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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Η σημαντική αύξηση της ζήτησης που παρατηρείται διεθνώς σε συνδυασμό με την 

αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου έχουν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο κλίμα 

ανησυχίας στην αγορά. Οι προβλέψεις πολλών αναλυτών για πρόσθετη άνοδο των 

τιμών μέσα στα επόμενα χρόνια με τις εκτιμήσεις να μιλάνε ακόμα και για 

USD100/βαρέλι έχουν οδηγήσει πολλές χώρες να προσπαθήσουν να μειώσουν όσο το 

δυνατό την ενεργειακή τους εξάρτηση από το πετρέλαιο, χωρίς όμως προς το παρόν 

αυτό να επιτυγχάνεται . Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με μεγάλη εξάρτηση από το 

πετρέλαιο .Παρόλα αυτά δεν έχουμε συγκεκριμένες αναφορές για την επίδραση που 

έχει η αύξηση της τιμής του πετρελαίου στην ελληνική οικονομία ή σε 

συγκεκριμένους κλάδους της . Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για τη 

δημιουργία της συγκεκριμένης εργασίας . Παρόμοια μελέτη δεν έχει εκπονηθεί στο 

παρελθόν και η παρούσα εργασία σκοπό έχει να ερευνήσει εάν και κατά πόσο η 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου επηρέασε τις ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα 

τις επιχειρήσεις των κλάδων των πλαστικών και της κλωστοϋφαντουργίας κατά τη 

περίοδο 2000-2005 .  Στη προσπάθειά μας να αναλύσουμε την οικονομική κατάσταση 

των επιχειρήσεων των κλάδων που προαναφέραμε , χρησιμοποιήσαμε ενοποιημένους 

ισολογισμούς κλάδου και χρηματοοικονομικούς δείκτες που εξάγονται από αυτούς . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η γεωπολιτική αστάθεια και οι συγκρούσεις σε κρίσιμες 

πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές, η αυξημένη ζήτηση, κυρίως σε ορισμένες 

αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία, αλλά και τα διεθνή παιχνίδια 

κερδοσκοπίας, έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε πρωτοφανείς αυξήσεις των 

διεθνών τιμών πετρελαίου . Η χώρα μας παρουσιάζεται περισσότερο ευάλωτη στις 

υψηλές τιμές πετρελαίου σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η 

οικονομία της εξαρτάται κατά 60% από εισαγόμενο πετρέλαιο, όταν ο αντίστοιχος 

μέσος όρος στην ΕΕ είναι μόλις 40%. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η προσφορά σε 

αργό διεθνώς , υπερκαλύπτει τη ζήτηση, υπάρχει όμως πρόβλημα στην προσφορά 

έτοιμων διυλισμένων προϊόντων λόγω έλλειψης αρκετών μονάδων διύλισης και 

παράλληλης καθυστέρησης των υπαρχουσών σε εκσυγχρονισμό. Αυτοί οι δύο 

παράγοντες μαζί με την ισοτιμία Ευρώ-Δολαρίου είναι οι βασικοί παράγοντες , οι 

οποίοι επηρεάζουν την διαμόρφωση των τιμών στην Ελληνική πετρελαιοαγορά. . 

Διεθνώς οι τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 124% κατά τη περίοδο 2000-

2005 . Η κούρσα της τιμής του πετρελαίου συντέλεσε ώστε να δημιουργηθεί ένα 

γενικότερο ανησυχητικό κλίμα στη παγκόσμια και φυσικά στην εγχώρια αγορά . Στην 

εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο επηρεάστηκαν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις των κλάδων των πλαστικών και της κλωστοϋφαντουργίας . Επειδή όπως 

αναφέραμε νωρίτερα  η άνοδος της τιμής του πετρελαίου είναι ένα παγκόσμιο 

φαινόμενο , θεωρήσαμε σωστό να ξεκινήσουμε με μία ανάλυση των διεθνών και 

εγχώριων οικονομικών συνθηκών . Η ανάλυση αυτή παρουσιάζεται στο πρώτο 

κεφάλαιο και αποτελείται από τέσσερις ενότητες . Η πρώτη ενότητα ασχολείται με 

την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα , στη δεύτερη 

αναφέρονται οι επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία και στη τρίτη ενότητα προσπαθούμε 

να προσεγγίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τρέχουσας κρίσης  . Τέλος στην 

τέταρτη ενότητα αναφερόμαστε στην εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το 

πετρέλαιο. Στο κεφάλαιο 2 κατατίθεται η βασική θεωρία των αριθμοδεικτών. Οι 

αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες :  α)Δείκτες 

Κερδοφορίας , β)Δείκτες Αποδοτικότητας , γ)Δείκτες Ρευστότητας , δ)Δείκτες 

Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης και ε)Δείκτες Δραστηριότητας . Στη συνέχεια στα 

κεφάλαια 3 και 4 επιχειρούμε μία χρηματοοικονομική ανάλυση της κατάστασης των 
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επιχειρήσεων των κλάδων των πλαστικών και της κλωστοϋφαντουργίας αντίστοιχα . 

Στην διαδικασία αυτή χρησιμοποιούμε χρηματοοικονομικούς δείκτες καθώς και 

ανάλυση της πορείας των πωλήσεων και των κερδών κάθε κλάδου ξεχωριστά .. Το 

κεφάλαιο 4 έχει μια διαφορετική δομή αφού ο σχολιασμός των δεικτών και της 

γενικότερης πορείας του κλάδου πραγματοποιείται σε ένα ξεχωριστό και ενιαίο 

κεφάλαιο . Όπως και το κεφάλαιο 3 έτσι και το κεφάλαιο 4 κλείνει με γενικά 

συμπεράσματα για τη πορεία του κλάδου . Τέλος στον επίλογο της εργασίας 

προσπαθούμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από το σύνολο της 

εργασίας που προηγήθηκε . 
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Κεφάλαιο 1 : Πετρέλαιο και Οικονομία 
 
 

1.1 Η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα 
 

Η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου στην περιοχή πάνω από τα $75 το 

βαρέλι  τις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου 2006, ξεπέρασε την πρόβλεψη για τιμή 

$61,75 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου1  καθώς επίσης και τις εκτιμήσεις της 

ΕΚΤ2  για τιμή $62,8 για το 2006. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις διεθνείς ανησυχίες που 

εκφράστηκαν από την κρίση του 2005 (WTO, 2006) όταν η τιμή εκτοξεύθηκε πάνω 

από τα $60 το βαρέλι.  

 
Στην εξέλιξη αυτή συντέλεσαν αρκετοί παράγοντες, εκ των οποίων οι 

σημαντικότεροι συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 
 Υψηλότερη της αναμενόμενης ζήτηση πετρελαίου από τις βιομηχανικές και 

δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες παγκοσμίως. Η Κίνα, εξακολουθεί να 

αποτελεί την παγκόσμια ατμομηχανή ανάπτυξης (με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ 

μεγαλύτερους του 9%), και αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα 

πετρελαίου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ που παρουσιάζουν  ρυθμό ανάπτυξης 

3,4% κατά το 2006, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Σημαντικοί είναι και οι ρυθμοί 

ανάπτυξης της Ινδίας και άλλων χωρών εισαγωγής πετρελαίου που αναμένεται 

να διατηρήσουν υψηλή την παγκόσμια ζήτηση και κατ’ επέκταση την τιμή του 

πετρελαίου το 2006/2007. 

