη χρηματοοικονομική ανάλυση όσο και από την οινομετρική μελέτη για την πορεία
του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης
Θάλασσας.
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2 Οι τηλεπικοινωνίες στην Παγκόσμια αγορά και στις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας
Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ελλάδας
(ΣΕΠΕ) ενώ η αγορά των τηλεπικοινωνιών εξελίσσεται ραγδαία, στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας υπάρχουν μεικτές τάσεις. Ορισμένες
χώρες, όπως η Ρωσία και η Πολωνία, εμφανίζουν δυναμική ανάπτυξη, οι αγορές όμως
στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης
Θάλασσας είναι στάσιμες.
Κατά την τελευταία έρευνα για την αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών 2016/2017, προκύπτει ότι η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών εμφανίζει,
ανοδικούς ρυθμούς τη διετία 2016 - 2017, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της κατά 1,2% το
2016 και κατά 1,7% το 2017 (κατ’ εκτίμηση), με την αξία της αγοράς να φθάνει το
€1,788 τρις το 2016, για να διαμορφωθεί σε €1,818 τρις το 2017. (ICT MARKET REPORT 2016/
2017)

Διάγραμμα 1: Ποσοστό μεταβολής αξίας παγκόσμιας αγοράς ανά κλάδο
Πηγή : EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, ICT MARKET REPORT 2016/ 2017

Διάγραμμα 2: Ποσοστό μεταβολής αξίας της αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα
Πηγή : EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, ICT MARKET REPORT 2016/ 2017
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Όσον αφορά τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης
Θάλασσας η αγορά Τηλεπικοινωνιών περιορίζεται 1,1% το 2016, ενώ το 2017, θα
εμφανίσει ανάπτυξη 0,5% (κατ’εκτίμηση). Η αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών αγγίζει
τα €49 δις το 2016, και κινείται ελαφρά υψηλότερα, στα επίπεδα των €49,2 δις το 2017.
(ICT MARKET REPORT 2016/ 2017)

Διάγραμμα 3: Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο
(συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία)
Πηγή : EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, ICT MARKET REPORT 2016/ 2017

Συγκεκριμένα η αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα σε δις € φαίνεται στον επόμενο πίνακα
Πίνακας 2: Αξία αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα σε δις €

Πηγή : EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, ICT MARKET REPORT 2016/ 2017
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2.1 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου των τηλεπικοινωνιών
Το 2016 ήταν μια μεγάλη χρονιά για το χώρο των τηλεπικοινωνιών και το ίδιο
αναμένεται να είναι και το 2017. Εάν αναλογιστούμε ότι θα εφαρμοστούν τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G) και θα μπουν στη ζωή μας τα αυτόνομα αυτοκίνητα.
Σε γενικές γραμμές διαφαίνεται ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών θα βρει μεγαλύτερες
και καλύτερες ευκαιρίες στα επόμενα χρόνια. Η περίοδος 2017 έως 2020 είναι και θα
είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Η χρήση των κινητών συσκευών έχει αυξηθεί με
γεωμετρικό ρυθμό και σύμφωνα να με έρευνα της Global Mobile οι χρήστες κοιτούν τις
συσκευές τους 9 δισεκατομμύρια φορές την ημέρα. Επιπρόσθετα, η χρήση έξυπνων
κινητών (smartphones) έχει αυξηθεί και στους μεσήλικες.
Τα έξυπνα ρολόγια και οι ζώνες γυμναστικής έχουν επίσης παρουσιάσει
αυξημένες πωλήσεις. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η δισυνδεσιμότητα θα είναι κεντρικό
θέμα σε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια ας μη ξεχάσουμε φυσικά το ΙοΤ (Internet of
Thinks). Το Internet of Things αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της
τεχνολογίας, με τη μεγάλη όμως διαφορά ότι φέρνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Πολλά έχουν γραφτεί για τις δυνατότητες που προσφέρει το Internet of Things.
Άλλωστε ποιος δεν έχει ακούσει ή διαβάσει για το «έξυπνο» ψυγείο που είναι σε θέση να
σου υπενθυμίσει ότι πρέπει να αγοράσεις περισσότερο γάλα. Ωστόσο, στην
πραγματικότητα το IoT είναι πολλά περισσότερα. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφέρουμε
πρόσφατη μελέτη της εταιρείας ερευνών Gartner η οποία προβλέπει ότι το Internet of
Things θα επιφέρει μία συνολική οικονομική πρόσθετη αξία της τάξης των 1,9
τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το έτος 2020. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι ο
αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών θα φτάσει τον αριθμό των 26 δισεκατομμυρίων,
ενώ οι πληροφορίες που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις θα αυξηθεί έως και 14 φορές.
Σύμφωνα με την Gartner, στο IoT θα περιλαμβάνονται συσκευές που δεν θα είναι
απαραίτητα συνδεδεμένες απευθείας με το Διαδίκτυο, αλλά θα μπορούν να είναι
συνδεδεμένες σε τοπικά δίκτυα. Επιπρόσθετα, το Internet of Things επεκτείνεται πέρα
από τις ανθρωποκεντρικές συσκευές (δηλαδή αυτές με περιβάλλον χρήσης και
επικοινωνίας), σε συσκευές όπως οι θερμοστάτες του μελλοντικού «έξυπνου» σπιτιού, οι
βιομηχανικοί αισθητήρες και οι δικτυωμένες κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα όμως με
την ανάπτυξη του IoT αυξάνεται και η ανάγκη για δυνατότητα διαχείρισης σε
πραγματικό χρόνο αυξημένων απαιτήσεων κίνησης δεδομένων. Αυτό γίνεται εύκολα
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αντιληπτό καθώς θα πρέπει να παρέχεται επαρκές εύρος ζώνης για να καλύπτει από έναν
αισθητήρα τοποθετημένο σε μία πόρτα μέχρι υψηλής ευκρίνειας βίντεο που θα
προέρχεται από μία κάμερα ασφαλείας. Ανάλογες θα είναι φυσικά και οι απαιτήσεις σε
επίπεδο κρυπτογράφησης και ασφάλειας των δεδομένων.
Συνολικά, τα επόμενα χρόνια αναμένεται μία έξαρση του αριθμού των
συνδεδεμένων συσκευών, των τοποθεσιών που αυτές βρίσκονται και φυσικά των
λειτουργιών που αυτές θα εκτελούν. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα μελλοντικά
νοσοκομεία: πέρα από τις standalone συνδεδεμένες συσκευές θα υπάρχουν πληθώρα
συσκευών οι οποίες θα βρίσκονται συνδεδεμένες με τους σταθμούς παρακολούθησης
ασθενών του νοσηλευτικού προσωπικού.
Πολιτικοί παράγοντες
Το πολιτικό περιβάλλον είναι γεμάτο ρίσκα για τον κλάδο τον τηλεπικοινωνιών.
Οι παραδοσιακοί πολιτικοί κίνδυνοι για τις τηλεπικοινωνίες είναι εκείνοι των
κανονισμών, της αδειοδότησης για δίκτυα, τα φάσματα εθνικών συχνοτήτων και σε
ορισμένα κράτη διάφοροι εμπορικοί φραγμοί. Γενικά, τα παραπάνω θέματα πιο πολύ
επιδρούν στους διαχειριστές τηλεπικοινωνιακών δικτύων και όχι τόσο τους
κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού υλικού ή τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών. Όμως, ένας παράγοντας που επηρέασε θετικά τον κλάδο ήταν η
ιδιωτικοποίηση και η αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας. Για κάμποσο
διάστημα, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών απολάμβανε μια σχετική ελευθερία βασισμένη
στο γεγονός ότι ήταν απαραίτητος και σπουδαίος για την παγκοσμιοποίηση.
Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν λόγω της εθνικής ασφάλειας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μπορούν να είναι μια μεγάλη πηγή πολιτικής πίεσης στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών. Οι κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή διαφόρων μέτρων για
τον έλεγχο και την εποπτεία των τηλεπικοινωνιών, κάτι που πηγάζει από πολιτικούς
λόγους και λόγους ασφάλειας (τρομοκρατία και άλλοι λόγοι ασφάλειας εσωτερικούς και
εξωτερικούς) για κάθε χώρα. Αυτό προήλθε μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά
των Η.Π.Α. και τις υποκλοπές που έγιναν σε κυβερνητικές βάσεις δεδομένων. Η Ε.Ε.
Έχει διατηρήσει εμπορικούς φραγμούς με τηλεπικοινωνιακούς φορείς των Η.Π.Α. με
σκοπό τον καλύτερο έλεγχο, εποπτεία και ασφάλεια.
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Οικονομικοί παράγοντες
Ο ρόλος των οικονομικών παραγόντων είναι εξίσου σημαντικός στην βιομηχανία
των τηλεπικοινωνιών. Η ύφεση έχει βλάψει βαθιά το συγκεκριμένο κλάδο. Οι άνθρωποι
είχαν μειώσει πολύ τα τηλεπικοινωνιακά τους έξοδα κατά την ύφεση. Υπήρχε μια
αύξηση στις καταργήσεις των σταθερών συνδέσεων ενώ είχε παρατηρηθεί μια
στασιμότητα στην ανάπτυξη των δικτύων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Καθώς
βλέπουμε να επικρατεί μια σταθερότητα, έχει αρχίσει να επανέρχεται σιγά-σιγά η αγορά
σε μια σχετική σταθερότητα. Όλα εξαρτώνται από την αγοραστική δυνατότητα των
καταναλωτών, όσο πιο σταθερή και ακμάζουσα είναι μια οικονομία τόσο πιο εύκολο
είναι για τους καταναλωτές να ξοδέψει χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες.
Κοινωνικοί παράγοντες
Οι κοινωνικοί παράγοντες έχουν επίσης μεγάλη επίδραση στη βιομηχανία και την
κερδοφορία της. Η συνδεσιμότητα είναι βασική για πολλά πράγματα όπως η δουλειά και
η διασκέδαση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση υπηρεσιών μέσω διαδικτύου έχει αυξηθεί.
Ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για
διασκέδαση και επιχειρήσεις. Από τα βίντεο του YouTube έως το Netflix, όλες οι
υπηρεσίες streaming βίντεο απαιτούν πολύ καλή συνδεσιμότητα. Αυτός είναι ο λόγος
που η χρήση του 4G έχει αυξηθεί παγκοσμίως.
Επιπλέον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να παραμείνουν
συνδεδεμένοι εν κινήσει. Αυτό είναι μέρος του τρόπου ζωής τους. Για μερικούς είναι
επειδή είναι πολύ απασχολημένοι με την εργασία και σε περίπτωση άλλων δεν μπορούν
να παραμείνουν αποσυνδεδεμένοι από την οικογένεια και τους φίλους.
Επιπλέον οι άνθρωποι καθημερινά κοιτάζουν τουλάχιστον 9 δισεκατομμύρια
φορές τα smartphones και τις κινητές συσκευές τους. Η χρήση των κινητών υπολογιστών
έχει αυξηθεί αρκετά γρήγορα και έχουν προστεθεί πολλές δυνατότητες σε smartphones
και tablets οι οποίες δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς μια πολύ καλή σύνδεση. Όλο
και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο αυξάνουν συνειδητά τον έλεγχο
της υγείας τους και χρησιμοποιούν “ζώνες καρπού” για να παρακολουθούν τη σωματική
τους δραστηριότητα. Με αυτούς τους τρόπους, η σύγχρονη γενιά ορίζει την υπόσταση
της στον κόσμο. Συνολικά, οι τάσεις αυτές αποδείχθηκαν εξαιρετικά ευνοϊκές για την
τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία.
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Τεχνολογικοί παράγοντες
Ολόκληρη η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών βασίζεται στην τεχνολογία και κατά
συνέπεια οι τεχνολογικές αλλαγές την επηρεάζουν βαθιά. Η χρήση κινητών υπολογιστών
αυξάνεται. Σε όλο τον κόσμο, η πληροφορική αλλάζει τα πράγματα όπως ποτέ πριν. Έχει
κεντρικό ρόλο σε πολλά πράγματα, όπως η επιχειρηματικότητα και η παραγωγικότητα.
Οι υπολογιστές και το υπολογιστικό νέφος (cloud) έχουν γίνει ο πυρήνας της
παραγωγικότητας. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι εκείνος που κερδίζει τα μέγιστα
από αυτές τις τεχνολογικές τάσεις. Οι πωλήσεις smartphones και tablet έχουν συνεχιστεί
να αυξάνονται και καμία από τις δύο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως χωρίς
γρήγορη σύνδεση. Η τεχνολογία 5G πρόκειται να φτάσει και έχει ήδη προκαλέσει πολύ
ενθουσιασμό.
Η αυτόνομη οδήγηση θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα σε μερικά χρόνια.
Αυτό είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας επειδή υπάρχουν αρκετές άλλες μικρές και
μεγάλες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσουν μια σύνδεση όπως βιομετρικά στοιχεία
των οποίων η χρήση στα smartphones αναμένεται να αυξηθεί. Το IoT είναι ένας άλλος
τομέας που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Από
τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα έως τα έξυπνα σπίτια και τις επιχειρήσεις, τα φορητά, τις
έξυπνες πόλεις, πολλά πράγματα θα έχουν συνδεσιμότητα στον πυρήνα τους. Η 5G
αναμένεται να κάνει τα πράγματα μπροστά μειώνοντας το κόστος για τους παρόχους και
επιταχύνοντας τις συνδέσεις μας πολλές φορές. Έτσι, οι τεχνολογικοί παράγοντες είναι
από τους πιο σημαντικότερες που επηρεάζουν τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών.
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Τα “έξυπνα” τηλέφωνα είναι ένα μεγάλο κομμάτι ηλεκτρονικών αποβλήτων που
παράγονται κάθε χρόνο. Το μέγεθος αυτών των αποβλήτων ευνή αρκετά μεγάλο και ο
ρυθμός τείνει να είναι γεωμετρικός και σε αυτό συμβάλλουν τόσο οι κατασκευάστριες
εταιρείες όσο και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού περιεχομένου, έτσι
ο κλάδος προσπαθεί να κάνει μια σωστή διαχείριση αποβλήτων αλλά και να μειώσει το
ενεργειακό αποτύπωμα που παράγεται κάθε χρόνο. Όλο και περισσότεροι πάροχοι ανά
την υφήλιο προσπαθούν να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων άνθρακα. Για παράδειγμα η
Verizon βρίσκεται σε μια διαδικασία να χρησιμοποιεί τα επιπλέον 24MW “πράσινης”
ενέργειάς της έως τα τέλη του 2015. Ομοίως ακολουθεί και μια στρατηγική
ανακύκλωσης συσκευών. Μέσω αυτού του προγράμματος, ανταμείβει τους καταναλωτές
οι οποίοι ανακυκλώνουν τις συσκευές τους αντί να τις πετάνε σαν απλά απορρίμματα. Η
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Sprint είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής ασύρματων υπηρεσιών και Internet
στην Αμερική το 2012 οι ανακυκλωμένες ή χρησιμοποιημένες συσκευές ήταν το 44%
των πωλήσεων.
Νομικοί Παράγοντες
Η συνολική συμβατότητα με το δίκαιο προκαλεί μεγάλους κινδύνους για τους
παρόχους τηλεπικοινωνιών. Εκτός από τους κοινούς νόμους για την εργασία και την
απασχόληση, υπάρχουν αρκετοί άλλοι νόμοι και άδειες που είναι απαραίτητες για την
τήρησή τους. Στις ΗΠΑ, οι κανονισμοί ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών εποπτεύονται από
την FCC, η οποία ιδρύθηκε από το Κογκρέσο το 1934. Υπάρχουν αρκετοί νόμοι,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την τηλεπώληση και την ιδιωτική
ζωή, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι πάροχοι. Πολλές αλλαγές επήλθαν μετά τις
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες δημιούργησαν πρόσθετες πιέσεις στους
παρόχους τηλεπικοινωνιών1.