 
 Από την πλευρά της προσφοράς, εκφράζονται ανησυχίες για διαταραχές στην 

εφοδιαστική αλυσίδα με περιορισμένα αποθέματα που δημιουργούν 

πληθωριστικές προσδοκίες. Οι πρόσφατες καταστροφές στις υποδομές λόγω 

φυσικών καταστροφών, οι ανακοινώσεις του Ιράκ για παραγωγή ατομικής 

ενέργειας, η κρίση στη Μέση Ανατολή και άλλοι εξωγενείς παράγοντες 

ενισχύουν αυτές τις πιέσεις. 

 

 
 
                                                 
1 ΔΝΤ, World Economic Outlook for 2006 
2 Monethly Bulletin 9/2005 
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Κεφάλαιο 1 : Πετρέλαιο και Οικονομία 

 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Κέντρο Παγκόσμιων Ενεργειακών Μελετών3  

επισημαίνει ότι η πιθανότητα για σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου τα 

επόμενα δύο χρόνια είναι ελάχιστη. Ακόμα και όταν μειωθούν οι γεωπολιτικές 

εντάσεις είναι περισσότερο πιθανό η τιμή να παραμείνει υψηλή. Η τιμή των $75 το 

βαρέλι μπορεί πλέον να θεωρηθεί κοντά στη νέα τιμή βάσης για την επόμενη διετία 

με διακυμάνσεις που μπορεί να ενισχύονται από παρόμοιες γεωπολιτικές κρίσεις.  

 

1.2 Οι επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία  
 

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μπορεί να θεωρηθεί ως ένας έμμεσος 

φόρος που επιβάλλεται σε μια χώρα από τις χώρες - παραγωγούς πετρελαίου. Ο 

φόρος πληρώνεται σε βάρος άλλων δαπανών (καταναλωτικών ή επενδυτικών) 

επιβαρύνοντας την ανάπτυξη λόγω της μεταφοράς πόρων στις πετρελαιοπαραγωγές 

χώρες. Ο φόρος αυτός μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και την 

αγοραστική τους δύναμη που πλέον αναπροσαρμόζουν τον προϋπολογισμό τους 

αναβάλλοντας δαπάνες ή περιορίζοντας τη ζήτηση για διαρκή αγαθά και υπηρεσίες.  

 
Συνήθως την εξέλιξη αυτή ακολουθούν υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού, ενώ η 

οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται περαιτέρω λόγω της αύξησης των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων που επιβάλλεται από τις Κεντρικές Τράπεζες για την 

αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Ωστόσο, μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης θα 

έχει, με τη σειρά της, αρνητικές κυκλικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά 

και στην τιμή του πετρελαίου. Επίσης, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

όπως η διολίσθηση του δολαρίου έναντι του Ευρώ, μετριάζουν τις επιπτώσεις από 

την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. 

 
Οι προηγούμενες τρεις πετρελαϊκές κρίσεις το 1974, το 1979, και το 1990, 

σημείωσαν αντίστοιχες απότομες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου, και συντέλεσαν 

καθοριστικά στην επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 

μαζί με αυξανόμενο ρυθμό ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών. Οι υψηλότερες  

 

                                                 
3 CGES, 2006a&b 
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Κεφάλαιο 1 : Πετρέλαιο και Οικονομία 

 

τιμές του πετρελαίου οδήγησαν σε υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού, επιβράδυνση 

της εγχώριας ζήτησης και του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, και μεταβολές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών 

 
 

1.3 Η τρέχουσα κρίση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
 

Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές4  οι πρόσφατες αυξήσεις της τιμής του 

πετρελαίου, αν και αρκετά σημαντικές, ενώ έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας 

κρίσης, εντούτοις συντελούνται σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον αρκετά 

διαφορετικό από αυτό των προηγούμενων κρίσεων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό 

της τρέχουσας κρίσης είναι οι σταδιακές αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου από το 

2000 έως σήμερα, με εξάρσεις λόγω καταστροφών ή γεωπολιτικών εντάσεων και η 

μεγάλη διάρκειά της. 

 

Ένα σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει είναι το μέγεθος της κρίσης αλλά και ο 

βαθμός αντοχής της παγκόσμιας οικονομίας. Ενώ σε τρέχουσες τιμές η μεταβολή της 

τιμής του πετρελαίου είναι υψηλή, και εν πολλής απρόβλεπτη, σε σταθερές τιμές η 

υψηλότερη τιμή της σημερινής κρίσης είναι χαμηλότερη από την ιστορικά υψηλότερη 

τιμή όλων των κρίσεων των προηγούμενων εποχών. Χαμηλότερες δε είναι οι τιμές 

που απολαμβάνουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη λόγω της 

πλεονεκτικής σχέσης ευρώ/δολαρίου (WTO, 2006). Η Eurobank, σε πρόσφατη 

μελέτη της5 (Eurobank, 2006), θέτει μια άλλη διάσταση που ενδεχομένως 

διαφοροποιεί περισσότερο τη σημερινή κρίση από προηγούμενες: τη μεταβλητότητα6 

της τιμής του πετρελαίου. «Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να έχει αυξηθεί τελευταία, 

αλλά η μεταβλητότητά της είναι ακόμη σε επίπεδα χαμηλότερα της δεκαετίας 1985 – 

1994» (Eurobank, 2006). Η μεταβλητότητα της τιμής του πετρελαίου επιδρά 

αρνητικά στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στις αγορές,  

                                                 
4 WTO 2006, IMF 2006 
5 Eurobank Research Οικονομία και Αγορές , Τεύχος 4 , 28 Απριλίου 2006, «Η αβεβαιότητα για το 
πετρέλαιο πλήγμα στις προσδοκίες για την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό» , Κώστας 
Βορλόου 
6 Ο δείκτης μεταβλητότητας της τιμής του πετρελαίου επιτρέπει τη σύγκριση των διακυμάνσεων της 
τιμής του πετρελαίου μεταξύ διαφορετικών χρονικά περιόδων. Ο δείκτης προσφέρει την πληροφορία 
για το πόσο απότομα μεταβάλλεται η τιμή του πετρελαίου. Αύξηση της μεταβλητότητας παρατηρείται 
σε περιόδους με έντονες και απότομες διακυμάνσεις της τιμής (κρίσεις). 
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Κεφάλαιο 1 : Πετρέλαιο και Οικονομία 

 

δημιουργώντας ένα κλίμα αρνητικών προσδοκιών που επηρεάζουν την κατανάλωση 

και τις επενδύσεις και πολλαπλασιάζουν τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο,  

σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρειαστεί μια μόνιμη αύξηση 

της τιμής του πετρελαίου κατά 35% για να οδηγήσει σε μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες  

μονάδες το ΑΕΠ στην ευρωζώνη τον πρώτο χρόνο και κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες 

τον δεύτερο. 

 

Η ενεργειακή ένταση και εξάρτηση του παγκόσμιου προϊόντος από το 

πετρέλαιο έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ ο πληθωρισμός είναι χαμηλός και τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια ευέλικτα λόγω της εφαρμογής συνεπούς νομισματικής 

πολιτικής. Για το λόγο αυτό οι επιπτώσεις της αύξησης της τιμής του πετρελαίου 

είναι λιγότερο σημαντικές και αρκετά ελεγχόμενες από τη νομισματική πολιτική και 

τις βελτιωμένες πολιτικές ενίσχυσης της μακροοικονομικής σταθερότητας. 