1

Πηγή : http://pestleanalysis.com/pestle-analysis-of-the-telecommunication-industry/
Πηγή : https://www.comptia.org/resources/it-industry-trends-analysis-2017
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3 Παρουσίαση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο
των τηλεπικοινωνιών στις χώρες της Αν. Ευρώπης και της
Μαύρης Θάλασσας
3.1 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
3.1.1 Makedonski Telekom
Προφίλ της εταιρείας
Η Makedonski Telekom, είναι ο κορυφαίος εθνικός φορέας τηλεπικοινωνιών που
δραστηριοποιείται στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία και είναι μέλος του ομίλου
Deutsche Telekom.
Η Makedonski Telekom έχοντας πολυετή εμπειρία προσφέρει υπηρεσίες φωνής
και δεδομένων που παρέχονται μέσω σταθερού και κινητού δικτύου. Επίσης, εισάγει
συνεχώς διεθνή τεχνογνωσία και ακολουθεί τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Η εταιρία προσφέρει προγράμματα για οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες,
και επικεντρώνεται στις λύσεις Cloud και ICT για να παρέχει την καλύτερη εμπειρία
στον πελάτη.
Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τις τελευταίες τηλεπικοινωνιακές τάσεις, η
Makedonski Telekom επικεντρώνεται συνεχώς στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις
των πελατών. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη και ο όμιλος Deutsche Telekom με
δίκτυο ALL IP. Η εταιρεία ήταν η πρώτη που εισήγαγε το δίκτυο 4G στη χώρα με
κάλυψη εδάφους στα τέλη του 2016 60% και 80% Κάλυψη του πληθυσμού.
Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού BRIMA, οι περισσότεροι από τους πολίτες
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας θεωρούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της
Makedonski Telekom το καλύτερο δίκτυο στη χώρα και ότι ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες τους.
Το 2016, η Makedonski Telekom κέρδισε το περίφημο βραβείο για το Smart City
Project, το οποίο παρουσιάστηκε από την Παγκόσμια Ένωση Πληροφορικής και
Υπηρεσιών - WITSA. Μέσω του Έργου Smart City, εφαρμόστηκε ένα σύγχρονο
αυτόματο σύστημα αυτόματου εντοπισμού θέσης (AVL) και αυτόματης συλλογής
εισιτηρίων (AFC) στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, που ήταν η αρχή της μετατροπής
των Σκοπίων σε μια σύγχρονη και έξυπνη πόλη2.

2

Πηγή : https://www.telekom.mk/company-profile.nspx
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3.2 Ελλάδα
3.2.1 OTE
Προφίλ της εταιρείας
Ένας από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, είναι ο Όμιλος ΟΤΕ. Αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην
Ελλάδα και είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 40% και το
Ελληνικό Δημόσιο με 10%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 21.000 εργαζομένους σε
3 χώρες.
Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:
σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και
λύσεις ICT. Επίσης ο δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας,
όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης
και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
Το 2016 ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίου
εμπορικού ονόματος για τα προϊόντα του σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.
Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος
εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, με επενδύσεις στην Ελλάδα που
ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια. Για την τετραετία 2017-2020 υλοποιεί
επενδυτικό πλάνο ύψους €1,5 δισ., κυρίως σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς.
Διαθέτει τα πλέον σύγχρονα δίκτυα τηλεφωνίας και δεδομένων, με περισσότερα
από 35.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών, επίγειες διεθνείς ζεύξεις, δορυφορικές και
υποθαλάσσιες. Προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες ADSL σε πάνω από 95% των
υφιστάμενων τηλεφωνικών συνδέσεων και δίνει έμφαση στην αντικατάσταση του
δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες, παρέχοντας πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps
σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές. Πλέον, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και
επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις νέες ταχύτητες.
Στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ εξελίσσει συνεχώς το δίκτυο του που
καλύπτει πάνω από το 99% του πληθυσμού της χώρας, ενώ, στην ελληνική αγορά
προχώρησε πρώτος στην εμπορική διάθεση δικτύου 4G τεχνολογίας LTE (Long Term
Evolution) στα τέλη του 2012. Έχει την πρώτη θέση σε πληθυσμιακή κάλυψη 4G στην
Ελλάδα, έχοντας ξεπεράσει το 93%, ενώ στις αρχές του 2015, προχώρησε στην εμπορική
διάθεση και δικτύου 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, για ταχύτητες έως και 300Mbps.
17

Παργανάς Θεόδωρος

Αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες του δικτύου κινητής μετά την απόκτηση νέου
φάσματος, έκανε διαθέσιμες στους καταναλωτές, πρώτος στην Ελλάδα και από τους
πρώτους στον κόσμο, ταχύτητες έως και 500 Mbps. Η πληθυσμιακή κάλυψη του 4G+
έχει ξεπεράσει ήδη το 82%.3

3.2.2 Vodafone
Προφίλ της εταιρείας
Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους
μεγαλύτερους ομίλους τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο, με ισχυρή παρουσία στην
αγορά της κινητής, σταθερής και του internet της χώρας. Η εταιρεία επενδύει σε
ψηφιακές υποδομές, στηρίζει τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων και συμβάλλει
ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη χώρα. Δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα εδώ και 23 χρόνια έχοντας επενδύσει την τελευταία επταετία πάνω από 1,5 δισ.
ευρώ.
Με την εισχώρηση της hellas online, η Vodafone Ελλάδας διαθέτει το
μεγαλύτερο ιδιωτικό δίκτυο Οπτικών Ινών στην Ελλάδα. Παράλληλα, επεκτείνει
διαρκώς το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο στην κινητή, με εκτενή κάλυψη 3G και 4G και
υπηρεσίες 4G+ που προσφέρουν υψηλές ταχύτητες, ποιότητα και αξιοπιστία στους
συνδρομητές της4.

3.3 Βουλγαρία
3.3.1 Vivacom
Προφίλ της εταιρείας
Ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός φορέας στη Βουλγαρία με τη επωνυμία VIVACOM
– κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Καλύπτει τις
επικοινωνιακές ανάγκες περισσότερων από 4 εκατομμυρίων πελατών και έχουν
αναπτύξει ένα δίκτυο άνω των 230 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.
Αποστολή και στόχος της VIVACOM είναι να παρέχει εξατομικευμένες
υπηρεσίες στους πελάτες: κινητές και σταθερές φωνητικές υπηρεσίες, πρόσβαση σε
ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας μέσω υποδομής οπτικών ινών, χαλκού και

3

4

Πηγή: https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/who-we-are/profile
Πηγή: http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=1580
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δορυφόρων. Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων μέσω κινητών και σταθερών δικτύων.
Επιπλέον παρέχει ατομικές λύσεις τηλεπικοινωνιών προσαρμοσμένες για τον πελάτη.
Η κοινωνική πολιτική της εταιρείας, ενοποιημένη από την πλατφόρμα
VIVACOM Fund, περιλαμβάνει ετήσιες επενδύσεις εκατομμυρίων BGN στους τομείς
της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της φιλανθρωπίας5.

3.4 Κροατία
3.4.1 Hrvatski Telecom
Προφίλ της εταιρείας
Ο όμιλος που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Κροατία
είναι η Hrvatski Telekom d.d. (Croatian Telecom Inc.). Παρέχει υπηρεσίες σταθερής
τηλεφωνίας, υπηρεσίες Internet, IPTV, υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων (μίσθωση
γραμμών, Metro-Ethernet, IP / MPLS, ATM) Κινητών τηλεφωνικών δικτύων.
Η εταιρεία είναι δομημένη με μέγιστη ευελιξία και αποτελεσματικότητα,
επιτρέποντας τη γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς και της τεχνολογίας.
Χωρίζεται σε επιχειρηματικές μονάδες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με υπηρεσίες
υποστήριξης και διαχείρισης.
Διαθέτει προγράμματα τόσο για ιδιώτες όσο για μεγάλους επιχειρηματικού
πελάτες. Η μονάδα επιχειρηματικών πελατών αναλαμβάνει το μάρκετινγκ σε
επιχειρησιακούς χρήστες, λύσεις ΤΠΕ, εταιρικές πωλήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
συντονισμό και διαχείριση καναλιών.
Ο τεχνολογικός τομέας του ομίλου καλύπτει τις τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών των επιχειρήσεων, τις υποδομές και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε
επίπεδο Εταιρείας.
Η στρατηγική της εταιρείας στηρίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην
ικανοποίηση του πελάτη και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης,
καθώς και στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με την ευρυζωνική
πρόσβαση.
Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος φέρει τον τίτλο μιας από τις πιο ισχυρές
οικονομικές οντότητες και βασικούς παράγοντες της οικονομίας της Κροατίας6.

5

Πηγή : https://www.vivacom.bg/en/about/about-us/company/who-we-are/company-profile

6

Πηγή :http://www.ht.hr/en/about-us/#section-nav
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3.5 Κύπρος
3.5.1 CYTA
Προφίλ της εταιρείας
H Cyta ιδρύθηκε ως Ημικρατικός Οργανισμός το 1961 με σκοπό την παροχή,
συντήρηση και ανάπτυξη πλήρους τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, τόσο στο εσωτερικό
όσο και διεθνώς. Θεωρείται ο κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής
επικοινωνίας στην Κύπρο. Λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού, η Cyta ανέπτυξε
ένα εκτεταμένο υποβρύχιο καλωδιακό δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο συνδέει την Κύπρο
με γειτονικές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Συρία, ο Λίβανος και η Αίγυπτος
και κατ’ επέκταση με τον υπόλοιπο κόσμο. Παράλληλα, ανέπτυξε υποδομή επίγειων
δορυφορικών σταθμών, αναδεικνύοντας την Κύπρο σε τηλεπικοινωνιακό κόμβο της
περιοχής. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών, το Σεπτέμβριο του 2014, η εταιρεία παρουσίασε ένα καινοτόμο προφίλ
ξεκινώντας, την εμπορική διάθεση υπηρεσιών Cyta Κινητής.
Με την παραπάνω εξέλιξη η Cyta Ελλάδος έδωσε για πρώτη φορά στην ελληνική
αγορά τη δυνατότητα συνδυασμού τετραπλών υπηρεσιών (4 play), Σταθερής-ΚινητήςInternet-Τηλεόρασης.
Η εταιρεία έχοντας κάνει μια επιτυχημένη πορεία στα τελευταία χρόνια αποτελεί
μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην αγορά οι οποίες, ακόμη και σε καιρό ύφεσης,
συνεχίζουν να επενδύουν στη χώρα.
Διαθέτει πάνω από 5.500χλμ. ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς, 26
καταστήματα καθώς και πάνω από 500 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα για την
εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης, καλύπτει με τις υπηρεσίες της το 70% του
πληθυσμού της χώρας ενώ κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου στο 16%. Όσον αφορά τον
κλάδο των ευρυζωνικών συνδέσεων το μερίδιο της εταιρείας αγγίζει το 10%.
Ακολουθεί ταχύτατα τις εξελίξεις της τεχνολογίας και πλέον έχει αρχίσει την
παροχή υψηλών ταχυτήτων VDSL έως και 50Mbps, στην ελληνική αγορά, αλλά και τη
χρήση δικτύου οπτικών ινών νέας γενιάς, όπου στηρίζει τη λειτουργία της.
Η παροχή των ποιοτικά υψηλών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχει, η
εταιρεία, έχει συμβάλλει στην αναβάθμιση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που
την επιλέγουν7.

7

Πηγή : http://www.cyta.gr/CYTA/aboutUs/profile, https://el.wikipedia.org/wiki/Cyta
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3.6 Σερβία
3.6.1 Telecom Srbija
Προφίλ της εταιρείας
Η Telekom Srbija a.d. Beograd είναι μια σύγχρονη, εξ ολοκλήρου τοπική
εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η οποία εδώ και 19 χρόνια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη
σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, το Διαδίκτυο και τα πολυμέσα τόσο στη χώρα όσο
και στην ευρύτερη περιοχή.
Ιδρύθηκε το 1997 και αναπτύσσει συνεχώς νέες τεχνολογικές λύσεις προς όφελος
των πελατών της και του περιβάλλοντος. Διατηρεί υψηλή ποιότητα απρόσκοπτων
επικοινωνιών και σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας της εταιρείας, περίπου το 99,8%
των πελατών δίνουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας . Περίπου το
56,0% των πελατών εμπιστεύονται την ποιότητα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και
περίπου το 76,7% των πελατών έχουν πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας την
υπηρεσία ADSL8.

3.7 Σλοβενία
3.7.1 Telecom Slovenije
Προφίλ της εταιρείας
Ο όμιλος Τelekom Slovenije είναι ένας ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών
επικοινωνιών στη Σλοβενία. Κατέχει ηγετική θέση στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής
επικοινωνίας νέας γενιάς καθώς και στα ολοκληρωμένα συστήματα υπηρεσιών cloud
computing και περιεχομένου πολυμέσων.
Είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκτός του ότι είναι ο εθνικός φορέας τηλεπικοινωνιών
στη Σλοβενία, δραστηριοποιείται επίσης μέσω των θυγατρικών της στις αγορές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας στο Κοσσυφοπέδιο, τη Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Μακεδονία. Οι
δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας, ψηφιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολυμέσων και ψηφιακή διαφήμιση,
ολοκλήρωση συστημάτων και υπηρεσίες cloud computing, κατασκευή και συντήρηση
τηλεπικοινωνιακών δικτύων9.
8

Πηγή : https://www.mts.rs/eng/about-us/summary

9

Πηγή : http://www.telekom.si/en/company/company-profile

21

Παργανάς Θεόδωρος

3.8 Τουρκία
3.8.1 Turk Telecom
Προφίλ της εταιρείας
Η Türk Telekom, ο πρώτος ολοκληρωμένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην
Τουρκία. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών και μια γκάμα προϊόντων
ώστε να εξυπηρετεί ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες. Η Türk Telekom ενοποίησε τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, του Διαδικτύου, του τηλεφώνου και της
τηλεόρασης με την επωνυμία "Türk Telekom" από τον Ιανουάριο του 2016.
Διαθέτει 13,2 εκατομμύρια γραμμές σταθερής πρόσβασης, 9,1 εκατομμύρια
ευρυζωνικές συνδέσεις και 18,8 εκατομμύρια συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας από τις
30 Ιουνίου 2017. Οι εταιρείες του ομίλου Türk Telekom παρέχουν υπηρεσίες σε όλες τις
81 πόλεις της Τουρκίας και απασχολεί 33.621 υπαλλήλους.
Η Türk Telekomünikasyon Α.Σ., η οποία παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικών
υπηρεσιών PSTN, κατέχει το 100% της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Avea İletişim
Hizmetleri A.Ş., υπηρεσίες διαδικτυακού διαδικτύου, IPTV, δορυφορική τηλεόραση,
Web TV, κινητή τηλεόραση κ.α.
Αναλαμβάνοντας βασικό ρόλο στην πρόσβαση των πολιτών στη γνώση, η Türk
Telekom θέτει σε εφαρμογή τις τεχνολογίες της πληροφορίας που αποτελούν τη βασική
κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της κοινότητας
σε ολόκληρη την Τουρκία.
Το 55% των μετοχών της Türk Telekom ανήκει στην Ojer Telekomünikasyon
A.Ş., το 30% ανήκει στο τουρκικό δημόσιο και το 5% ανήκει στο Ταμείο του Δημοσίου.
Το υπόλοιπο 15% διατίθεται στο κοινό. Οι μετοχές της Türk Telekom είναι εισηγμένες
στο Borsa Istanbul. Οι μετοχές της Turk Telekom διαπραγματεύονται στο Borsa Istanbul
(BİST) από τον Μάιο του 200810.

10

https://www.turktelekom.com.tr/sayfalar/ana-sayfa.aspx
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3.8.2 Turkcell
Προφίλ της εταιρείας
Η Turkcell είναι ένας προμηθευτής τηλεπικοινωνιακών και τεχνολογικών
υπηρεσιών, που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Τουρκία. Παρέχει υπηρεσίες φωνής,
δεδομένων, τηλεόρασης για καταναλωτές και επιχειρήσεις σε κινητά και σταθερά δίκτυα.
Η κινητή επικοινωνία στην Τουρκία άρχισε όταν η Turkcell άρχισε να λειτουργεί το
Φεβρουάριο του 1994. Στη συνέχεια υπέγραψε 25ετή σύμβαση άδειας GSM με το
Υπουργείο

Μεταφορών

στις

27

Απριλίου

1998.

Οι

μετοχές

της

Turkcell

διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια της Borsa Istanbul (BIST) και της New York
Stock Exchange (NYSE) από τις 11 Ιουλίου 2000.
Ο στόχος της Turkcell είναι να γίνει ένας ολοκληρωμένος φορέας παροχής
υπηρεσιών επικοινωνίας και τεχνολογίας στην περιοχή, λειτουργώντας μια πλατφόρμα
κινητού και σταθερού δικτύου και προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών.
Η εταιρεία έχει επίσης επενδύσεις στο εξωτερικό. Η KKTCell, μια 100%
θυγατρική της Turkcell, ιδρύθηκε το 1999 και λειτουργεί στο πλαίσιο συμφωνίας
κατανομής εσόδων με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Τουρκικής Δημοκρατίας της
Βόρειας Κύπρου. Η εταιρεία Lifecell, μια εταιρεία στην Ουκρανία στην οποία η Turkcell
κατέχει μερίδιο 100%, άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2005. Η Turkcell
απέκτησε επίσης το 80% της BeST από την κρατική επιτροπή ιδιοκτησίας της
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας το 2008. Η Turkcell ήταν παρούσα στη Γερμανία Με τη
μάρκα Turkcell Europe από το 2011 και συνεχίζει τις δραστηριότητές της στη χώρα
μέσω μίας εταιρικής σχέσης μάρκετινγκ με θυγατρική της Deutsche Telecom.
Ήταν ένας από τους πρώτους μεταξύ των παγκόσμιων φορέων που έχουν
εφαρμόσει το HSPA +. Έχει ανακοινώσει δύο νέες τεχνολογίες HSPA + στο δίκτυό της
3G για να καλύψει την αυξανόμενη χρήση δεδομένων. Η Turkcell ξεκίνησε τις υπηρεσίες
LTE στην πατρίδα της την 1η Απριλίου 2016, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες LTEAdvanced και 3 τεχνολογίες συγκέντρωσης φορέων σε 81 πόλεις. Προσφέρει έως και 1
Gbps σε ταχύτητα ινών στο διαδίκτυο με τις υπηρεσίες FTTH11.

11

Πηγή : http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/company-overview
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3.9 Ρωσία
3.9.1 Megafon
Προφίλ της εταιρείας
Η MegaFon είναι ένας φορέας κινητής τηλεφωνίας που κατέχει ηγετικές θέσεις
στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ρωσίας και του κόσμου. Ήταν γνωστή ως GSM
North-West, και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος φορέας εκμετάλλευσης κινητής
τηλεφωνίας και ο τρίτος μεγαλύτερος φορέας τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία. Λειτουργεί
στα πρότυπα GSM, UMTS και LTE. Από τον Ιούνιο 2012 η εταιρεία εξυπηρετεί 62,1
εκατομμύρια συνδρομητές στη Ρωσία και 1,6 εκατομμύρια στο Τατζικιστάν, τη Νότια
Οσετία και την Αμπχαζία.
Το 2002, η εταιρεία άλλαξε το όνομά της από τη Βορειοδυτική GSM σε
MegaFon, όταν απέκτησε αρκετές περιφερειακές εταιρείες, καθιστώντας την πρώτη
εταιρεία GSM στη Ρωσία να καλύπτει όλη την επικράτειά της. Στα τέλη του 2015, οι
συνδρομητές είχαν φτάσει πάνω από 76,8 εκατομμύρια.
Οι μετοχές της εταιρείας έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο
χρηματιστήριο της Μόσχας και του Λονδίνου από το 2012. Τον Ιούνιο του 2014 οι τίτλοι
της MegaFon κατέστησαν τον κορυφαίο κατάλογο τιμών του Χρηματιστηρίου της
Μόσχας. Η MegaFon είναι μία από τις εταιρείες με την υψηλότερη πιστοληπτική
ικανότητα στη ρωσική βιομηχανία τηλεπικοινωνιών και στη Ρωσία συνολικά.
Οι κύριοι μέτοχοι του MegaFon είναι ο Όμιλος USM Holdings Limited (περίπου
56,32%) και ο όμιλος Telia Company (περίπου 25,17%). Οι υπόλοιπες μετοχές
κατέχονται από την 100% θυγατρική της Εταιρείας (3,92%, εκ των οποίων η USM
Holdings Limited έχει δικαίωμα να αποκτήσει μέχρι και 2,5% μέχρι το 2017). Οι μετοχές
βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη δημόσια αγορά και αντιπροσωπεύουν περίπου
το 14,59% του συνολικού αριθμού των εκκρεμών μετοχών12.

3.9.2 Rostelecom
Προφίλ της εταιρείας
Η Rostelecom είναι ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς
φορείς στη Ρωσία και την Ευρώπη. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλα τα τμήματα της
αγοράς τηλεπικοινωνιών και καλύπτει εκατομμύρια νοικοκυριών στη Ρωσία.
Η Rostelecom είναι ένας αδιαμφισβήτητος ηγέτης στις αγορές ευρυζωνικών και
συνδρομητικών τηλεοράσεων στη Ρωσία με περισσότερους από 12,5 εκατομμύρια
12

Πηγή : https://corp.megafon.com/about/about/, https://en.wikipedia.org/wiki/MegaFon
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συνδρομητές ευρυζωνικής σταθερής τηλεφωνίας και πάνω από 9,4 εκατομμύρια
συνδρομητές συνδρομητικής τηλεόρασης, από τους οποίους 4,4 εκατομμύρια συνδρομών
έχουν εγγραφεί στις υπηρεσίες IPTV της Rostelecom.
Στο 1ο τρίμηνο του 2017 ο Όμιλος παρήγαγε ενοποιημένα έσοδα ύψους 70,4 δισ.
RUB, 21,6 δισ. RUB OIBDA (30,6% των εσόδων) και 3,2 δισ. RUB καθαρό εισόδημα.
Επίσης προσφέρει λύσεις στον τομέα της ιατρικής, της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, του cloud computing, της εκπαίδευσης, της ασφάλειας κ.α.
Η Rostelecom έλαβε διεθνείς αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας «BBB-»
και «BB +» από τις εταιρείες Fitch Ratings και Standard & Poor's αντίστοιχα13.

3.10 Σλοβακία
3.10.1 Slovak Telecom
Προφίλ της εταιρείας
Η Slovak Telekom είναι ο μεγαλύτερος σλοβακικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος
με πολυετή πείρα και υπεύθυνη προσέγγιση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η
εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες φωνής και δεδομένων που παρέχονται μέσω σταθερού και
κινητού δικτύου.
Διαθέτει σταθερό και κινητό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που καλύπτει σχεδόν
ολόκληρη την επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Στον τομέα του σταθερού
δικτύου, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην πιο προηγμένη υποδομή των οπτικών
ινών, λειτουργεί το δίκτυο επόμενης γενιάς (NGN) και είναι ο μεγαλύτερος πάροχος
ευρυζωνικών υπηρεσιών στη χώρα. Προσφέρει την ψηφιακή τηλεόραση Magio μέσω
σταθερών δικτύων και δορυφορικής τεχνολογίας DVB-S2. Στον τομέα της κινητής
επικοινωνίας, παρέχει σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω πολλών διαφορετικών τεχνολογιών
για τη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας - GPRS / EDGE, ασύρματο LAN (Wi-Fi),
UMTS FDD / HSDPA / HSUPA, FLASH-OFDM και LTE.
Η Slovak Telekom είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου Deutsche Telekom. Ο
πλειοψηφικός μέτοχος της Εταιρείας (51%) είναι η CMobil B.V., η οποία ανήκει εξ
ολοκλήρου στην Deutsche Telekom AG. Η Δημοκρατία της Σλοβακίας που
εκπροσωπείται από το Υπουργείο Οικονομίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας κατέχει
μερίδιο 34% και το Ταμείο Εθνικής Ιδιοκτησίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας 15%.

13

Πηγή : https://www.rostelecom.ru/en/about/info/
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Ο όμιλος Slovak Telekom αποτελείται από τη μητρική εταιρεία Slovak Telekom,
a. S, και οι θυγατρικές της εταιρείες Κατάλογος, s. R. O., Seznam Mobile, s. R. Ο.,
Telekom Sec, s. R. O., PosAm, spol. S r. O. Και DIGI SLOVAKIA, s. R. O14.

3.11 Πολωνία
3.11.1 Orange Polska
Προφίλ της εταιρείας
Η Orange Polska S.A., ανώνυμη εταιρεία, συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί
στις 4 Δεκεμβρίου 1991. Η Orange Polska Group απαρτίζεται από την Orange Polska και
τις θυγατρικές της. Οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας.
Ο Όμιλος είναι ο κύριος προμηθευτής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Πολωνία.
Παρέχει υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεπικοινωνίας, πρόσβασης στο Διαδίκτυο και
την τηλεόραση. Επιπλέον, ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες ΤΠΕ (Πληροφορική και
Επικοινωνιών),μισθωμένες γραμμές κ.α. Η επωνυμία Orange εκτιμάται ιδιαίτερα από
τους Πολωνούς καταναλωτές για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται15.

14
15

Πηγή : https://www.telekom.sk/english/
Πηγή : http://www.orange-ir.pl/the-company/organisation
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4. Χρηματοοικονομική ανάλυση –Θεωρητική προσέγγιση
4.1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, οι εταιρείες καταρτίζουν ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Πρόκειται για μια σειρά αναλύσεων οι οποίες δίνουν μια
ουσιαστική εικόνα της εταιρείας για την τρέχουσα οικονομική της κατάσταση. Οι
λογιστικές αυτές καταστάσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη.


Ισολογισμός



Αποτελέσματα χρήσης



Διάθεση αποτελεσμάτων



Προσάρτημα
Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης όπως είναι ο Ισολογισμός και η

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης αποτελούν την πιο ουσιαστική πηγή πληροφοριών
της εταιρείας (Foster, 1978) όπου παρουσιάζονται:


τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση (υλικά ή άυλα),



οι πηγές προελεύσεως των κεφαλαίων



όλα τα οικονομικά αποτελέσματα που είναι απόρροια της οικονομικής της
δραστηριότητας.
Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι για να μπορεί κάποιος να έχει μια πιο

εμπεριστατωμένη εικόνα μιας επιχείρησης απαιτείται αξιολόγηση όχι μόνο των
παραπάνω στοιχείων αλλά και επιπλέον πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στους
απολογισμούς καθώς και επισημάνσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις
(Αλεξάκης, Ξανθάκης, 2007).

4.2 Είδη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Οι

επιχειρηματικές

δραστηριότητες

καθώς

και

οι

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις μιας επιχείρησης παρουσιάζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.
Οι επιχειρήσεις συντάσσουν την έκθεση πεπραγμένων (annual report) που σκοπό έχει να
ενημερώσει αναλυτικά τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης. Περιλαμβάνει τις
ακόλουθες τέσσερις χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 1)τον Ισολογισμό, 2)την
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, 3)τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4) το
προσάρτημα (Πατατούκα, Δεμοιράκος, 2003).
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Ισολογισμός (balance sheet), ονομάζεται η συνοπτική λογιστική κατάσταση η
οποία δείχνει την οικονομική θέση της επιχείρησης – εταιρείας μια δεδομένη χρονική
στιγμή με σκοπό να ενημερώσει τους επενδυτές για την πορεία της. Συντάσσεται
συνήθως την τελευταία μέρα κάθε έτους και έπειτα ελέγχεται από εξωτερικό ελεγκτή για
την ορθότητα των στοιχείων .
Ο Ισολογισμός έχει την μορφή πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει συνοπτική
ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά βαθμό ρευστοποίησης
και κινητικότητας. ( Αρβανιτίδης, Ανάλυση Ισολογισμών, διδακτικές σημειώσεις,
Καβάλα, 1998, σελ.3,20)
Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται ο ισολογισμός διαφέρει από χώρα σε
χώρα, και πρόσφατα δημιουργήθηκαν διεθνή οργανισμοί για να καθορίσουν διεθνή
πρότυπα για ισολογισμούς.
Συγκεκριμένα ο Ισολογισμός:


Καταρτίζεται υποχρεωτικά βάσει νόμου.



Χρησιμοποιείται στο τέλος κάθε χρήσης και κατά την έναρξη της νέας χρήσης
που ακολουθεί για τις εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος των λογαριασμών
του Ισολογισμού.



Καταχωρείται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών των οικονομικών
μονάδων.



Δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσης μαζί με την κατάσταση του
λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το
προσάρτημα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.
Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income Statement) είναι μια

συνοπτική έκθεση στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές της
επιχείρησης για μια δεδομένη χρονική περίοδο, συνήθως ανά έτος. Είναι απαραίτητη
ώστε να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα της χρήσης και η αποδοτικότητα της εταιρείας
κατά τη διάρκεια του έτους.
Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης χωρίζεται σε δυο μέρη


στοιχεία των λογαριασμών των λειτουργικών εσόδων και



στοιχεία των λογαριασμών των λειτουργικών εξόδων.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα στοιχεία που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα της
εκμετάλλευσης δηλαδή αν έχουμε κέρδος ή ζημία. (Καραγιάννης, 2008).
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Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Profit Distribution Table), είναι η
οικονομική κατάσταση που εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων
της χρήσης που κλείνει. Χωρίζεται σε δυο μέρη.


προς διάθεση κέρδη χρήσης μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος από τα
καθαρά αποτελέσματα χρήσης



τρόπος διάθεσης των εν λόγω κερδών χρήσης για διανομή μερίσματος,
σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και σε υπόλοιπο κερδών εις νέον.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν παρουσιάσει κέρδη δεν μπορεί να

πραγματοποιηθεί διανομή μερίσματος στους μετόχους αλλά θα πρέπει να καλυφθεί από
τα αποθεματικά προηγούμενων ετών (Βασιλείου, Ηρειώτης, 2007).
Το προσάρτημα (Notes To The Financial Statement), είναι μια έκθεση που
συνοδεύει τις Λογιστικές Καταστάσεις τέλους χρήσης.
Περιέχει κυρίως πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική θέση και τα
αποτελέσματα της επιχείρησης, οι οποίες διευκολύνουν τους τρίτους να κατανοήσουν
καλύτερα τα λογιστικά στοιχεία.
Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στο
προσάρτημα:


Στις μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων



Στους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του Ισολογισμού



Στις αγορές, βελτιώσεις, προσθήκες και πωλήσεις παγίων στοιχείων



Στις μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων



Στη συνδεσμολογία και τους κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών



Στις παρεκκλίσεις από καθιερωμένες μεθόδους



Στο προσωπικό που ασχολήθηκε στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης και τις
αποδοχές του

Η δημοσίευση του προσαρτήματος δεν είναι υποχρεωτική16.