Επιπρόσθετα, λόγω παγκοσμιοποίησης, η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των 

αγορών είναι βαθύτερη και επιτρέπει τη σταδιακή προσαρμογή των όποιων 

ανισορροπιών στα διεθνή ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. 

 
            Η σημερινή κρίση εκδηλώνεται σταδιακά από το 2000 σε τρεις φάσεις: 

 Πρώτη φάση (2000 - 2003) η οποία χαρακτηρίζεται από μέτριες αυξήσεις 

της τιμής του πετρελαίου (από 3,4% το 2000 στο 7,3% το 2003) όπως 

παρουσιάζονται.  

 Δεύτερη φάση (2004) κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται 

κατά 19,8%  

 Τρίτη φάση (2005 – σήμερα) οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται 

δραματικά κατά 64,2% το 2005 

 
 

1.4 Η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το πετρέλαιο 

Η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το πετρέλαιο υπολογίζεται γύρω 

στο 80%, ενώ σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, κάθε αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου κατά 10% ο ελληνικός πληθωρισμός επιβαρύνεται κατά 0,19  
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της μονάδας. Με βάση τον ίδιο υπολογισμό, αν δεν υπήρχε η επίπτωση του 

πετρελαίου, τότε ο πληθωρισμός θα κυμαινόταν γύρω στο 2,5%, έναντι 3,3% που 

είναι σήμερα. .Ειδικότερα, σύμφωνα με την Tράπεζα της Eλλάδος η ενεργειακή 

εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα η εξάρτηση από τα υγρά καύσιμα 

είναι σχετικά υψηλή. Σύμφωνα με δείκτη που καταρτίζει η Eurostat (Structural 

Indicators - Energy intensity of the economy), η κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα 

πραγματικού AEΠ δεν μεταβλήθηκε στην Eλλάδα μεταξύ του 1991 και του 2002, 

ενώ στην E.E. των «15» μειώθηκε κατά 12% και στην Eυρωζώνη κατά 9%. 

Επιπλέον, η κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα AEΠ το 2002 ήταν 35% 

υψηλότερη στην Ελλάδα από ό,τι κατά μέσον όρο στην E.E. των «15». Eπομένως, η 

ελληνική οικονομία είναι αρκετά ενεργοβόρα. Παρά το ότι στην Eλλάδα 

αξιοποιούνται η υδροηλεκτρική ενέργεια, ο λιγνίτης και - πιο πρόσφατα - η αιολική 

και η ηλιακή ενέργεια, η εξάρτηση από το πετρέλαιο παραμένει μεγάλη. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2002 (Statistics in Focus Statistical 

aspects of the energy economy in 2002), οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου αποτελούν 

στη χώρα μας το 65,2% της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας, έναντι 44,0% στην 

Eυρωζώνη και μόλις 32,9% στην E.E.-15 (η οποία περιλαμβάνει και το Hνωμένο 

Bασίλειο, που είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα). 

Με περίπου μία ποσοστιαία μονάδα επιβαρύνεται ο ελληνικός πληθωρισμός 

λόγω των τιμών του πετρελαίου. Η άνοδος των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού σε 

συνδυασμό με τη μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από αυτόν επιβαρύνουν 

περίπου κατά 50% τον τιμάριθμο. 

Yπολογίζεται ότι μια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου σε ευρώ κατά 

10% μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε αύξηση του Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή (ΔTK) 

έως 0,19%7 . Tο συμπέρασμα αυτό προκύπτει εάν ληφθούν υπόψη τα εξής: 

 

 

                                                 
7 εφόσον οι άλλοι παράγοντες -π.χ. το κόστος διύλισης ή τα περιθώρια κέρδους- παραμείνουν 
αμετάβλητοι 
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• Oι εγχώριες τιμές των καυσίμων για τον καταναλωτή μεταβάλλονται λιγότερο 

από ό,τι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. H απόκλιση μεταξύ των 

μεταβολών της τιμής του αργού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά και των 

μεταβολών των λιανικών ή των χονδρικών τιμών των προϊόντων πετρελαίου στην  

εγχώρια αγορά αντανακλά τις εξελίξεις στις άλλες συνιστώσες των εγχώριων τιμών 

των καυσίμων, όπως είναι το κόστος επεξεργασίας-διανομής-εμπορίας, τα κέρδη και 

οι φόροι. Συγκεκριμένα, το 55% της λιανικής τιμής της βενζίνης και το 54% της 

λιανικής τιμής του πετρελαίου κίνησης αποτελούνται από έμμεσους φόρους, οι 

περισσότεροι από τους οποίους είναι σταθεροί (ορίζονται ανά μονάδα όγκου) και 

επομένως δεν μεταβάλλονται μαζί με την τιμή του προϊόντος8 . 

 

• Το 19% της λιανικής τιμής της βενζίνης και το 16% της λιανικής τιμής του 

πετρελαίου κίνησης αντανακλούν το κόστος επεξεργασίας, διανομής και εμπορίας 

και το περιθώριο κέρδους. Eτσι, το κόστος της πρώτης ύλης συμμετέχει στη 

λιανική τιμή της βενζίνης κατά το υπόλοιπο 26% και στη λιανική τιμή του 

πετρελαίου κίνησης κατά το υπόλοιπο 30%. Oμως, κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου (15 Oκτωβρίου - 30 Aπριλίου) η συμμετοχή των έμμεσων 

φόρων στη λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι πολύ μικρότερη και 

κυμαίνεται στα ελάχιστα επιτρεπτά από την E.E. όρια. Eτσι, κατά τη χειμερινή 

περίοδο η συμμετοχή του κόστους της πρώτης ύλης στη λιανική τιμή του 

πετρελαίου θέρμανσης είναι πολύ υψηλότερη (της τάξεως του 63%). Eτσι, κατά 

τη χειμερινή περίοδο μια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου σε ευρώ κατά 

10% οδηγεί άμεσα σε αύξηση των λιανικών τιμών των καυσίμων για τον 

καταναλωτή κατά 2,6% (για τη βενζίνη) και κατά 6,3% (για το πετρέλαιο 

θέρμανσης) ή κατά 3,8% κατά μέσον όρο (ύστερα από στάθμιση), εφόσον φυσικά 

οι άλλες συνιστώσες της τιμής των καυσίμων παραμείνουν αμετάβλητες. 

 

 

                                                 
8 εξαίρεση αποτελεί ο ΦΠA 
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• Tα καύσιμα συμμετέχουν στο «καλάθι» του Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή με 

στάθμιση 5% περίπου. Eτσι, η αύξηση της (μέσης σταθμικής) λιανικής τιμής τους 

κατά 3,8%9  οδηγεί άμεσα σε αύξηση του γενικού ΔTK κατά 0,19%. 

 

• Oι αυξήσεις που τελικά καταγράφονται είναι σημαντικά υψηλότερες από τις 

αναμενόμενες για το πετρέλαιο θέρμανσης και αρκετά χαμηλότερες για τη 

βενζίνη - συνολικά πάντως ήταν υψηλότερες. Oι αποκλίσεις αυτές είναι δυνατόν 

να αντανακλούν χρονικές υστερήσεις μεταξύ της προμήθειας του αργού 

πετρελαίου και της διάθεσης των διυλισμένων προϊόντων στην εγχώρια αγορά, 

καθώς και το ενδεχόμενο οι εταιρείες παραγωγής και διανομής να ακολουθούν 

διαφορετική πολιτική τιμών όσον αφορά τη βενζίνη από ό,τι για το πετρέλαιο 

θέρμανσης. 