16

Πηγή :ευρετήριο οικονομικών όρων https://www.euretirio.com/prosartima/
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4.3 Αριθμοδείκτες – Θεωρητική Προσέγγιση
4.3.1 Γενικά
Για την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας,
υπάρχουν διάφοροι τρόποι και μέθοδοι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μέσω
των Ισολογισμών, Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης, Καταστάσεων Λογαριασμού
Γενικής Εκμετάλλευσης κλπ. λαμβάνονται οικονομικά στοιχεία τα οποία στη συνέχεια
αναλύονται με τη χρήση των αριθμοδεικτών.
Με τον όρο αριθμοδείκτες εννοούμε τις σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή
στατιστικής προέλευσης, που υπολογίζονται με στόχο τον προσδιορισμό της
πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης.
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην ανάλυση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και αυτό γιατί δίνουν τη δυνατότητα στον αναλυτή να εξάγει ορθά
συμπεράσματα σχετικά με την τρέχουσα και τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της
επιχείρησης.
Οι αριθμοδείκτες γενικότερα είναι αλληλεξαρτώμενοι και θα πρέπει να
εξετάζονται ως σύνολο διότι η μελέτη ενός και μόνο αριθμοδείκτη σε καμιά περίπτωση
δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική θέση της επιχείρησης.

4.3.2 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών
Οι

κατηγορίες

των

αριθμοδεικτών

που

χρησιμοποιούνται

για

την

χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για την ανάλυση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios): χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης της επιχείρησης καθώς και
για τον προσδιορισμό της ικανότητας να ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις.
Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Activity Ratios): προσδιορίζουν το βαθμό
αποτελεσματικότητας της επιχείρησης στη χρήση των περιουσιακών της
στοιχείων.
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios): χρησιμοποιούνται για
τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας της επιχείρησης και γενικότερα της
ικανότητας διοίκησης της. Μετρά το βαθμό αποτυχίας ή επιτυχίας σε δεδομένη
χρονική περίοδο.
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Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Βιωσιμότητας(Financial
Structure and Viability Ratios): δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης της
μακροχρόνιας ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
της.
Αριθμοδείκτες Επενδύσεων ή Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες (Investment
Ratios):

συσχετίζουν

τον

αριθμό

των

μετοχών

της

επιχείρησης

τη

χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη, τα μερίσματα και τα άλλα περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης17 .
Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες αριθμοδεικτών αλλά
αναφέρθηκαν οι πιο σημαντικοί για τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Στην παρούσα
εργασία χρησιμοποιούνται οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, ορισμένοι αποδοτικότητας,
κεφαλαιακής διάρθρωσης και επενδύσεων διότι μέσα από αυτούς θα εξετάσουμε τη
βιωσιμότητα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, και παράλληλα τη
βιωσιμότητα του κλάδου στις χώρες αυτές.
Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Με τον όρο ρευστότητα εννοούμε την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιεί τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, χρησιμοποιώντας τα ρευστοποιημένα περιουσιακά
στοιχεία ή εκείνα που μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα. Η οικονομική ρευστότητα
μιας επιχείρησης εξαρτάται από το βαθμό που τα κυκλοφοριακά της στοιχεία μπορούν να
μετατραπούν εύκολα σε μετρητά χωρίς όμως να χάσουν την αξία τους π.χ. μετοχές,
ομόλογα, γραμμάτια εισπρακτέα.
Όταν μια εταιρεία αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας τότε οι ενέργειες στις
οποίες πρέπει να προβεί για να μη χαρακτηριστεί αφερέγγυα όπως πχ να λάβει ένα
δάνειο για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της πληρώνοντας επιπλέον τόκους ή να
αναγκαστεί στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων , είναι αρκετά ζημιογόνες για εκείνη.
Οι δείκτες ρευστότητας που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι:


Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής (Γενικής) Ρευστότητας



Αριθμοδείκτης Άμεσης (Ειδικής) Ρευστότητας



Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής (Γενικής) Ρευστότητας
17

Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Νικήτα Α. Νιάρχου σελ.50
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Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να
αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με τη χρήση των στοιχείων του
κυκλοφορούν ενεργητικού. Η τιμή του αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερος της μονάδας (1). Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο
μεγαλύτερο είναι και το «περιθώριο ασφάλειας» της επιχείρησης. Ένας αριθμοδείκτης
μικρότερος της μονάδας (1), σηματοδοτεί ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
επιχείρησης είναι μεγαλύτερες από τα κυκλοφοριακά της στοιχεία.
Η σχέση υπολογίζεται ως εξής:
Δείκτης κυκλοφοριακής Ρευστότητας=

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αριθμοδείκτης Άμεσης (Ειδικής) Ρευστότητας
Ένα από τα αυστηρότερα κριτήρια ρευστότητας μίας οικονομικής μονάδας είναι
ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας. Τα ταμειακά διαθέσιμα πρέπει εξ ολοκλήρου να
μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και για να θεωρείται ο
ικανοποιητικός θα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο 1 - 1,5 .
Η σχέση υπολογίζεται ως εξής
Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας =

Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας
O αριθμοδείκτης αυτός προσδιορίζει την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να
ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μόνο με μετρητά.
Θεωρείται ικανοποιητικός όταν κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. Τιμές
κοντά στην μονάδα υποδηλώνουν ότι την υψηλότερη ταμειακή ρευστότητα που διαθέτει
η επιχείρηση.
Η σχέση αυτή υπολογίζεται ως εξής.
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας =

Διαθέσιμο Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

32

Παργανάς Θεόδωρος

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
Η αποδοτικότητα μιας οικονομικής μονάδας συνδέεται άμεσα με τα κέρδη της
επιχείρησης και με την απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων. Με τον όρο
αποδοτικότητα εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί κέρδη από τις
δραστηριότητες της.
Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι εξής


Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους



Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους



Αριθμοδείκτης Αποδόσεως Απασχολούμενων Κεφαλαίων



Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA)



Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)



Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (%)
Ο Αριθμοδείκτης Μεικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους προσδιορίζει την
αποδοτικότητα της επιχείρησης έτσι ώστε το ποσοστό μικτού κέρδους να επαρκεί
πλήρως για την κάλυψη των εξόδων της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
αριθμοδείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι από άποψη κερδών η θέση της επιχείρησης.
Η σχέση υπολογίζεται ως εξής

Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους =

Μικτά κέρδη εκμετάλευσης
*100
Καθαρές πωλήσεις χρήσης

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (%)
Ο αριθμοδείκτης αυτός προσδιορίζει το ποσοστό του καθαρού κέρδους

που

επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της. Σε αυτόν τον αριθμοδείκτη βασίζονται
προκειμένου να προβλέψουν τα μελλοντικά καθαρά κέρδη της επιχείρησης από τις
δραστηριότητές της.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση.
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Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους =

Καθαρά κέρδη εκμετάλευσης
*100
Καθαρές πωλήσεις χρήσης

Αριθμοδείκτης Αποδόσεως Απασχολούμενων Κεφαλαίων
Ο αριθμοδείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων μετρά την κερδοφόρα
δυναμικότητα του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων στην επιχείρηση και μπορεί
να υπολογιστεί είτε για το σύνολο μιας επιχείρησης είτε για τμήματα αυτής ( Νιάρχος,
2004, 7η Έκδοση). Όταν ο δείκτης είναι υψηλός η επιχείρηση θεωρείται πετυχημένη και
οι αποφάσεις της διοίκησης είναι εύστοχες εφόσον διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία το
σύνολο των κεφαλαίων που διαθέτει.
Υπολογίζεται από τη σχέση
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων =

Καθαρά κέρδη εκμετάλευσης + χρηματοοικονομικά έξοδα
*100
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) (%)
Είναι το αποτέλεσμα του πηλίκου των καθαρών κερδών της επιχείρησης, με το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της και μετρά την απόδοση των συνολικών
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού =

Καθαρά κερδη εκμετάλευσης
*100
Σύνολο ενεργητικού

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Ο

Αριθμοδείκτης

Αποδοτικότητας

Ιδίων

Κεφαλαίων

μετρά

την

αποτελεσματικότητα με την οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί αποδοτικά τα Ίδια
Κεφάλαια.
Υπολογίζεται με την παρακάτω σχέση

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ιδίων κεφαλαίων =

Καθαρά κερδη εκμετάλευσης
*100
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
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ένας υψηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη της οικονομικής ευμάρειας της επιχείρησης το
οποίο οφείλεται σε πετυχημένες επενδύσεις (Γεωργόπουλος,2014) .

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης
Με τον όρο μόχλευση εννοούμε τη λειτουργία μιας οικονομικής μονάδας με τη
χρήση δανειακών κεφαλαίων. Ο Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης ελέγχει την
επίδραση των κεφαλαίων που έχει λάβει μια επιχείρηση στα κέρδη της. Ένας δείκτης
μεγαλύτερος της μονάδας δηλώνει ότι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της
επιχείρησης είναι θετική. Όταν είναι ίση με τη μονάδα τότε η επίδραση των ξένων
κεφαλαίων στα κέρδη της είναι πολύ μικρή και δεν υπάρχει οικονομική ωφέλεια για την
επιχείρηση.
Υπολογίζεται με την εξής σχέση
Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης =

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδοτικότητα απασχ.Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας
Από αυτή την κατηγορία των αριθμοδεικτών θα ασχοληθούμε με τον
Αριθμοδείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης (%). Ο δείκτης αυτός είναι μια απόδειξη για το αν
η επιχείρηση θα καταφέρει τελικά να επιστρέψει τα κεφάλαια στους δανειστές. Επίσης
εκφράζει το βαθμό εξάρτησης της επιχείρησης από τα δάνεια που έχει λάβει.
Έτσι οι τιμές που μπορεί να λάβει ο αριθμοδείκτης είναι οι ακόλουθες :
α) Εάν η τιμή του Υ=0,5 σημαίνει ότι τα Ξένα Κεφάλαια ισούνται με το 50% των
Συνολικών Κεφαλαίων και είναι ίσα με τα Ίδια Κεφάλαια. Η τιμή αυτή δείχνει
ικανοποιητική δανειοληπτική ικανότητα.
β) Εάν η τιμή του Υ>0,5 σημαίνει ότι τα Ξένα Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από το 50%
των Συνολικών Κεφαλαίων και κατά συνέπεια μεγαλύτερα από τα Ίδια Κεφάλαια. Η
τιμή αυτή δείχνει χαμηλή ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης των πιστωτών.
γ) Εάν η τιμή του Υ<0,5 σημαίνει ότι τα Ξένα Κεφάλαια είναι μικρότερα από το 50%
των Συνολικών Κεφαλαίων και άρα μικρότερα από τα Ίδια Κεφάλαια. Η τιμή αυτή
δείχνει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και εξασφάλιση των πιστωτών.
Συνεπώς όταν τα Ξένα Κεφάλαια είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα Ίδια
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Κεφάλαια τότε η επιχείρηση βρίσκεται σε ηγετική θέση. Αντίθετα αν συνεχίζει να
δανείζεται τότε θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση (Γεωργόπουλος, 2014) .
Ο δείκτης υπολογίζεται από τη σχέση

Αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης =

Ξένα κεφάλαια
*100
Ιδία κεφάλαια

Επιπλέον θα ασχοληθούμε με τον αριθμοδείκτη απόδοσης επενδύσεων (ROI) (%)
ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των αριθμοδεικτών επένδυσης.
Ο αριθμοδείκτης αυτός προσδιορίζει την αποδοτικότητα των επενδύσεων μιας
επιχείρησης και υπολογίζεται ως εξής.

Αριθμοδείκτης απόδοσης επενδύσεων =

Πωλήσεις - Κόστος πωληθέντων
*100
Κόστος πωληθέντων
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5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιριών και του κλάδου
Τηλεπικοινωνιών χωρών Αν. Ευρώπης και της Μαύρης
Θάλασσας με τη χρήση Αριθμοδεικτών.
Στην

παρούσα

ενότητα,

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα

της

χρηματοοικονομικής ανάλυσης των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδων των
τηλεπικοινωνιών σε χώρες της Αν. Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας μέσω των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των ετών 2012-2015. Οι αριθμοδείκτες
ρευστότητας και αποδοτικότητας που υπολογίζονται αποτυπώνονται σε συγκεντρωτικά
γραφήματα όπου φαίνεται και η πορεία του κλάδου γενικότερα. Επίσης με τη χρήση του
SPSS έγινε ανάλυση των αριθμοδεικτών ώστε να εξεταστούν οι μέγιστες, οι ελάχιστες
τιμές των δεικτών καθώς και ο μέσος όρος αυτών.

5.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 2012-2015
Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται οι τιμές των αριθμοδεικτών
ρευστότητας των εταιρειών κατά τα έτη 2012 – 2015.

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας
2012

2013

2014

2015

7

Γενική Ρευστότητα

6
5
4
3
2
1

ORANGE POLSKA

SLOVAK TELECOM

ROSTELECOM

MEGAFON

TURKCELL

TURK TELECOM

TELEKOM SLOVENIJE

TELECOM SRBIJA

CYTA

HRVATSKI TELECOM

VIVACOM

VODAFONE

ΟΤΕ

MAKEDONSKI TELECOM

0

Εταιρείες Χωρών Αν.Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Διάγραμμα 4: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Εταιρειών Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης
Θάλασσας, 2012-2015
Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών
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Ορίζοντας ως A.Liquidity τη μεταβλητή για τον αριθμοδείκτη γενικής
ρευστότητας και εφαρμόζοντας Descriptive Statistics με το SPSS προκύπτουν τα
αποτελέσματα του πίνακα 3. Όπως βλέπουμε η ελάχιστη τιμή του αριθμοδείκτη γενικής
ρευστότητας ήταν το 0,34, η μέγιστη το 9,839 και ο μέσος στο 2,04 για το έτος 2012. Το
50% των εταιρειών βρισκόταν πάνω από τη μονάδα, επομένως κρίνονται ως ασφαλείς
στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ενώ το υπόλοιπο 50% παρουσίασε
πρόβλημα ρευστότητας. Κατά το 2013, παρατηρούμε ότι 9 στις 14 εταιρείες βρέθηκαν
πάνω από τη μονάδα, άρα σημειώθηκε σχετική βελτίωση στον αριθμό των επιχειρήσεων
αλλά βλέποντας το μέσω να κινείται στο 1,55 από το 2,04 του προηγούμενου έτους
βρίσκονται οριακά στην κάλυψη των υποχρεώσεων. Στα ίδια σχεδόν επίπεδα κινούνται
και τα δύο επόμενα έτη 2014 και 2015. Συγκεκριμένα οι εταιρείες CYTA, HRVATSKI
TELECOM, TURKCELL, MAKEDONSKI TELECOM, SLOVAK TELECOM και
VIVACOM κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα ενώ οι υπόλοιπες σε οριακά επίπεδα.
Πίνακας 3: Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος Αριθμοδείκτη Γενικής Ρευστότητας
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

A.LIQUIDITY2012

14

,340

3,729

1,54552

1,099401

A.LIQUIDITY2013

14

,283

4,867

1,55090

1,214633

A.LIQUIDITY2014

14

,441

6,039

1,78675

1,473097

A.LIQUIDITY2015

14

,406

5,509

1,40073

1,350759

Valid N (listwise)

14

Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών

5.2 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 2012-2015
Παρατηρώντας το διάγραμμα 5, βλέπουμε ότι ο αριθμοδείκτης άμεσης
ρευστότητας των εταιρειών για τα έτη 2012-2015 που προσδιορίζει το πόσο άμεσα
μπορεί να ρευστοποιήσει η εταιρεία και να καλύψει τις υποχρεώσεις της βρίσκεται για
>50% των εταιρειών πάνω από τη (1). Οι υπόλοιπες εταιρείες παρουσιάζουν πρόβλημα
άμεση ρευστότητας του κυκλοφορούν ενεργητικού με αποτέλεσμα να μην κρίνονται
ασφαλείς. Όπως και στην περίπτωση του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας οι εταιρείες
που ξεχώρισαν είναι : CYTA, HRVATSKI TELECOM, TURKCELL, MAKEDONSKI
TELECOM, SLOVAK TELECOM και VIVACOM. Σημαντικό πρόβλημα παρατηρείται
στην ORANGE POLSKA η οποία κινείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.
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Αριθμοδείκτης άμεσης (ειδικής) ρευστότητας
2012

6

2013

2014

2015

Άμεση Ρευστότητα

5
4
3
2

ORANGE POLSKA

SLOVAK TELECOM

ROSTELECOM

MEGAFON

TURKCELL

TURK TELECOM

TELEKOM SLOVENIJE

TELECOM SRBIJA

CYTA

HRVATSKI TELECOM

VIVACOM

VODAFONE

ΟΤΕ

0

MAKEDONSKI…

1

Εταιρείες Ανατολικής Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Διάγραμμα 5 : Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Εταιρειών Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης
Θάλασσας, 2012-2015
Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα4 ο μέσος κινήθηκε κοντά στο 1,5 και δεν υπερέβη το 2
κατά τα έτη 2012-2015.
Πίνακας 4 : Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος Αριθμοδείκτη Άμεσης Ρευστότητας
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

B.LIQUIDITY2012

14

,310

3,660

1,47834

1,093973

B.LIQUIDITY2013

14

,256

4,793

1,47884

1,216051

B.LIQUIDITY2014

14

,399

5,934

1,72000

1,466773

B.LIQUIDITY2015

14

,364

5,388

1,33392

1,333570

Valid N (listwise)

14

Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών

39

Παργανάς Θεόδωρος

5.3 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 2012-2015
Όσον αφορά το αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας ο οποίος προσδιορίζει την
ικανότητα της οικονομικής μονάδας να ικανοποιεί τις

βραχυπρόθεσμες και

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μόνο με μετρητά, παρατηρώντας τις τιμές του δείκτη τόσο
στον πίνακα 5 όσο και στο διάγραμμα 6 βλέπουμε το 2012 ο συγκεκριμένος δείκτης
μόλις για 4 εταιρείες βρίσκεται πάνω από το 1 ενώ για τις υπόλοιπες είναι σε δραματικά
χαμηλά επίπεδα.

Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας
2012

2013

2014

2015

2

ORANGE POLSKA

SLOVAK TELECOM

ROSTELECOM

MEGAFON

TURKCELL

TURK TELECOM

TELEKOM SLOVENIJE

TELECOM SRBIJA

CYTA

HRVATSKI TELECOM

VIVACOM

VODAFONE

0

ΟΤΕ

1

MAKEDONSKI…

Ταμειακή Ρευστότητα

3

Εταιρείες Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Διάγραμμα 6 : Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Εταιρειών Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης
Θάλασσας, 2012-2015
Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών

Ο μέσος κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2015 κινήθηκε κοντά στο 0,6 και η
μέγιστη τιμή άγγιξε το 2 για μόλις 3 εταιρείες στο σύνολο. HRVATSI TELECOM,
CYTA και TURKCELL.
Πίνακας 5 : Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος Αριθμοδείκτη Ταμειακής Ρευστότητας
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

C.LIQUIDITY2012

14

,027

1,852

,65888

,695354

C.LIQUIDITY2013

14

,027

2,165

,62334

,675317

C.LIQUIDITY2014

14

,053

2,156

,62243

,646740

C.LIQUIDITY2015

14

,009

2,860

,54589

,786977

Valid N (listwise)

14

Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών
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5.4 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) (%) 2012-2015
Κατά τη μελέτη του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού παρατηρούμε ό η
εταιρεία VODAFONE για τα έτη 2013, 2014 και 2015 παρουσίασε δείκτη με αρνητικό
πρόσημο περίπου στο -2,5% και ιδιαίτερα το 2015 όπου ξεπέρασε το -10%, Επίσης η
εταιρεία VIVACOM το 2012 βρισκόταν στο -2,5% περίπου ενώ στα επόμενα χρόνια
σημείωσε βελτίωση όπου ο δείκτης κινήθηκε στο 2,5% . Μελετώντας τις οικονομικές
καταστάσεις των εταιρειών παρατηρήθηκε ότι τα έτη αυτά οι εταιρείες είχαν ζημία. Όσον
αφορά την πλειοψηφία όμως των εταιρειών ο δείκτης κινήθηκε μεταξύ 5% και 18%.
Συμπερασματικά παρατηρείται καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των

ORANGE POLSKA

SLOVAK TELECOM

ROSTELECOM

MEGAFON

TURKCELL

TURK TELECOM

TELEKOM SLOVENIJE

TELECOM SRBIJA

CYTA

HRVATSKI TELECOM

VIVACOM

VODAFONE

ΟΤΕ

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού
2012 2013 2014 2015
(ROA)

MAKEDONSKI TELECOM

ROA %

περισσοτέρων εταιρειών με μια φθίνουσα όμως σχετικά πορεία από το 2012 ως το 2015.

Εταιρείες Χωρών Αν.Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Διάγραμμα 7 : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ROA % Εταιρειών Χωρών Αν. Ευρώπης
και Μαύρης Θάλασσας, 2012-2015
Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών
Πίνακας 6: Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος Αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού ROA %
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

ROA12

14

-2,67

19,56

8,8132

6,16269

ROA13

14

-2,40

15,60

6,5984

5,28111

ROA14

14

-2,53

12,96

5,2824

4,15793

ROA15

14

-11,67

10,73

4,3055

5,40948

Valid N (listwise)

14

Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών
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5.5 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%) 20122015
Μελετώντας το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ROE (%) Παρατηρούμε
ανάλογα αποτελέσματα με εκείνα του δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού για τις
εταιρείες VODAFONE και VIVACOM. Οι ζημίες που παρουσίασαν οδήγησαν το δείκτη
της VODAFONE στο -36% ενώ για τη VIVACOM το 2012 περίπου το -12%. Παρόλα
αυτά όμως ο κλάδος γενικότερα κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα εφόσον οι υπόλοιπες
εταιρείες παρουσίασαν δείκτη κοντά στο 10% ενώ ορισμένες εταιρείες άγγιξαν το 29%,
51% και 48%.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων
2012 2013 2014 2015 Κεφαλαίων (ROΕ)

60
ROE %

50
40
30
20
10
ORANGE POLSKA

SLOVAK TELECOM

ROSTELECOM

MEGAFON

TURKCELL

TURK TELECOM

TELEKOM SLOVENIJE

CYTA

VIVACOM

TELECOM SRBIJA

-40

HRVATSKI TELECOM

-30

VODAFONE

-20

ΟΤΕ

-10

MAKEDONSKI TELECOM

0

Εταιρείες Χωρών Αν.Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Διάγραμμα 8 : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ROE % Εταιρειών Χωρών Αν.
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, 2012-2015
Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών

Συνολικά παρατηρείται ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν αποδοτικά τα Ίδια Κεφάλαια.
Πίνακας 7: Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος Αριθμοδείκτη αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ROE %
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

ROE12

14

-12,07

52,15

17,5987

16,75877

ROE13

14

-5,61

48,58

13,8776

13,47431

ROE14

14

-5,52

40,87

11,4162

12,01956

ROE15

14

-36,18

34,09

8,4496

15,38409

Valid N (listwise)

14

Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών
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Παρατηρώντας τον πίνακα 7, βλέπουμε ότι η πορεία του δείκτη συνολικά
παρουσιάζει πτωτική πορεία από το έτος 2012 ως το 2015.

5.6 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης 2012-2015
Ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης προσδιορίζει εάν τα Ξένα Κεφάλαια
(δάνεια που έχουμε λάβει από Τράπεζες) χρησιμοποιούνται κατάλληλα από την εταιρεία
ώστε να εκπληρώσει τον εμπορικό σκοπό της και να της αποφέρει μεγαλύτερη απόδοση
των συνολικών κεφαλαίων από το κόστος.

ORANGE POLSKA
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ROSTELECOM

MEGAFON

TURKCELL
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VODAFONE
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ΟΤΕ
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MAKEDONSKI TELECOM

Μόχλευση

Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης

Εταιρείες Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Διάγραμμα 9 : Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης Εταιρειών Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης
Θάλασσας, 2012-2015
Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι περισσότερες εταιρείες
κινήθηκαν σε οριακά επίπεδα με δείκτη οικονομικής μόχλευσης κοντά στο 1.
Αξιοσημείωτη είναι η θέση του ΟΤΕ και της MEGAFON. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι μεταβολές της VODAFONE αλλά και της VIVACOM κατά το 2012.
Πίνακας 8: Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος Αριθμοδείκτη οικονομικής μόχλευσης
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

MOXLEUSI2012

14

1,089

57,758

5,89054

14,951755

MOXLEUSI2013

14

-4,300

3,424

1,32675

1,760534

MOXLEUSI2014

14

-17,310

3,124

,28816

5,105195

MOXLEUSI2015

14

1,090

3,720

1,77206

,852473

Valid N (listwise)

14

Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών
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Σύμφωνα με τον πίνακα 8, οι τιμές του δείκτη σημείωσαν πτώση από το 2012 ως
το 2015 παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι το 2015 βρίσκεται στο 1,77 μετά από μια
πτώση στο 0,28 που παρατηρήθηκε το 2014.

5.7 Αριθμοδείκτης Δανειακής επιβάρυνσης 2012 - 2015
Σκοπός του αριθμοδείκτη δανειακής επιβάρυνσης είναι να δείξει αν υπάρχει
υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση.

Αριθμοδείκτης Δανειακής επιβάρυνσης
2012

5,00

2013

2014

2015

3,00

2,00

ORANGE POLSKA

SLOVAK TELECOM

ROSTELECOM

MEGAFON

TURKCELL

TURK TELECOM

TELEKOM…

TELECOM SRBIJA

CYTA

HRVATSKI…

VIVACOM

VODAFONE

0,00

ΟΤΕ

1,00

MAKEDONSKI…

Δανειακή Επιβάρυνση

4,00

Εταιρείες Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Διάγραμμα 10 : Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Εταιρειών Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης
Θάλασσας, 2012-2015
Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα και τον πίνακα 9 παρατηρούμε ότι 9 από
τις 14 εταιρείες βρίσκονται πάνω από το 0,5 γεγονός που σημαίνει ότι, τα Ξένα
Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από το 50% των Συνολικών Κεφαλαίων και άρα μεγαλύτερα
από τα Ίδια Κεφάλαια.
Πίνακας 9: Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος του Αριθμοδείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

DE2012

14

,130

3,520

1,20857

1,081266

DE2013

14

,110

3,040

1,18857

,982742

DE2014

14

,230

2,840

1,09429

,842046

DE2015

14

,210

4,160

1,32000

1,132635

Valid N (listwise)

14

Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών
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5.8 Αριθμοδείκτης απόδοσης επενδύσεων ROI (%) 2012 - 2015
Σκοπός του αριθμοδείκτη αυτού είναι να μετρήσει, ανά περίοδο, ποσοστά
επιστροφής σε χρήματα που επενδύθηκαν, ώστε να παρθεί μια απόφαση αν θα γίνει
τελικά μια επένδυση. Μια επένδυση με το καλύτερο ROI συνήθως παίρνει
προτεραιότητα.

Αριθμοδείκτης απόδοσης επένδυσης (ROI)
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Εταιρείες Χωρών Αν.Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Διάγραμμα 11 : Αριθμοδείκτης απόδοσης επενδύσεων Εταιρειών Χωρών Αν. Ευρώπης και Μαύρης
Θάλασσας, 2012-2015
Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών

Παρατηρώντας τόσο το διάγραμμα 11, όσο και τον πίνακα 10 ο δείκτης κινήθηκε
κοντά στο 30% κατά μέσο όρο για τον κλάδο Τηλεπικοινωνιών στις Χώρες της Αν.
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της TURK
TELECOM όπου δείκτης κινήθηκε μεταξύ 90% και 100%.
Πίνακας 10: Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος Αριθμοδείκτη απόδοσης επενδύσεων.
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

ROI12

14

-2,42

102,93

32,2705

29,09724

ROI13

14

3,43

92,99

30,8052

26,47739

ROI14

14

-,73

93,47

31,6289

29,38242

ROI15

14

2,10

96,30

31,7745

31,24947

Valid N (listwise)

14

Πηγή : Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών
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6. Οικονομετρική μελέτη
6.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Τα