Η συγκριτική ανάλυση της εξέλιξης των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου 

Brent και της εξέλιξης των τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά10  δείχνει ότι: 

• Oι τιμές των ελληνικών διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη 

βενζίνη σε γενικές γραμμές παρακολουθούν τις εξελίξεις της τιμής του αργού 

πετρελαίου στη διεθνή αγορά, τόσο κατά την ανοδική όσο και κατά την 

καθοδική φάση της. 

• Οι μεταβολές των λιανικών τιμών για τον τελικό καταναλωτή στην εγχώρια 

αγορά εμφανίζουν ασύμμετρη συμπεριφορά ως προς τις μεταβολές της 

διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου - συγκεκριμένα, υπολείπονται 

σημαντικά κατά την καθοδική φάση της διεθνούς τιμής. Aυτό κατ' αρχήν 

υποδηλώνει ότι οι αυξήσεις της διεθνούς τιμής του πετρελαίου μεταφέρονται 

στον τελικό καταναλωτή σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι αντίστοιχες 

μειώσεις και συσχετίζονται με ανάλογες βελτιώσεις των περιθωρίων κέρδους. 

 
 
 
                                                 
9 έπειτα από αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου σε ευρώ κατά 10% 
10 τόσο των λιανικών τιμών που καταγράφονται στον ΔTK όσο και των τιμών διυλιστηρίου χωρίς τους 
φόρους στην περίοδο 2001-2004 
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2.1 Γενικά 
Οι αριθµοδείκτες είναι σχέσεις µεταξύ µεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής 

προελεύσεως, που καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής 

θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων της 

οικονοµικής µονάδας και, σε τελική ανάλυση, της πραγµατικής καταστάσεως 

ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει 

η µονάδα αυτή. 

Με τους αριθµοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση µεταξύ βασικών 

επιχειρηµατικών µεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηµατική δράση και επεξηγούνται 

τα αποτελέσµατα που προκύπτουν απ' αυτή. Με το σύστηµα των αριθµοδεικτών 

προσδιορίζεται, επίσης, ο βαθµός αποδόσεως των διάφορων δραστηριοτήτων της 

οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό την ορθολογικότερη εκµετάλλευση των µέσων 

δράσεώς της.  

Για την κατάρτιση των αριθµοδεικτών τα λογιστικά µεγέθη λαµβάνονται από: 

- τον ισολογισµό 

- το λογαριασµό γενικής εκµεταλλεύσεως 

- το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως 

- τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής 

- τους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής 

- τα λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της 

οικονοµικής µονάδας. 

Οι αριθµοδείκτες καταρτίζονται µε βάση τους εξής κανόνες: 

α. Η συσχέτιση των µεγεθών γίνεται κατά τρόπο ώστε οι δείκτες - αριθµοί που 

προκύπτουν να είναι ευθέως ανάλογοι µε την κατάσταση που απεικονίζουν, δηλαδή 

οι υψηλότεροι δείκτες να αντιστοιχούν σε ευνοϊκότερες καταστάσεις και οι 

χαµηλότεροι σε δυσµενέστερες.  

β. Τα µεγέθη των συσχετίσεων επιλέγονται κατά τρόπο που να µειώνει στο 

ελάχιστον π.χ. τα λάθη ή τις επιπτώσεις νοµισµατικών διακυµάνσεων. 

γ. Στη θέση των απόλυτων τιµών, κατά το δυνατό, λαµβάνονται οι τιµές 

µέσου όρου. 
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δ. Οι δείκτες που αναφέρονται στην έννοια του κόστους, κατά κανόνα, 

εκτιµούνται σε συσχέτιση µε δείκτες που η σύνθεσή τους βασίζεται σε ποσοτικά 

δεδοµένα. 

ε. ∆είκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστηµα χρήσεως µικρότερο από 

δώδεκα (12) µήνες δεν είναι ενδεικτικοί της όλης καταστάσεως της οικονοµικής  

 

µονάδας και κρίνονται πάντοτε σε συσχέτιση µε δείκτες αντίστοιχων χρονικών 

περιόδων προηγούµενων ετών. 

στ. Οι δείκτες καλύπτουν όλους τους τοµείς δραστηριότητας της οικονοµικής 

µονάδας. Για το λόγο αυτό ταξινοµούνται σε οµάδες κατά τρόπο που να επιτρέπει µία 

αρκετά πλατύτερη ανάλυση κάθε δραστηριότητας. 

ζ. ∆είκτης µεµονωµένος έχει σχετική µόνο χρησιµότητα. Γι' αυτό επιβάλλεται 

να γίνεται σύγκριση διάφορων δεικτών µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζονται ορθά 

συµπεράσµατα. 

η. Οι δείκτες είναι δυνατό να είναι απλοί ή σύνθετοι. 

 

Οι αριθµοδείκτες όµως είναι στατικά κριτήρια και αν εξεταστούν µεµονωµένα 

δεν µπορούν να διαφωτίσουν επαρκώς το µελετητή σχετικά µε τη σηµερινή και 

µελλοντική κατάσταση της εταιρείας . Για το λόγο αυτό εξετάζονται σε διάφορες 

µορφές , οι πιο σηµαντικές από τις οποίες είναι :  

1. Ο υπολογισµός αριθµοδείκτών για συγκεκριµένους σκοπούς σε 

µηνιαία , τριµηνιαία ή ετήσια χρονικά διαστήµατα , θα βοηθήσει τον 

ερευνητή να αποκτήσει στη πραγµατικότητα δείγµατα της 

συµπεριφοράς της εταιρείας στη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου . 

Αυτή η συγκριτική στατική αντιµετώπιση µπορεί να επιτρέψει την 

επισήµανση µερικών δυνατών τάσεων στη διακύµανση ενός συνόλου 

ή των µερών του διαχρονικά µε την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά 

έχουν προσαρµοστεί µε την αφαίρεση εποχιακών , κυκλικών και 

τυχαίων φαινοµένων. 

2. Ο υπολογισµός αριθµοδεικτών για συγκρίσιµες εταιρείες ενός 

κλάδου , βοηθάει τον µελετητή να µπορέσει να περιγράψει την 

απόδοση µιας ορισµένης εταιρείας σε σύγκριση µε τη µέση απόδοση 

άλλων οµοειδών εταιρειών .  
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3. Ο υπολογισµός αριθµοδεικτών διαχρονικά για µερικές 

αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του κλάδου , προσφέρει στον 

µελετητή µια καλύτερη εικόνα της αποδόσεως της εταιρείας στο 

περιβάλλον της αγοράς .  