τελευταία

χρόνια,

το

ευμετάβλητο

εξωτερικό

περιβάλλον

των

επιχειρηματικών κλάδων και επιπλέον η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των
επιχειρήσεων, οδήγησε στην αναγκαιότητα μελέτης και πρόβλεψης της μεταβολής της
αποδοτικότητας, της κερδοφορίας και πολλών άλλων χρηματοοικονομικών μεγεθών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει σχέση της αποδοτικότητας των εταιρειών με την
ιδιοκτησιακή δομή, τη ρευστότητα και την προστασία των μετόχων.
Σύμφωνα με τους Ozcan Isik, M. Erkan Soykan (2013) εξετάζοντας τη σχέση
της αποδοτικότητας και της ιδιοκτησίας των μεγαλομετόχων, μελετώντας στο σύνολο
164 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο για τη χρονική περίοδο 2003-2010,
οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι μεγάλοι μέτοχοι έχουν σημαντική θετική επίδραση
στην απόδοση των επιχειρήσεων.
Επίσης σε έρευνα που έγινε από την Marinke Scholten (2004), μελέτη
περίπτωσης Ολλανδίας 80 εισηγμένων εταιρειών διαπιστώθηκε ότι ενώ αρχικά η αύξηση
του ποσοστού ιδιοκτησιακής δομής οδήγησε σε αύξηση της αποδοτικότητας του
ενεργητικού ROA, στο επίπεδο του ποσοστού ιδιοκτησίας >48% η αποδοτικότητα είχε
φθίνουσα πορεία.
Η δομή της ιδιοκτησίας έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην απόδοση των ιδίων
κεφαλαίων (ROE). Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν με σχετική έρευνα οι Rami Zeitun
και Gary Gang Tian (2007), και πιο συγκεκριμένα περιπτώσεις όπου το ποσοστό του
μεγαλομετόχου ανήκει στο κράτος τότε υπάρχει αρνητική επίδραση στο δείκτη απόδοσης
ιδίων κεφαλαίων.
Μια εμπειρική έρευνα των Abdelmohsen M. Desoky, Gehan A. Mousa, (2013)
σχετικά με την επίδραση της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας στις σταθερές επιδόσεις
αιγυπτιακών εισηγμένων εταιρειών έδειξε η συγκέντρωση ιδιοκτησίας έχει σημαντικό
αντίκτυπο στην απόδοση της επιχείρησης και συγκεκριμένα στον αριθμοδείκτη
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ROE.
Ο Ibrahim El‐Sayed Ebaid, (2009) μελετώντας ένα δείγμα αιγυπτιακών
εισηγμένων εταιρειών από το 1997 έως το 2005, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης
της κεφαλαιακής δομής στις επιδόσεις της επιχείρησης στην Αίγυπτο , χρησιμοποιώντας
τρεις από τις λογιστικές μεθόδους χρηματοοικονομικής επίδοσης (π.χ. απόδοση
κεφαλαίου (ROE), απόδοση των περιουσιακών στοιχείων (ROA) και περιθώριο μικτού
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κέρδους) και εφαρμόζοντας ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για την εκτίμηση της
σχέσης μεταξύ του επιπέδου μόχλευσης και της απόδοσης της επιχείρησης, οδηγήθηκε
στο συμπέρασμα ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση, σε γενικές γραμμές, έχει αδύναμο έως
μηδενικό αντίκτυπο στην απόδοση της επιχείρησης.
Έρευνα των Eric Gedajlovic και Daniel M. Shapiro, (2002) για τη δομή
ιδιοκτησίας και την κερδοφορία της εταιρείας στην Ιαπωνία, οδήγησε στο συμπέρασμα
ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της δομής ιδιοκτησίας και της οικονομικής απόδοσης των 334
ιαπωνικών εταιρειών που μελετήθηκαν για την περίοδο 1986-91.
Το 2011 η μελέτη των Qasim Saleem, Ramiz Ur Rehman για τις επιπτώσεις της
ρευστότητας στους δείκτες αποδοτικότητας σε πετρελαϊκές εταιρείες του Πακιστάν,
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ ρευστότητας και κερδοφορίας. Οι
επιπτώσεις είναι σημαντικές στη μέτρηση του δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού ROA,
ενώ είναι ασήμαντος για τη ROE και την ROI.
Τόσο η διαχείριση της ρευστότητας όσο και η κερδοφορία είναι ουσιώδη σημεία
για την ανάπτυξη και την επιβίωση των επιχειρήσεων. Μελέτη της Eljelly, A. (2004)
εξέτασε τις εισηγμένες εταιρείες παραγωγής στη Σρι Λάνκα για μια περίοδο 5 ετών από
το 2008 έως το 2012. Η ανάλυση συσχέτισης και παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε
στην ανάλυση και οι εκτιμήσεις έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ
ρευστότητας και κερδοφορίας μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών παραγωγής στη Σρι
Λάνκα.
Σύμφωνα με έρευνα του Khan A. (2017) για την αξιολόγηση της απόδοσης της
NTPC (National Thermal Power Corporation Limited) της Ινδίας, ο πρωταρχικός στόχος
της αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων είναι να δώσει μια ακριβή εικόνα
της οικονομικής κατάστασης σε μια συνοπτική μορφή. Στη συγκεκριμένη μελέτη
εξετάζονται οι οικονομικές επιδόσεις του NTPC για μια περίοδο δέκα ετών από το 200607 έως το 2015-16. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από διάφορες δημοσιευμένες ετήσιες
εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα έχουν υπολογιστεί και αναλυθεί η
ρευστότητα, η κερδοφορία, η αποδοτικότητα της διαχείρισης, η φερεγγυότητα και οι
αναλογίες αποτίμησης της αγοράς. Χρησιμοποιώντας την τεχνική πολλαπλής
παλινδρόμησης για την αξιολόγηση της επίδρασης της ρευστότητας, της και της
αποδοτικότητας της διαχείρισης στην κερδοφορία του NTPC. οι αριθμοδείκτες ROA και
ROE έχουν ληφθεί ως μεσολαβητικά μέτρα κερδοφορίας. Τα ευρήματα που προέκυψαν
έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος του δείκτη κύκλου εργασιών στην
κερδοφορία. Ωστόσο, ο δείκτης χρέους / ιδίων κεφαλαίων έχει σημαντικό αντίκτυπο
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στην κερδοφορία του NTPC.
Συμπερασματικά τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών και εμπειρικών
μελετών, έδειξαν σημαντική συσχέτιση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας ενεργητικού
και ιδίων κεφαλαίων με το ποσοστό ιδιοκτησίας των μεγαλομετόχων, τη ρευστότητα και
το δείκτη δανειακής επιβάρυνσης. Μικρότερη αποδείχτηκε η συσχέτιση με το δείκτη
επενδύσεων. Τα αποτελέσματα όμως πολλές φορές δεν είναι γενικευμένα και αφορούν
συγκεκριμένη κατηγορία εταιρειών πχ. εισηγμένων στο χρηματιστήριο ή διαφορετικών
κλάδων.
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6.2 Παρουσίαση μεταβλητών
Στην

παρούσα

εργασία

αναλύουμε

ένα

δείγμα

14

εταιρειών

που

δραστηριοποιούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
και της Μαύρης Θάλασσας, κατά την περίοδο 2012 έως 2015. Ως πηγή δεδομένων για
την παρακάτω ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των δημοσιευμένων ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η
παρουσίαση των υπό διερεύνηση μεταβλητών και η ταξινόμησή τους σε εξαρτημένες και
ανεξάρτητες.
Οι μεταβλητές που θα εξετάσουμε, είναι ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας
ενεργητικού (ROA), ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) και οι
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι το ποσοστό του μεγαλομετόχου (OWN), το σύνολο του
ενεργητικού (SIZE), ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης (LEVERAGE), και ο
αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (LIQUIDITY).
Στον πίνακα 11 παρατηρούμε τις ελάχιστες, τις μέγιστες τιμές και τη μέση τιμή
των μεταβλητών. Αξιοσημείωτη είναι η μέση τιμή του ποσοστού ιδιοκτησίας των
μεγαλομετόχων των εταιρειών η οποία όπως βλέπουμε αγγίζει το 62,92%. Είναι εμφανές
ότι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας το ποσοστό
ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένο στους μεγαλομετόχους των εταιρειών.
Επιπλέον όπως παρατηρούμε η μέση τιμή του δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ήταν
στο 0,0622 (6,22%) και του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων στο 0,1279
(12,79%).
Πίνακας 11: Ελάχιστη , μέγιστη τιμή και μέσος των μεταβλητών
Μεταβλητή

Mean

Median

Maximum

Minimum

Std. Dev.

N

ROA

0.062272

0.057165

0.195632

-0.116690

0.054472

56

ROE

0.127957

0.095894

0.521507

-0.361763

0.145464

56

OWN

0.629239

0.510000

1.000000

0.400000

0.209262

56

OWN2

0.438951

0.260100

1.000000

0.160000

0.310781

56

SIZE

13.42779

13.84701

17.13423

8.917338

2.484151

56

LEVERAGE

1.202857

0.835000

4.160000

0.110000

0.990951

56

LIQUIDITY

0.612634

0.323116

2.860343

0.009344

0.684883

56

Αξιολογώντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) μιας
επιχείρησης δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της
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λειτουργίας, δεδομένου ότι μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών
στοιχείων. Ο δείκτης αυτός φανερώνει την ικανότητά της εταιρείας να μπορεί να
επιβιώσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια για επένδυση.
Πίνακας 12: Στατιστικά στοιχεία ROA περιόδου 2012 - 2015
Σύνολο εταιρειών
Μέση τιμή

Τυπική Απόκλιση

2012

8,81319

6,162691

2013

6,59840

5,281110

2014

5,28238

4,157927

2015

4,30553

5,409478

ROA (%)

Στον πίνακα 12 παρατηρούμε ότι η αποδοτικότητα του ενεργητικού των
εταιρειών κατά τη διάρκεια των ετών ήταν πτωτική και το 2015 άγγιξε το 4,3 % από το
8,8 % που βρισκόταν το 2012.
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) απεικονίζει το πόσο
αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας. Αποτελεί τον βασικό
δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας (σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος)
προβάλει ιδιαίτερα στον ετήσιο απολογισμό χρήσης.
Πίνακας 13: Στατιστικά στοιχεία ROE περιόδου 2012 – 2015
Σύνολο εταιρειών
Μέση τιμή

Τυπική Απόκλιση

2012

13,87761

13,474311

2013

11,41616

12,019563

2014

17,59869

16,758773

2015

8,44958

15,384092

ROE (%)

Η εικόνα που παρουσιάζει η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια
της χρονικής περιόδου 2012 2015 φαίνεται στον πίνακα 13. Όπως βλέπουμε υπάρχει
πτώση στις τιμές του δείκτη ο οποίος το 2012 ήταν στο 13,87% ενώ το 2015 8,44%.
Ως εξαρτημένες μεταβλητές θέτουμε τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας
ενεργητικού (ROA) και τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας Ιδίων κεφαλαίων (ROE). Οι
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι το ποσοστό ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου (OWN), το ln
του συνόλου του ενεργητικού (SIZE), ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης
(LEVERAGE), και ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (LIQUIDITY).
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Πίνακας 14: Στατιστικά στοιχεία εξαρτημένων μεταβλητών περιόδου 2012 – 2015
Σύνολο εταιρειών
Μέση τιμή

Τυπική Απόκλιση

2012

61,33785714

20,5886336

2013

61,93071429

21,19655976

2014

62,40214286

21,02762109

2015

66,025

22,86729332

2012

13,4137

2,5114

2013

13,3937

2,5102

2014

13,4556

2,5852

2015

13,4480

2,6102

1,2086

1,08127

1,1886

,98274

1,0943

,84205

1,3200

1,13263

2012

0,65888

0,695354

2013

0,62334

0,675317

2014

0,62243

0,646740

2015

0,54589

0,786977

OWN (%)

SIZE

2012
2013
LEVERAGE
2014
2015

LIQUIDITY

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 14 ο μέσος όρος του ποσοστού ιδιοκτησίας των
μεγαλομετόχων αυξάνεται από 61,33% το 2012 σε 66,025% το 2015. Γενικότερα όπως
παρατηρείται ότι κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και
το χρονικό διάστημα που εξετάζεται.
Ο μέσος όρος του ln του συνόλου του ενεργητικού κυμάνθηκε κοντά στο 13,40
στη διάρκεια των τεσσάρων ετών με τυπική απόκλιση κοντά 2,5.
Όσον αφορά τον μέσο όρο του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης, παρατηρούμε ότι
κατά τη χρονική περίοδο 2012 -2015 ο δείκτης κινείται οριακά σε σταθερό επίπεδο κοντά
στο 1. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η τιμή του είναι >0,5 τα Ξένα Κεφάλαια είναι
περισσότερο από το 50% των Συνολικών Κεφαλαίων και κατά συνέπεια μεγαλύτερα από
τα Ίδια Κεφάλαια. Η τιμή αυτή δείχνει χαμηλή ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης
των πιστωτών.
Τέλος παρατηρώντας τα αποτελέσματα του μέσου όρου του αριθμοδείκτη
ταμειακής ρευστότητας, βλέπουμε ότι ο δείκτης κινήθηκε πτωτικά από το 0,65 στο 0,54
το 2015. Θεωρείται ικανοποιητικός εφόσον κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και της
μονάδας
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται και ταξινομούνται οι εξαρτημένες και οι
51

Παργανάς Θεόδωρος

ανεξάρτητες μεταβλητές, με την αντίστοιχη περιγραφή και το συμβολισμό που
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ανάλυση.
Πίνακας 15: Περιγραφή και συμβολισμός μεταβλητών
Μεταβλητή

Περιγραφή

Συμβολισμός

ROA

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας
ενεργητικού

ROA

ROE

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας
ιδίων κεφαλαίων

ROE

Εξαρτημένες μεταβλητές

Ανεξάρτητες μεταβλητές
OWN
OWN^2
SIZE
LEVERAGE
LIQUIDITY

Ποσοστό του μεγαλομετόχου
Το τετράγωνο του ποσοστού του
μεγαλομετόχου
Το ln του συνόλου του
ενεργητικού
Αριθμοδείκτης Ξένα / Ιδία
κεφάλαια
Αριθμοδείκτης ταμειακής
Ρευστότητας

OWN
OWN2
SIZE
LEVERAGE
LIQUIDITY
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6.3 Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος
Η μορφή της εξίσωσης την οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι η εξής

ROA= f (OWN,SIZE,LEVERAGE,LIQUIDITY)
ROΕ= f (OWN,SIZE,LEVERAGE,LIQUIDITY)

ROA : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού
ROΕ : Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
OWN : ποσοστό μεγαλομετόχου
SIZE : ln(συνόλου ενεργητικού)
LEVERAGE: Αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης
LIQUIDITY: Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας
Η μεταβλητές ROA, ROE είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές και οι μεταβλητές
OWN, SIZE, LEVERAGE, LIQUIDITY είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές στις
μεταβολές των οποίων οφείλονται και οι μεταβολές της ROA και της ROE.
Έστω λοιπόν η γραμμική μορφή της συνάρτησης είναι η εξής.
ROAit  a  b _1 OWN  b _ 2  OWN 2  b _ 3  SIZE  b _ 4  LEVERAGE  b _ 5  LIQUIDITY  uit
ROEit  a  b _1 OWN  b _ 2  OWN 2  b _ 3  SIZE  b _ 4  LEVERAGE  b _ 5  LIQUIDITY  uit

Όπου ROAit, είναι το ROA για κάθε εταιρεία και κάθε έτος και ROΕit το ROE
για κάθε εταιρεία και κάθε έτος.
Όπου (i) είναι ο αριθμός της εταιρείας (Ν=14) και (t) είναι το έτος (Τ=4). Το α
είναι μια σταθερά, το b αντίστοιχα b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 είναι οι συντελεστές οι οποίοι
πρέπει να εκτιμηθούν και u ο διαταρακτικός όρος.

6.3.1 Έλεγχος κανονικότητας μεταβλητών και συσχετίσεων
Αρχικά πραγματοποιούμε τον έλεγχο κανονικότητας των μεταβλητών.
Ο έλεγχος της κανονικότητας περιλαμβάνει δύο υποθέσεις
Η0 : τα στοιχεία της μεταβλητής κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική κατανομή
Η1: τα στοιχεία της μεταβλητής δεν κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική κατανομή
53

Παργανάς Θεόδωρος

Διάγραμμα 12 : Έλεγχος κανονικότητας ROA
14

Series: ROA
Sample 2012 2015
Observations 56

12
10
8
6
4
2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.062272
0.057165
0.195632
-0.116690
0.054472
-0.119029
4.206611

Jarque-Bera
Probability

3.529354
0.171242

0
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Από τα παραπάνω δεδομένα για τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού
το Probability (P) του Jarque-Bera είναι 0.1712 >0.05 άρα βρισκόμαστε στην Η0 και τα
στοιχεία ακολουθούν την κανονική κατανομή.
Διάγραμμα 13 : Έλεγχος κανονικότητας ROE
20

Series: ROE
Sample 2012 2015
Observations 56

16

12

8

4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.127957
0.095894
0.521507
-0.361763
0.145464
0.292233
5.433677

Jarque-Bera
Probability

14.61689
0.000670

0
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Όσον αφορά τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) το
Probability (J-B) είναι P=0.0006<0.05 άρα βρισκόμαστε στην Η1 και τα στοιχεία δεν
ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για ποσοστό ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου
(OWN) το Probability (J-B) είναι Ρ=0.0033 <0.05 άρα βρισκόμαστε στην Η1 και τα
στοιχεία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για το τετράγωνο του ποσοστού
ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου (OWN2) το Probability (J-B) είναι Ρ=0.0011 <0.05 άρα
βρισκόμαστε στην Η1 και τα στοιχεία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για το
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ln του συνόλου του ενεργητικού (SIZE) το Probability (J-B) είναι Ρ=0.326>0.05 άρα
βρισκόμαστε στην Η0 και τα στοιχεία ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για τον
δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (LEVERAGE) το Probability (J-B) είναι Ρ=0.0096 <0.05
άρα βρισκόμαστε στην Η1 και τα στοιχεία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή.
Τέλος για τον δείκτη ταμειακής ρευστότητας (LQUIDITY) το Probability (J-B) είναι
P=0.00000 <0.05 άρα βρισκόμαστε στην Η1 και τα στοιχεία δεν ακολουθούν την
κανονική κατανομή.
Έλεγχος συσχετίσεων
Όπως και στον έλεγχο κανονικότητας έτσι κι εδώ τα αποτελέσματα μελετώνται σύμφωνα
με τις δύο παρακάτω υποθέσεις.
Η0 : Μη στατιστικά σημαντικό
Η1 : Στατιστικά σημαντικό.