4. Με τη δηµιουργία της κατάλληλης βάσεως πληροφοριών , είναι 

δυνατό να χρησιµοποιηθούν µερικοί από αυτούς τους δείκτες για 

προγνωστικές ανάγκες . ∆ε θα ασχοληθούµε εδώ άµεσα µε παρόµοιες 

χρήσεις , αλλά θα κάνουµε µια σύντοµη ανασκόπηση των τριών 

θεµελιωδών µελετών , όπου ανάλογοι δείκτες χρησιµοποιήθηκαν µε 

επιτυχία   

 

Στην πρώτη µελέτη ο James O. Horrigan1 προσπάθησε να αξιολογήσει 

οµόλογα εταιρειών µε τη βοήθεια µερικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Με βάση 

τα αποτελέσµατα της µελέτης του ο Horrigan κατέληξε ότι ένας συνδυασµός από 

κατάλληλα επιλεγµένους δείκτες µπορεί να οδηγήσει στη πρόβλεψη της 

µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας στη κεφαλαιαγορά . Στη 

δεύτερη µελέτη ο William H. Beaver2 χρησιµοποίησε 30 χρηµατοοικονοµικούς 

δείκτες σε µια προσπάθεια να προβλέψει εταιρική πτώχευση. Με βάση τα 

αποτελέσµατά του ο Beaver κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι µεµονωµένοι δείκτες 

των εταιρειών που πτώχευσαν διαφέρουν σηµαντικά από τους αντίστοιχους δείκτες 

εύρωστων εταιρειών . Στην τρίτη µελέτη ο Edward I. Altman3 προσπάθησε να 

προβλέψει τη χρεοκοπία µιας εταιρείας µε τη βοήθεια κατάλληλα επιλεγµένων 

οµάδων αντιπροσωπευτικών δεικτών. Για να δηµιουργήσει πέντε σύνθετα κριτήρια 

από µια οµάδα 22 χρηµατοοικονοµικών δεικτών χρησιµοποίησε την ανάλυση 

πολλαπλών διακρινουσών καταλήγοντας σε ακριβείς προβλέψεις 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 James O. Horrigan “The Determination of Long-Term Credit Standing With Financial Ratios” 
Journal of Accounting Research (1966) 
2 Beaver W. “Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure” , Accounting Review 
(Ιανουάριος 1968) 
3 Altman E. I. “Financial Ratios , Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy” 
Journal of Finance (Σεπτέµβριος 1968) 
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2.2 Οι βασικοί τύποι   
 
2.2.1 Γενικά 
 

Στην ανάλυση που επιχειρούµε στα κεφάλαια 3 και 4 χρησιµοποιούµε πέντε 

βασικούς τύπους αριθµοδεικτών . Οι τύποι αυτοί είναι : 

1. ∆είκτες κερδοφορίας , οι οποίοι µετρούν το ποσοστό κέρδους επί των 

πωλήσεων της επιχείρησης συνυπολογίζοντας ή µη  τα διάφορα κόστη. 

2. ∆είκτες αποδοτικότητας , οι οποίοι µετρούν την αποτελεσµατικότητα 

της διοίκησης , όπως εµφανίζεται από τις αποδόσεις που προσφέρουν 

οι πωλήσεις και οι επενδύσεις . 

3. ∆είκτες ρευστότητας , οι οποίοι µετρούν την ικανότητα της 

οικονοµικής µονάδας να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της . 

4. ∆είκτες χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης ή µόχλευσης , οι οποίοι 

µετρούν το βαθµό στον οποίο η οικονοµική µονάδα έχει 

χρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητές της µε δανειακά κεφάλαια . 

 

5. ∆είκτες δραστηριότητας , οι οποίοι µετρούν το βαθµό 

αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των πόρων της επιχείρησης . 

 

2.2.2 ∆είκτες Κερδοφορίας 

Ως δείκτες Κερδοφορίας υπολογίζονται οι εξής : 

• Ο αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους , ο οποίος παρέχει ένδειξη της 

πολιτικής κόστους – πωλήσεων που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις και αποτελεί 

σηµαντικό µέτρο αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης . 

Υψηλή τιµή του δείκτη καταγράφει την ικανότητα για επίτευξη φθηνών 

αγορών και πωλήσεων σε υψηλές τιµές , ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει τη 

σχετικά εύκολη αντιµετώπιση πιθανής αύξησης του κόστους πωληθέντων . Ο 

δείκτης αυτός εξαρτάται από τη δοµή των κεφαλαίων της επιχείρησης , 

δηλαδή από το βαθµό της δανειακής επιβάρυνσης , γιατί είναι ενδεχόµενο τα  

κέρδη της επιχείρησης να διατίθενται σε σηµαντικό ποσοστό για τη πληρωµή 

τόκων , ενώ επηρεάζεται σηµαντικά και από τη µέθοδο αποτίµησης των 

αποθεµάτων . Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται ο συγκεκριµένος δείκτης  
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να µην παρέχει πλήρη εικόνα της κερδοφορίας της επιχείρησης , διότι ένα 

µικρό περιθώριο µπορεί να συνοδεύεται από ένα µεγάλο όγκο πωλήσεων . 

• Ο αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους , ο οποίος δείχνει το ποσοστό 

κέρδους επί των πωλήσεων της επιχείρησης µε συνυπολογισµό όµως του 

λειτουργικού κόστους . Στα λειτουργικά έξοδα δεν συµπεριλαµβάνονται τα 

έκτακτα και ανόργανα κέρδη και ζηµίες , ενώ συχνά  και για λόγους 

σύγκρισης µεταξύ επιχειρήσεων µε διαφορετικό ποσοστό αποσβέσεων 

χρησιµοποιούνται τα καθαρά κέρδη  χρήσεως προσαυξηµένα µε τις 

αποσβέσεις χρήσεως . Γενικότερα , κρίνεται σκόπιµη η εξέταση και των δύο 

περιθωρίων µικτού και καθαρού κέρδους και των παράλληλων ή όχι 

µεταβολών τους . Έτσι µία συνεχής άνοδος του περιθωρίου µικτού κέρδους µε 

σταθερό το περιθώριο καθαρού κέρδους , µπορεί να οφείλεται σε µία 

ισοποσοστιαία αύξηση των λειτουργικών εξόδων , η οποία µπορεί να 

υποκρύπτει ένα γεγονός που έχει συντελεστεί και δεν είναι δυνατό να φανεί 

στη συγκεκριµένη ανάλυση .   

 

Οι µαθηµατικοί τύποι µέσω των οποίων προκύπτουν οι δύο δείκτες 

κερδοφορίας είναι : 

α) 
Πωλήσεις

Πωληθέντων Κόστος-Πωλήσεις
  Κέρδους Περιθώριο Μικτό =  

β) 
Πωλήσεις

Εισοδ. Φόρου Προ Κέρδος Καθαρό
 Κέρδους Περιθώριο Καθαρό =  

 

2.2.3 ∆είκτες Αποδοτικότητας 

Ως δείκτες αποδοτικότητας υπολογίζονται οι εξής : 

• Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) και 

απασχολουµένων κεφαλαίων (ενεργητικού) (ROA) εκφράζουν τη κερδοφόρα 

δυναµικότητα στη βάση των ιδίων κεφαλαίων και των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων του κλάδου . Ο δείκτης  

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) µετρά την ικανότητα της 

επιχείρησης να δηµιουργεί κέρδη από κάθε ευρώ των καθαρών περιουσιακών 

της στοιχείων και δείχνει πόσο αποτελεσµατικά επενδύει η διοίκηση τα 

κεφάλαια των µετόχων προκειµένου να δηµιουργήσει ανάπτυξη  των κερδών .  
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Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας απασχολουµένων κεφαλαίων (ROA) µετρά 

τη κερδοφόρα δυανµικότητα του συνόλου των απασχολουµένων κεφαλαίων 

(ιδίων + ξένων) . 