Πίνακας 16: Έλεγχος συσχέτισης μεταβλητών με (ROA)
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Πίνακας 17: Έλεγχος συσχέτισης μεταβλητών με (ROΕ)

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα αποτελέσματα συσχέτισης των
μεταβλητών. Στην περίπτωση της ROA ως εξαρτημένη μεταβλητή παρατηρούμε από το
Probability της t-Statistics (4ο νούμερο στην κάθε ομαδοποιημένη στήλη) ότι
P(own)=0,0021,

p(own2)=0,0015,

P(size)=0,2875,

P(leverage)=0,2020,

P(liquidity)=0,0158 . Συνεπώς στατιστικά σημαντικό κρίνεται το αποτέλεσμα μόνο για
τη μεταβλητή OWN και OWN2 όπου η τιμή είναι <0,01 και οριακά για την ταμειακή
ρευστότητα .
Όσον αφορά την περίπτωση που εξετάζουμε το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων ROE τα αποτελέσματα είναι όμοια με τα προηγούμενα και στατιστικά
σημαντικό είναι το αποτέλεσμα της μεταβλητής OWN και OWN2.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει συσχέτιση του ποσοστού του
μεγαλομετόχου τόσο με το δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού όσο και με τον δείκτη
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.

56

Παργανάς Θεόδωρος

6.4 Εκτίμηση μικτού διαστρωματικού μοντέλου με χρήση σταθερών
επιδράσεων
Εκτίμηση με εξαρτημένη μεταβλητή (ROA)
Εκτιμώντας το υπόδειγμα από τη γραμμική του μορφή με εξαρτημένη μεταβλητή
το δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού ROA προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα.
Πίνακας 18: Παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή (ROΑ)

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 08/24/17 Time: 22:37
Sample: 2012 2015
Periods included: 4
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 56
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
OWN
OWN2
SIZE
LEVERAGE
LIQUIDITY

1.005555
-2.369755
1.602021
-0.009085
-0.038382
0.020920

0.584088
1.252057
0.832306
0.032679
0.013539
0.015496

1.721582
-1.892690
1.924797
-0.278018
-2.834840
1.350007

0.0935
0.0662
0.0620
0.7825
0.0074
0.1852

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.773781
0.663729
0.031588
0.036918
125.6231
7.031037
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.062272
0.054472
-3.807968
-3.120795
-3.541552
1.602279

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν οι συντελεστές παλινδρόμησης και η
συνάρτηση γράφεται ως εξής .
ROA  1,005  2,369  OWN  1,602  OWN 2  0,009  SIZE  0,038  LEVERAGE  0,02  LIQUIDITY

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, ακολουθώντας το Prob.

της t

κατανομής διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά τον έλεγχο των συντελεστών για τη
μεταβλητή OWN έχουμε Prob =0.06 > 0.05 άρα σε επίπεδο σημαντικότητα 5%
δεχόμαστε ότι για τη μεταβλητή OWN το αποτέλεσμα δεν είναι στατιστικά
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σημαντικό. Όσον αφορά τη μεταβλητή ΟWΝ2 έχουμε Prob = 0,06 >0.05 μεγαλύτερο
του 5% και κρίνεται ως μη στατιστικά σημαντικό. Για τη μεταβλητή SIZE έχουμε
Prob = 0.78 >0.05 επομένως κρίνεται ως μη στατιστικό σημαντικό. Για τη μεταβλητή
LEVERAGE έχουμε Prob = 0.007 <0.05 επομένως κρίνεται ως στατιστικά σημαντικό.
Τέλος για τη μεταβλητή LIQUIDITY έχουμε Sig= 0.185>0.05 επομένως το αποτέλεσμα
κρίνεται ως μη στατιστικά σημαντικό.
Συμπέρασμα : Μόνο για τον αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας (LEVERAGE) σε
επίπεδο σημαντικότητας 5% το αποτέλεσμα κρίνεται ως στατιστικά σημαντικό.
Ελέγχοντας το συντελεστή προσδιορισμού (R2) ο οποίος εκφράζει το ποσοστό
μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής ROA από τις ανεξάρτητες μεταβλητές
R2 = SSR / SST
Βλέπουμε ότι ανέρχεται στο 0.7737 με Prob=0,000<0,05 που σημαίνει ότι η
μεταβλητότητα του ποσοστού του μεγαλομετόχου, του συνόλου του ενεργητικού, του
δείκτη δανειακής επιβάρυνσης και της ταμειακής ρευστότητας ερμηνεύουν κατά 77,37
% τα δεδομένα του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA).
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου Durbin Watson, βλέπουμε ότι
προκύπτει μια τιμή στο 1,6 γεγονός που σημαίνει ότι εφόσον είναι κοντά στο 2 σύμφωνα
με εμπειρικό κανόνα (Field, 2009), τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα (ανησυχούμε για
τιμές <1 και >3) και δεν έχουμε πρόβλημα αυτοσυσχέτισης.
‘Οσον αφορά τα πρόσημα των συντελεστών, φαίνεται ότι η μεταβλητή own έχει
αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα ενεργητικού, η μεταβλητή SIZE που αφορά το
ln του συνόλου του ενεργητικού έχει αρνητική επίδραση, η μεταβλητή LEVERAGE που
αφορά την δανειακή επιβάρυνση έχει επίσης αρνητική επίδραση και τέλος η ρευστότητα
έχει θετική επίδραση. Στατιστικά σημαντική επίδραση όμως όπως προαναφέρθηκε έχει
μόνο η δανειακή επιβάρυνση.
Έλεγχος γραμμικής σχέσης μεταβλητών
Ο έλεγχος των 2 υποθέσεων που μπορεί να γίνει με την F κατανομή περιλαμβάνει
Η0 : b1=b2=b3=0
Η1 : b1≠b2≠b3≠0
Ακλουθώντας την F κατανομή το Probability (F-Statistic) = 0.0000 < 0.05 επομένως
απορρίπτουμε την Η0 και b1≠b2≠b3≠0.
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Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων
Από τα δεδομένα που προκύπτουν για τα κατάλοιπα το Probability (P) του
Jarque-Bera είναι 0.000 <0.05 άρα βρισκόμαστε στην Η1 και τα στοιχεία δεν
ακολουθούν την κανονική κατανομή.
Διάγραμμα 14: Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων
20

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 56

16

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

12

8

1.52e-18
-0.001754
0.107414
-0.075058
0.025908
1.007553
7.857852

4

Jarque-Bera
Probability
0
-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

64.53855
0.000000

0.10

Διαπιστώνεται επίσης, ότι η κατανομή παρουσιάζει δεξιά ασυμμετρία, με το συντελεστή
ασυμμετρίας να εκτιμάται στο 1,007. Επίσης, ο συντελεστής κυρτότητας είναι
υψηλότερος του 3, επομένως η κατανομή είναι λεπτόκυρτη.
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Εκτίμηση με εξαρτημένη μεταβλητή (ROE)
Εξετάζοντας το υπόδειγμα από τη γραμμική του μορφή και με εξαρτημένη
μεταβλητή τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας Ιδίων κεφαλαίων (ROE) προκύπτουν τα
αποτελέσματα του πίνακα 19.
Πίνακας 19: Παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή (ROE)
Dependent Variable: ROE
Method: Panel Least Squares
Date: 08/24/17 Time: 22:48
Sample: 2012 2015
Periods included: 4
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 56
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
OWN
OWN2
SIZE
LEVERAGE
LIQUIDITY

2.707691
-8.676791
5.817413
0.030247
-0.074721
0.016665

1.419128
3.042058
2.022212
0.079399
0.032896
0.037651

1.907997
-2.852277
2.876758
0.380955
-2.271453
0.442607

0.0642
0.0071
0.0066
0.7054
0.0290
0.6606

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.812738
0.721637
0.076747
0.217932
75.90928
8.921331
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.127957
0.145464
-2.032474
-1.345301
-1.766059
1.593164

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν οι συντελεστές παλινδρόμησης και η
συνάρτηση γράφεται ως εξής .
ROE  2,70  8,67  OWN  5,81 OWN 2  0,03  SIZE  0,07  LEVERAGE  0,016  LIQUIDITY

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, ακολουθώντας το Prob.

της t

κατανομής διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά τον έλεγχο των συντελεστών για τη
μεταβλητή OWN έχουμε Prob =0.007 < 0.05 άρα σε επίπεδο σημαντικότητα 5%
δεχόμαστε ότι για τη μεταβλητή OWN το αποτέλεσμα είναι στατιστικά σημαντικό.
Όσον αφορά τη μεταβλητή ΟWΝ2 έχουμε Prob = 0,006 <0.05 σε επίπεδο
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σημαντικότητα 5% δεχόμαστε ότι για τη μεταβλητή ΟWΝ2 το αποτέλεσμα είναι
στατιστικά σημαντικό. Για τη μεταβλητή SIZE έχουμε Prob = 0.70 >0.05 επομένως
κρίνεται ως μη στατιστικά σημαντικό. Για τη μεταβλητή LEVERAGE έχουμε Prob =
0.029 <0.05 επομένως κρίνεται ως στατιστικά σημαντικό. Τέλος για τη μεταβλητή
LIQUIDITY έχουμε Sig= 0.66 >0.05 επομένως κρίνεται ως μη στατιστικά σημαντικό.
Συμπέρασμα : Για το ποσοστό του μεγαλομετόχου (OWN) και (OWN2) και για τον
αριθμοδείκτη δανειακής επιβάρυνσης (LEVERAGE) σε επίπεδο σημαντικότητας 5% τα
αποτελέσματα κρίνονται ως στατιστικά σημαντικά.
Ελέγχοντας το συντελεστή προσδιορισμού (R2) ο οποίος εκφράζει το ποσοστό
μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής ROA από τις ανεξάρτητες μεταβλητές
R2 = SSR / SST
Βλέπουμε ότι ανέρχεται στο 0.8127 με Prob=0,000<0,05 που σημαίνει ότι η
μεταβλητότητα του ποσοστού του μεγαλομετόχου, του συνόλου του ενεργητικού, του
δείκτη δανειακής επιβάρυνσης και της ταμειακής ρευστότητας ερμηνεύουν κατά 81,27
% τα δεδομένα του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού (ROΕ).
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου Durbin Watson, βλέπουμε ότι
προκύπτει μια τιμή στο 1,59 γεγονός που σημαίνει ότι εφόσον είναι κοντά στο 2
σύμφωνα με εμπειρικό κανόνα (Field, 2009) τα σφάλματα

είναι ανεξάρτητα

(ανησυχούμε για τιμές <1 και >3) και δεν έχουμε πρόβλημα αυτοσυσχέτισης.
‘Οσον αφορά τα πρόσημα των συντελεστών, φαίνεται ότι η μεταβλητή own έχει
αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα ενεργητικού, η μεταβλητή SIZE που αφορά το
ln του συνόλου του ενεργητικού έχει θετική επίδραση, η μεταβλητή LEVERAGE που
αφορά την δανειακή επιβάρυνση έχει επίσης αρνητική επίδραση και τέλος η ρευστότητα
έχει θετική επίδραση. Στατιστικά σημαντική επίδραση όμως όπως προαναφέρθηκε έχει
μόνο η δανειακή επιβάρυνση LEVERAGE και το ποσοστό ιδιοκτησίας OWN, OWN2.
Έλεγχος γραμμικής σχέσης μεταβλητών
Ο έλεγχος των 2 υποθέσεων που μπορεί να γίνει με την F κατανομή περιλαμβάνει
Η0 : b1=b2=b3=0
Η1 : b1≠b2≠b3≠0
Ακλουθώντας την F κατανομή το Probability (F-Statistic) = 0.0000 < 0.05 επομένως
απορρίπτουμε την Η0 και b1≠b2≠b3≠0.
Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων
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Από τα δεδομένα που προκύπτουν για τα κατάλοιπα το Probability (P) του
Jarque-Bera είναι 0.000 <0.05 άρα βρισκόμαστε στην Η1 και τα στοιχεία δεν
ακολουθούν την κανονική κατανομή.
Διάγραμμα 15: Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων
20

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 56

16

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

12

8

3.58e-18
-0.001867
0.256166
-0.246572
0.062948
0.437621
11.00512

4

Jarque-Bera
Probability

151.3121
0.000000

0
-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

Διαπιστώνεται επίσης, ότι η κατανομή παρουσιάζει δεξιά ασυμμετρία, με το συντελεστή
ασυμμετρίας να εκτιμάται στο 0,437. Επίσης, ο συντελεστής κυρτότητας είναι σημαντικά
υψηλότερος του 3, επομένως η κατανομή είναι λεπτόκυρτη.
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7. Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση δημιούργησε σοβαρά χρηματοπιστωτικά
προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και επηρέασε σχεδόν όλους τους τομείς. Σε
συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, δημιουργήθηκε ένα ισχυρά
ανταγωνιστικό περιβάλλον στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, αρχικά έγινε η παρουσίαση 14
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Ακολούθησε η χρηματοοικονομική
ανάλυση με τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν
αποτυπώνουν μια γενικότερη εικόνα των εταιρειών και του κλάδου τηλεπικοινωνιών,
όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα τους στην υπό εξέταση περιοχή.
Όσον αφορά την αποδοτικότητα ενεργητικού τα αποτελέσματα του δείκτη ROA
έδειξαν ότι υπήρξε πτώση κατά μέσο όρο από το 8,81% στο 4,3%. Την ίδια εικόνα
παρουσίασε και ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων με πτώση από το 17,59% το 2012
στο 8,44% το 2015. Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης
όπου πάνω από το 50% των εταιρειών βρίσκονται σε κατάσταση υπερδανεισμού με την
τιμή του δείκτη να είναι μεγαλύτερη του 0,5. Παρατηρώντας την εικόνα της γενικής και
ειδικής ρευστότητας των εταιρειών βλέπουμε ότι οι δείκτες κινούνται σε οριακά επίπεδα,
ενώ παρατηρείται σημαντικό πρόβλημα στην ταμειακή ρευστότητα όπου οι τιμές είναι
<1.
Εξετάζοντας τη μεταβλητότητα των αριθμοδεικτών ROA και ROE ως
εξαρτημένες μεταβλητές από το ποσοστό ιδιοκτησίας των μεγαλομετόχων, το σύνολο
του ενεργητικού, το δείκτη δανειακής επιβάρυνσης και την ταμειακή ρευστότητα
παρατηρήθηκαν τα εξής.


Αρχικά διαπιστώθηκε ότι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης
Θάλασσας

το

ποσοστό

ιδιοκτησίας

είναι

κατά

μεγάλο

ποσοστό

62,92%συγκεντρωμένο στους μεγαλομετόχους.


Στον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ισχυρή
συσχέτιση του ποσοστού ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου τόσο με το δείκτη
αποδοτικότητας ενεργητικού ROA όσο και με την αποδοτικότητα ιδίων
κεφαλαίων ROE.



Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας έδειξε να συσχετίζεται οριακά με τον
δείκτη ROA.
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Το σύνολο του ενεργητικού και ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης δεν έδειξαν
συσχέτιση με καμία από τις δύο εξαρτημένες μεταβλητές.
Στη συνέχεια εξετάστηκαν και τα δύο οικονομετρικά υποδείγματα με τη μέθοδο

των ελαχίστων τετραγώνων με σταθερές επιδράσεις (fixed effects) εφόσον μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο όταν οι εξεταζόμενες μεταβλητές μεταβάλλονται με την πάροδο
του χρόνου.
Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης έδειξαν ότι η μεταβλητότητα του
αριθμοδείκτη απόδοσης ενεργητικού περιγράφεται από το κάτωθι μοντέλο με r2 77,37%
και probability (F-Statistics) = 0,000
ROA  1,005  2,369  OWN  1,602  OWN 2  0,009  SIZE  0,038  LEVERAGE  0,02  LIQUIDITY

Επίσης και τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων το κάτωθι
μοντέλο περιγράφει τη μεταβλητότητα του δείκτη με r2 81,27% και probability (FStatistics) = 0,000
ROE  2,70  8,67  OWN  5,81 OWN 2  0,03  SIZE  0,07  LEVERAGE  0,016  LIQUIDITY

Όσον αφορά τη θετική ή αρνητική επίδραση των μεταβλητών, όπως προκύπτει
στην παρούσα έρευνα το ποσοστό ιδιοκτησίας που ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 63%
>50% (σύμφωνα με τα στοιχεία), έχει αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα
ενεργητικού ROA και στη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ROE. Το σύνολο
ενεργητικού στο δείκτη ROA έχει αρνητική επίδραση ενώ αντίθετα είναι τα
αποτελέσματα για τον δείκτη ROE. Η δανειακή επιβάρυνση και στους δύο δείκτες επιδρά
αρνητικά και τέλος η ταμειακή ρευστότητα έχει θετική επίδραση τόσο στην
αποδοτικότητα ενεργητικού όσο και στην αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.
Συνοψίζοντας, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας αντιμετωπίζει πρόβλημα στους δείκτες
κερδοφορίας ROA και ROE και θα πρέπει να δοθεί βαρύνουσα σημασία από τη διοίκηση
της κάθε εταιρείας στο ποσοστό ιδιοκτησίας και στη γενικότερη διαχείριση των
κεφαλαίων.
Κάνοντας μια ανασκόπηση στον αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
(ROE) βλέπουμε ότι οι επενδύσεις των εταιρειών έχουν μια φθίνουσα πορεία από το
2013 και μετά (πλην μίας εξαίρεσης τη Slovak Telecom). Μπορούμε να πούμε ότι είναι
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κάτι αναμενόμενο λόγω της οικονομικής κρίσης που δημιουργήθηκε τη δεδομένη
χρονική στιγμή στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Άρα μπορούμε να πούμε ότι
πρέπει κάθε εταιρεία ανάλογα με τον γεωπολιτικό της προσδιορισμό να επανεξετάσει το
Στρατηγικό της σχεδιασμό έτσι ώστε να γίνουν πιο σωστές, στοχευμένες, κατάλληλες και
φυσικά αποδοτικές επενδύσεις. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει την ιδιαιτερότητα να
“κατευθύνεται” από την τεχνολογία και την εξέλιξή της. Δεν υπάρχουν επιλογές ως προς
την κατεύθυνση, αυτό είναι μονόδρομος, αφού οι εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών είναι
παγκόσμια. Άρα πρέπει να βρεθούν άλλοι πρέπει για την διαφοροποίηση των
επενδύσεων. Ένας τρόπος είναι οι επιλογή διαφορετικών προμηθευτών ίδιας
τεχνολογίας, ένας ακόμη είναι διαφορετικός τρόπος εφαρμογής της τεχνολογίας, ένας
ακόμη τρόπος είναι ο διαφορετικός τρόπος εκμετάλλευσης της τεχνολογίας για την
παραγωγή νέων προϊόντων.
Ιδιαίτερα ο τελευταίος τρόπος είναι αυτός που παρουσιάζει κατά την άποψή μου
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι απαιτεί πολύ μικρό κόστος επένδυσης ενώ μπορεί να
έχει πολύ μεγάλα ανταποδοτικά κέρδη. Ως γενικό παράδειγμα μπορούμε να
παραθέσουμε τις νέες υπηρεσίες (άυλες υπηρεσίες) οι οποίες μπορούν να
εκμεταλλευτούν την υπάρχουσα τεχνολογία με πολύ μικρές τροποποιήσεις (ή ακόμη και
καμία) για να επιφέρουν νέο αγοραστικό κοινό και κατά συνέπεια νέα πηγή εισόδων.
Εδώ μπορούμε να πούμε ότι πλεονέκτημα έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών έναντι των
παροχών τηλεπικοινωνιακού υλικού.
Ομοίως, βλέποντας τον αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA)
παρατηρούμε μια επίσης φθίνουσα πορεία από το 2013 και μετά (πάλι με εξαίρεση τη
Slovak Telecom) φαινόμενο που επίσης μπορούμε να το αποδώσουμε στην οικονομική
κρίση της εποχής. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι εταιρείες της μελέτης μας πρέπει να
αρχίσουν να αλλάζουν τρόπο προσέγγισης και στον τομέα του ενεργητικού τους.
Ένας τρόπος να βελτιωθεί ο δείκτης είναι η αύξηση των καθαρών κερδών
εκμετάλλευσης. Μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους αλλά υπάρχουν αρκετά
εμπόδια τα οποία δεν είναι πάντα εύκολο να υπερβληθούν. Ως παράδειγμα είναι οι κατά
τόπους ρυθμιστικές αρχές. Στην Ελλάδα υπάρχει η EETT η οποία είναι η ανεξάρτητη
αρχή ελέγχου τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων η οποία ελέγχει πολύ αυστηρά την
αγορά, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες
του κράτους. Εάν δεν υπάρξει έγκριση από τη συγκεκριμένη επιτροπή δε γίνεται τίποτα
από τις εταιρείες. Η νομοθεσία είναι αυστηρή και δαιδαλώδης και φυσικά η
γραφειοκρατία και η απόδοση ευθυνών δημιουργούν μεγάλες καθυστερήσεις σε νέα
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βήματα εμπορικά και τεχνολογικά.
Επίσης μια μέθοδος αύξησης των καθαρών κερδών εκμετάλλευσης είναι η
μείωση του λειτουργικού κόστους (μισθοί, προσωπικό, μηχανήματα, κ.ά.) κάτι που
φυσικά δημιουργεί επιμέρους επιπτώσεις σε διάφορους κοινωνικούς και πολιτικούς
τομείς μιας χώρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακες υπολογισμών αριθμοδεικτών ROA, ROE, ROI, Ποσοστό Ιδιοκτησίας
μεγαλομετόχου, Δείκτης Μόχλευσης, Δανειακή επιβάρυνση, Γενική Ρευστότητα, Ειδική
Ρευστότητα, Ταμειακή Ρευστότητα
ROA %
2013

2014

2015

13,68%

8,32%

3,81%

5,84%

6,80%
9,58%
-2,67%

4,00%
-2,40%
2,41%

5,07%
-2,53%
2,12%

3,30%
-11,67%
1,90%

15,95%

12,71%

8,56%

8,30%

5,71%

5,28%

5,85%

7,27%

4,69%

7,56%

6,70%

5,82%

3,09%

3,62%

1,37%

3,14%

19,56%

9,35%

12,96%

4,89%

13,72%
15,91%
7,49%

15,44%
15,60%
5,73%

9,15%
11,26%
3,72%

9,81%
10,73%
3,05%

5,65%

3,38%

3,31%

6,59%

2014

2015

2012
MAKEDONSKI
TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE
VIVACOM
HRVATSKI
TELECOM
CYTA
TELECOM
SRBIJA
TELEKOM
SLOVENIJE
TURK
TELECOM
TURKCELL
MEGAFON
ROSTELECOM
SLOVAK
TELECOM

2012
MAKEDONSKI
TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE
VIVACOM
HRVATSKI
TELECOM
CYTA
TELECOM
SRBIJA
TELEKOM
SLOVENIJE
TURK
TELECOM
TURKCELL
MEGAFON
ROSTELECOM
SLOVAK

ROE %
2013

16,35%

10,23%

4,92%

7,93%

28,63%
20,76%
-12,07%

13,71%
-5,61%
9,73%

15,83%
-5,52%
8,13%

9,45%
-36,18%
6,88%

19,19%

15,22%

10,51%

10,03%

6,42%

5,84%

8,50%

10,22%

8,78%

12,65%

11,38%

9,21%

6,04%

6,62%

2,41%

5,78%

52,15%

32,03%

40,87%

25,26%

20,09%
47,43%
17,80%
6,95%

22,31%
48,58%
16,08%
4,42%

12,97%
32,66%
8,32%
4,18%

17,83%
34,09%
6,74%
8,70%
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TELECOM
2012
MAKEDONSKI
TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE
VIVACOM
HRVATSKI
TELECOM
CYTA
TELECOM
SRBIJA
TELEKOM
SLOVENIJE
TURK
TELECOM
TURKCELL
MEGAFON
ROSTELECOM
SLOVAK
TELECOM

ROI %
2013

2014

2015

23,13%

17,46%

20,37%

14,67%

45,96%
71,75%
-2,42%

38,91%
67,04%
10,18%

50,75%
80,31%
7,20%

42,28%
96,30%
4,80%

31,39%

24,77%

18,96%

18,92%

17,07%

27,46%

25,98%

30,72%

21,53%

20,24%

20,83%

14,26%

6,82%

6,39%

-0,73%

5,44%

102,93%

92,99%

93,47%

91,96%

61,94%
30,65%
19,49%

61,79%
37,09%
15,98%

63,11%
35,12%
15,45%

64,35%
31,99%
14,91%

13,50%

7,56%

7,47%

12,14%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥ
2012
2013
2014
MAKEDONSKI
51,00%
51,00%
51,00%
TELECOM
40,00%
40,00%
40,00%
ΟΤΕ
100,00%
100,00%
100,00%
VODAFONE
94,00%
99,72%
100,00%
VIVACOM
HRVATSKI
51,00%
51,00%
51,00%
TELECOM
100,00%
100,00%
100,00%
CYTA
TELECOM
58,11%
58,11%
58,11%
SRBIJA
TELEKOM
62,54%
62,54%
62,54%
SLOVENIJE
TURK
55,00%
55,00%
55,00%
TELECOM
51,00%
51,00%
51,00%
TURKCELL
50,00%
50,00%
56,32%
MEGAFON
45,29%
46,99%
46,99%
ROSTELECOM
SLOVAK
51,00%
51,00%
51,00%
TELECOM

2015
51,00%
40,00%
100,00%
100,00%
51,00%
100,00%
58,11%
62,54%
55,00%
51,00%
56,32%
48,71%
100,00%
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MAKEDONSKI
TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE
VIVACOM
HRVATSKI
TELECOM
CYTA
TELECOM
SRBIJA
TELEKOM
SLOVENIJE
TURK
TELECOM
TURKCELL
MEGAFON
ROSTELECOM
SLOVAK
TELECOM

MAKEDONSKI
TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE
VIVACOM
HRVATSKI
TELECOM
CYTA
TELECOM
SRBIJA
TELEKOM
SLOVENIJE
TURK
TELECOM
TURKCELL
MEGAFON
ROSTELECOM
SLOVAK
TELECOM

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
2012
2013
2014
0,20
0,23
0,29

2015
0,36

3,21
1,26
3,52
0,20

2,42
1,34
3,04
0,20

2,12
1,18
2,84
0,23

1,86
2,10
2,62
0,21

0,13
0,87

0,11
0,67

0,45
0,70

0,41
0,58

0,96

0,83

0,76

0,84

1,67

2,42

2,15

4,16

0,46
1,98
1,37
0,23

0,44
2,11
1,72
0,31

0,42
1,90
1,24
0,26

0,82
2,18
1,21
0,32

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ
2012
2013
2014

2015

1,164660856

1,179185415

1,123060425

1,294449373

4,206556718
1,86
57,75774854

3,423966546
-4,30
1,553575744

3,12371918
-17,31
1,266003334

2,859190556
3,72
1,112083013

1,203137903

1,198130841

1,227474282

1,209432179

1,089008017

1,074965641

1,374471875

1,289311166

1,871251455

1,673261445

1,699193109

1,580859441

1,956905996

1,828684342

1,758965161

1,840661546

2,218421833

1,537091187

1,654390978

1,089797594

1,346625562
2,980877724
1,717191242

1,360129421
3,113155707
1,823115254

0,899986438
2,900179303
1,270445268

1,386381301
3,17690574
1,12131653

1,230488757

1,30698508

1,26341776

1,320612305
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
2012
2013
2014
MAKEDONSKI
TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE
VIVACOM
HRVATSKI
TELECOM
CYTA
TELECOM
SRBIJA
TELEKOM
SLOVENIJE
TURK
TELECOM
TURKCELL
MEGAFON
ROSTELECOM
SLOVAK
TELECOM

2,814736731

1,713447472

1,519314904

1,102236624

0,776401161
0,775922933
1,118247191

1,035674516
0,942648385
1,32787196

1,024230975
0,761388107
1,34218005

0,968419784
0,827518912
1,516258266

2,715762274

2,772234273

2,948717949

2,994686504

3,729211167

4,866524402

6,03894588

5,508868733

0,832027027

0,643686914

0,83748467

0,806975952

1,214572651

1,464451403

1,576988557

0,405557934

1,040438453

0,95970858

1,517612865

0,986983754

2,331986104
0,624845742
0,483207187

2,700858818
0,663179268
0,539311733

2,666251533
0,884975879
0,619535231

1,395030976
0,716766179
0,508420755

2,843477389

1,799822844

2,835542955

1,42305306

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
2012
2013
2014
MAKEDONSKI
TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE
VIVACOM
HRVATSKI
TELECOM
CYTA
TELECOM
SRBIJA
TELEKOM
SLOVENIJE
TURK
TELECOM
TURKCELL
MEGAFON
ROSTELECOM
SLOVAK
TELECOM

2015

2015

2,699451871

1,605889884

1,420701593

1,01881905

0,740080206
0,752802203
0,932298963

0,995669567
0,910504462
1,092428426

0,988130929
0,737998868
1,160355683

0,929366387
0,797929483
1,300124794

2,635658915

2,709869848

2,888540031

2,938894793

3,659655439

4,793414834

5,933835949

5,387931469

0,717550676

0,513326096

0,73153069

0,704707434

1,126724238

1,345218655

1,482726072

0,363581201

1,009913871

0,942484116

1,483492746

0,957491511

2,311189529
0,564548197
0,446821543

2,684597863
0,591139829
0,505414448

2,651961895
0,82911785
0,580369024

1,383059845
0,64226889
0,477354636

2,794479051

1,75777945

2,791977723

1,36798033
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
2012
2013
2014
MAKEDONSKI
TELECOM
ΟΤΕ
VODAFONE
VIVACOM
HRVATSKI
TELECOM
CYTA
TELECOM
SRBIJA
TELEKOM
SLOVENIJE
TURK
TELECOM
TURKCELL
MEGAFON
ROSTELECOM
SLOVAK
TELECOM

2015

1,851613988

0,774901568

0,636762778

0,309256345

0,378729093
0,026583734
0,371384889

0,595661319
0,147440315
0,551821967

0,620107602
0,092319119
0,31444138

0,531359235
0,067203502
0,522241401

1,625839793

1,105748373

1,147043433

1,687035069

1,504882986

2,164544753

2,156415221

2,860342656

0,268226351

0,135026976

0,313949074

0,253774689

0,236188751

0,295804681

0,306298064

0,009343881

0,228930909

0,210525826

0,600713536

0,33179121

1,669669015
0,027275013
0,099378746

1,885621295
0,085512957
0,068465462

1,809572267
0,191445555
0,13749148

0,462976355
0,149689452
0,054824813

0,873135277

0,678654801

0,334832399

0,351310982
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