Οι µαθηµατικοί τύποι µέσω των οποίων προκύπτουν οι δύο δείκτες 

αποδοτικότητας είναι : 

ROE = 
Κεφάλαια Ίδια

Κέρδη Καθαρά
 

ROA = 
οιχείωνουσιακώνΣτΣύνολοΠερι

Κέρδη Καθαρά
 

 

 

 

2.2.4 ∆είκτες Ρευστότητας 

Ως δείκτες ρευστότητας υπολογίζονται οι εξής αριθµοδείκτες : 

• Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας παρέχει µια εικόνα της ασφάλειας που 

απολαµβάνουν οι βραχυχρόνιοι πιστωτές κάθε επιχείρησης . Αν το 

λειτουργικό κύκλωµα της επιχείρησης λειτουργεί οµαλά χωρίς πίστωση , τότε 

µία τιµή του δείκτη κοντά στο 1 θα έδειχνε ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση 

είναι σε θέση να εξοφλήσει τους βραχυχρόνιους πιστωτές της . Υπό κανονικές  

συνθήκες θα έπρεπε ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας να παίρνει τιµές 

πάνω από τη µονάδα για να µπορεί η επιχείρηση να διαθέτει κάποια ασφάλεια 

σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτες ανάγκες ή οι πελάτες της 

δυσκολευτούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτή . Στη 

περίπτωση που η σύσταση του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιέχει 

στοιχεία τα οποία δεν είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα , όπως τα αποθέµατα , τότε  

η τιµή του δείκτη θα πρέπει να είναι ακόµα µεγαλύτερη . Η ενδεχόµενη 

συνεχής πτώση του δείκτη για µια σειρά ετών είναι δυνατόν να οφείλεται όχι 

µόνο στην επιδείνωση της ρευστότητας της επιχείρησης αλλά και στη 

προσπάθεια της διοίκησης να περιορίσει την υπερβάλλουσα ρευστότητα προς 

όφελος της αποδοτικότητας . Αντίθετα µια ενδεχόµενη διαχρονική αύξηση 

του δείκτη είναι δυνατό να οφείλεται σε υπέρ-αποθεµατοποίηση ή αύξηση  
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των επισφαλών πελατών της επιχείρησης και να µην βελτιώνει ουσιαστικά τη 

ρευστότητά της . 

 

• Ο αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας, καταγράφει τη σχέση των άµεσα 

ρευστοποιήσιµων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού , χωρίς δηλαδή 

τα αποθέµατα , τα οποία δεν είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα σε µετρητά . Το 

πρόβληµα του δείκτη αυτού είναι η διαφορετική ταχύτητα ρευστοποίησης των 

επιµέρους στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού . Είναι ενδεχόµενο για 

παράδειγµα , οι απαιτήσεις να µην είναι δυνατό να εισπραχθούν στο σύνολό 

τους , αν συµπεριλαµβάνονται σε αυτές επισφαλείς ή ανεπίδεκτες εισπράξεως 

απαιτήσεις . 

• Ο αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας , χρησιµοποιείται για την απαλοιφή 

του προβλήµατος των επισφαλών απαιτήσεων που εµπεριέχεται στο δείκτη 

άµεσης ρευστότητας . Η ταµειακή ρευστότητα δείχνει τη σχέση των άµεσα 

ρευστοποιήσιµων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο συγκεκριµένος 

δείκτης κρίνεται ως πολύ αυστηρό µέτρο αξιολόγησης της ρευστότητας µιας 

επιχείρησης και για το λόγο αυτό γίνονται αποδεκτές και τιµές µικρότερες από 

τη µονάδα . 

 

Οι µαθηµατικοί τύποι µέσω των οποίων προκύπτουν οι τρείς δείκτες 

ρευστότητας είναι : 

Γενική Ρευστότητα = 
ΒΥ

ΚΠΣ
 

Άµεση Ρευστότητα = 
ΒΥ

Αποθέµατα- ΚΠΣ
 

Ταµειακή Ρευστότητα = 
ΒΥ

∆ιαθέσιµα Ταµειακά
 

Όπου : 

ΚΠΣ = Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

ΒΥ = Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
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2.2.5 ∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής ∆ιάρθρωσης ή Μόχλευσης 

Ως βασικοί δείκτες Χρηµατοοικονοµικής ∆ιάρθρωσης ή Μόχλευσης(ή όπως αλλιώς 

ονοµάζονται δείκτες Βιωσιµότητας) , υπολογίζονται οι αριθµοδείκτες δανειακής 

πίεσης και δανειακής επιβάρυνσης . Οι συγκεκριµένοι αριθµοδείκτες δείχνουν τη 

διάρθρωση των κεφαλαίων κάθε επιχείρησης  , ανάλογα µε τη προέλευσή τους και 

συσχετίζονται µε τη πιθανότητα αδυναµίας να εξοφλήσει τους πιστωτές της . Υψηλοί 

δείκτες δανειακής πίεσης και επιβάρυνσης για µια επιχείρηση , αποτελούν ένδειξη 

προβληµατικής διάρθρωσης και υψηλής πιθανότητας αδυναµίας κάλυψης των 

υποχρεώσεών της.   

Οι µαθηµατικοί τύποι µέσω των οποίων προκύπτουν οι πέντε δείκτες 

χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης είναι : 

 

 

Ξένα Κεφάλαια Προς Ίδια Κεφάλαια = 
Κεφαλαίων Ιδίων Σύνολο

νΥποχρεώσεω Σύνολο
 

 

Ξένα Μακροπρ. Κεφ. Προς Ίδια Κεφ. = 
Κεφάλαια Ίδια

ςΥποχρεώσει σµεςΜακροπρόθε
 

 

Βαθµός Κάλυψης Χρηµατοοικονοµικών ∆απ. = 
Τόκοιενοι Καταβαλλόµ

Τόκοιενοι Καταβαλλόµ  Φόρων Προ Κέρδη +
 

 

Ίδια Κεφάλαια Προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό = 
Ενεργητικό νΚυκλοφορού

Κεφάλαια Ίδια
 

 

Ίδια Κεφάλαια Προς Σύνολο Ενεργητικού = 
ύΕνεργητικο Σύνολο

Κεφάλαια Ίδια
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2.2.6 ∆είκτες ∆ραστηριότητας 

Ως δείκτες δραστηριότητας υπολογίζονται οι εξής : 

• Ο αριθµοδείκτης µέσης διάρκειας παραµονής απαιτήσεων , ο οποίος 

δείχνει το µέσο διάστηµα (σε ηµέρες) κατά το οποίο παραµένουν 

ανείσπρακτες οι απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτες της . 

Εκφράζει την αποτελεσµατικότητα στην είσπραξη των απαιτήσεων , 

καθώς και την ακολουθούµενη πιστωτική πολιτική των επιχειρήσεων προς 

τους πελάτες τους. Χαµηλή τιµή του δείκτη (σε ηµέρες) υποδηλώνει 

αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης διότι περιορίζεται το 

διαφυγόν κέρδος από τη δέσµευση των κεφαλαίων για (έµµεση) 

χρηµατοδότηση των πελατών .  

• Ο αριθµοδείκτης µέσης διάρκειας παραµονής βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων , ο οποίος δείχνει µέσα σε πόσες ηµέρες , κατά µέσο όρο, η 

επιχείρηση ανανεώνει τις πιστώσεις που έχει λάβει . Η παρακολούθηση 

του δείκτη αυτού για µια σειρά ετών δείχνει τη πολιτική της επιχείρησης 

ως προς τη χρηµατοδότηση των αγορών της . Χαµηλή τιµή του 

συγκεκριµένου δείκτη σηµαίνει ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να 

εξοφλεί σχετικά γρήγορα τις υποχρεώσεις της. Συνεπώς είναι 

υποχρεωµένη να διατηρεί µεγάλο µέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού  

σε άµεσα ρευστοποιήσιµη µορφή , ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί σε 

δεδοµένο επίπεδο πωλήσεων . 

• Ο αριθµοδείκτης µέσης διάρκειας παραµονής αποθεµάτων, ο οποίος δείχνει 

το µέσο διάστηµα (σε ηµέρες) παραµονής απούλητων αποθεµάτων από 

την επιχείρηση . Χαµηλή τιµή του δείκτη δηλώνει υψηλή ταχύτητα 

ανανέωσης των αποθεµάτων και γενικά συνδέεται µε περισσότερο 

αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης , διότι έτσι περιορίζεται η 

δέσµευση κεφαλαίων σε αποθέµατα και το διαφυγόν κέρδος από την υπέρ-

αποθεµατοποίηση . 

•    Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού , ο οποίος παρέχει 

µία ένδειξη του βαθµού αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης . Υψηλή τιµή του συγκεκριµένου δείκτη διαχρονικά αποτελεί  
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ένδειξη εντατικής εκµετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης και ενδεχόµενης ανεπάρκειας κεφαλαίων για την ικανοποίηση  

της λειτουργίας της επιχείρησης . Αντίθετα , µια χαµηλή τιµή αποτελεί 

ένδειξη υπερεπένδυσης κεφαλαίων σε σχέση µε το κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης , οπότε η επιχείρηση θα πρέπει ή να αυξήσει το βαθµό  

χρησιµοποίησης αυτών ή να προβεί σε ρευστοποίηση µέρους των 

περιουσιακών της στοιχείων. 

• Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων , ο οποίος 

παρέχει µια ένδειξη του βαθµού χρησιµοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της 

κάθε επιχείρησης .  

 

 

Οι µαθηµατικοί τύποι µέσω των οποίων προκύπτουν οι δείκτες 

δραστηριότητας που χρησιµοποιήσαµε  είναι : 

 

Ταχύτητα Κεφαλαίου Κινήσεως = 
Υποχρ. Βραχ. - Ενεργητικό Κυκλ.

Πωλήσεις
 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων = 
3 6 53 6 53 6 53 6 5

×
Πωλήσεις

Αποθέµατα
 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Ενεργητικού = 
Ενεργητικό Πάγιο

Πωλήσεις
 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων = 
Κεφάλαια Ίδια

Πωλήσεις
 

 

Μ.Ο Είσπραξης Απαιτήσεων = 
3 6 53 6 53 6 53 6 5

×
Πωλήσεις

Πελάτες από Απαιτήσεις
 

Μ.Ο Πληρωµής Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων = 
3 6 53 6 53 6 53 6 5

×
Πωλήσεις

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε
 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού = 
ύΕνεργητικο Σύνολο

Πωλήσεις
 



Κεφάλαιο 3 : Η Εξέλιξη των Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων του Κλάδου των Πλαστικών σε Σχέση 

με την Εξέλιξη των Τιμών του Πετρελαίου  
 
 

3.1 Ο Κλάδος 
Η πλαστική συσκευασία χρησιμοποιείται σε πληθώρα εφαρμογών και κατέχει 

σημαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο της συσκευασίας , αντικαθιστώντας 

παραδοσιακά υλικά , όπως το γυαλί , το ξύλο , το αλουμίνιο κλπ. Οι ιδιότητες της 

πλαστικής συσκευασίας , οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά και συντήρηση 

των προϊόντων , σε συνδυασμό με το χαμηλό της βάρος , την καθιστούν ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική . Ως μειονέκτημά της θεωρείται το γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα 

φιλική με το περιβάλλον σε σχέση με τα άλλα υλικά . Εντούτοις , στη χώρα μας και 

διεθνώς καταβάλλονται προσπάθειες για την συγκέντρωση των πλαστικών 

απορριμμάτων και τη συστηματικότερη ανακύκλωσή τους . 

Στον κλάδο των πλαστικών δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων , οι οποίες ασχολούνται με μία ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων . 

Στον συγκεκριμένο κλάδο εντάσσονται επίσης ορισμένες καθετοποιημένες 

επιχειρήσεις που παράγουν πλαστικά είδη για τη συσκευασία των προϊόντων τους . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι , στη πλειοψηφία των επιχειρήσεων , ο τομέας της πλαστικής 

συσκευασίας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους , ενώ 

λίγες είναι εκείνες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με άλλα προϊόντα .  

 

3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση  
 

Η πλαστική συσκευασία χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών και την αγροτική παραγωγή . Επίσης χρησιμοποιείται κατά κόρον σε 

απορρυπαντικά , καλλυντικά και φάρμακα . Έτσι όπως είναι φυσικό η ζήτηση των 

προϊόντων του κλάδου που εξετάζουμε εξαρτάται άμεσα από τη ζήτηση των 

συσκευαζόμενων προϊόντων . Δεδομένου λοιπόν ότι , τα είδη πλαστικής συσκευασίας  
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προορίζονται για τη συσκευασία προϊόντων πολλών διαφορετικών κλάδων , η ζήτησή 

τους επηρεάζεται ταυτόχρονα από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες . 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί στη ποιοτική αναβάθμιση και τη μείωση 

του κόστους παραγωγής , προκειμένου να καταστήσει τη πλαστική συσκευασία πιο 

ανταγωνιστική έναντι των λοιπών κλάδων συσκευασίας . 

 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων του 

κλάδου . Δεν αποτελούν όμως το αντικείμενο της παρούσας εργασίας και για το λόγο 

αυτό απλώς αναφέρονται και δε θα υπάρξει περαιτέρω ανάλυση τους . Ο παράγοντας 

που επηρεάζει τη ζήτηση των προϊόντων του κλάδου και που ο βαθμός επιρροής του 

θα εξετασθεί είναι η τιμή του πετρελαίου . Η ζήτηση πλαστικών ειδών συσκευασίας, 

σχετίζεται μεταξύ των άλλων , με το επίπεδο των τιμών και της ποιότητας  , τόσο των 

ιδίων όσο και των υποκατάστατων προϊόντων .  Σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση 

της τελικής τιμής του πλαστικού έχει η τιμή του πετρελαίου , από το οποίο 

προέρχονται τα πολυμερή που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή του . Δηλαδή θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το πετρέλαιο και συγκεκριμένα κάποια παράγωγά του 

αποτελούν τη πρώτη ύλη για τη κατασκευή πλαστικών ειδών . Σημαντικός λοιπόν 

παράγοντας διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής και κατ’ επέκταση της τιμής του 

προϊόντος είναι η τιμή του πετρελαίου. Διαμέσου της διαδικασίας αυτής οι μεταβολές 

στη τιμή του πετρελαίου επηρεάζουν τη ζήτηση των πλαστικών  Η τιμή του 

πετρελαίου , όπως έχουμε ήδη πει , σημείωσε ιδιαίτερη άνοδο μετά το 2003 

αυξάνοντας το κόστος παραγωγής των προϊόντων του εξεταζόμενου κλάδου . 

Αποστολή της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξετάσει το βαθμό κατά τον οποίο η 

αύξηση αυτή της τιμής του πετρελαίου επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα των 

εταιριών του κλάδου των πλαστικών συσκευασίας .  

Η εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου κατά τη περίοδο 2000-2005 είχε ως 

εξής : 

 
Πίνακας 3.1: Μεταβολή της Τιμής του Πετρελαίου παγκόσμια 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Τιμή 
πετρελαίου 25,2 22,7 26,7 28,6 34,3 56,4 

Δ % 3,4 -9,9 17,6 7,3 19,8 64,2 
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3.3 Χρηματοοικονομική ανάλυση 

3.3.1 Ανάλυση Δεικτών 
Στο παρών κεφάλαιο πραγματοποιείται μία διαχρονική χρηματοοικονομική 

ανάλυση του κλάδου των πλαστικών για τα έτη 2000-2005 , με σκοπό να 

αντιληφθούμε εάν οι μεταβολές στη τιμή του πετρελαίου κατά τη περίοδο αυτή 

επηρέασαν και εάν ναι σε ποιο βαθμό , τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου .  

Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι δείκτες πέντε κατηγοριών: 

α)Δείκτες Κερδοφορίας , β)Δείκτες Αποδοτικότητας , γ)Δείκτες Ρευστότητας , 

δ)Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης και ε)Δείκτες Δραστηριότητας .  

Ακολουθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου με τη βοήθεια των 

αριθμοδεικτών .  

3.3.1.1 Δείκτες Κερδοφορίας 

Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου 

χρησιμοποιούνται οι α) αριθμοδείκτες μικτού (gross) , και β) καθαρού κέρδους (net 

profit margin) , που εκφράζουν το ποσοστό των μικτών και προ φόρου κερδών 

αντίστοιχα , στο σύνολο του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης .  

 

Οι τιμές των δεικτών δίνονται στο πίνακα 3.2 

 

Πίνακας 3.2  Τιμές δεικτών Κερδοφορίας Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  Κέρδους Περιθώριο Μικτό % 20,47 21,23 21,42 21,70 20,75 20,97 

Καθαρό Περιθώριο 

Κέρδους% 
5,21 5,98 6,49 5,05 4,58 6,57 
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Διάγραμμα 3.1 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών κερδοφορίας Κλάδου 
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Παρατηρούμε λοιπόν από τον πίνακα 3.2 και από το διάγραμμα 3.1 , μία 

επιδείνωση των δεικτών καθαρού περιθωρίου κέρδους ενώ ο δείκτης του μικτού 

περιθωρίου κέρδους δε μεταβάλλεται διαχρονικά  . Η εξέλιξη αυτή υποδεικνύει μία 

δυσανάλογη αύξηση των εξόδων λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου σε σχέση 

με τις πωλήσεις τους . Θα πρέπει να εξεταστούν οι επιμέρους κατηγορίες εξόδων 

προκειμένου να επισημανθούν οι λόγοι αυξήσεώς τους . Με τα στοιχεία που 

διαθέτουμε δεν είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ότι η αύξηση των εξόδων 

επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου . 

Σίγουρα οι μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τα 

κόστη πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις του κλάδου . Η επηροή αυτή όμως δε 

μπορούμε να πούμε ότι είναι καθοριστική για να διαμορφώσει μία δυσμενή για το 

κλάδο κατάσταση. Καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα διότι η σημαντική μείωση 

των καθαρών περιθωρίων κέρδους που συμβαίνει τη περίοδο 2000-2001 δε 

συνοδεύεται από επίσης μία σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου . Αντίθετα 

η περίοδος 2000-2001 είναι η μοναδική περίοδος τα τελευταία χρόνια κατά την οποία 

οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μείωση και μάλιστα της τάξεως του 9,9% .Η 

μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου το 2005 επηρέασε σημαντικά τις μικρές  
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κυρίως εταιρείες του κλάδου και για το λόγο αυτό επιδεινώθηκαν και οι δείκτες του 

κλάδου  .Στον πίνακα 3.3 φαίνεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη .  

 

Πίνακας 3.3 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Κερδοφορίας Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους % -12,88 -7,86 28,51 10,26 -30,29 

  Κέρδους Περιθώριο Μικτό % -3,58 -0,89 -1,29 4,58 -1,05 
 

 

3.3.1.2 Δείκτες Αποδοτικότητας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

(ROE return on equity) και η αποδοτικότητα των απασχολουμένων κεφαλαίων 

(ROA1 return on assets) των επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου όπως αυτοί 

προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ενοποιημένους ισολογισμούς κλάδου. 

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων εκφράζεται ως ποσοστό των προ φόρου 

κερδών στα ίδια κεφάλαια , ενώ η αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων 

επιδιώκει να αποτυπώσει την απόδοση του κεφαλαίου της επιχείρησης ανεξαρτήτως 

προέλευσης (ίδια κεφάλαια ή υποχρεώσεις) και υπολογίζεται ως ποσοστό των προ 

φόρου κερδών , στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και των μεσομακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και προβλέψεων . 

 

Στο πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι τιμές των παραπάνω δεικτών κατά τη περίοδο 

2000-2005. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίζεται το ROI με το ROA αφού θεωρούμε ως επένδυση το 
ενεργητικό 
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Πίνακας 3.4 Τιμές δεικτών Αποδοτικότητας Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Αποδοτικότητα 

Ιδίου Κεφαλαίου %  8,81 9,86 9,72 7,85 6,68 9,08 

Αποδοτικότητα 

Απασχολουμένου 

Κεφαλαίου % 
7,14 7,92 7,92 6,15 5,16 7,60 

 

Στον πίνακα 3.5 φαίνεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη .  

 

Πίνακας 3.5 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Αποδοτικότητας Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 
Αποδοτικότητα Ιδίου 

Κεφαλαίου %  -10,65 1,44 23,82 17,51 -26,43 

Αποδοτικότητα 

Απασχολουμένου Κεφαλαίου % -9,85 0,00 28,78 19,19 -32,11 

 

Η μέση αποδοτικότητα του κλάδου , την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθε σε 

8,67% ως προς τα ίδια κεφάλαια και 6,98% ως προς τα απασχολούμενα κεφάλαια . 

Στο σχεδιάγραμμα 3.2 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών 

αποδοτικότητας . 
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Διάγραμμα 3.2 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας Κλάδου 
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Παρατηρούμε τόσο από το πίνακα 3.8 όσο και από το διάγραμμα 3.5 ότι η 

συμπεριφορά των δύο δεικτών αποδοτικότητας , ως προς την εξέλιξη των τιμών τους, 

είναι σχεδόν ίδια . Εμφανίζουν συγκεκριμένα μία σημαντική μείωση τη περίοδο 

2000-2001 και ενώ στη συνέχεια βελτιώνονται και παραμένουν σταθεροί , τη περίοδο 

2004-2005 εμφανίζουν και πάλι επιδείνωση , όχι όμως του μεγέθους της περιόδου 

2000-2001 .  

Τη περίοδο 2000-2001 η επιδείνωση των δεικτών αποδοτικότητας δε μπορεί 

να οφείλεται στις τιμές του πετρελαίου αφού τη συγκεκριμένη περίοδο υπήρξε 

μείωση στις τιμές του πετρελαίου κατά 9,9%. Οι συνεχής αυξήσεις των τιμών του 

πετρελαίου στα δύο επόμενα χρόνια δεν φαίνεται να εμποδίζουν την αισθητή 

βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας , οι οποίοι ωστόσο τη περίοδο 2004-2005 της 

μεγάλης αύξησης στις τιμές πετρελαίου επιδεινώνονται περίπου κατά 10,65% ο ROA 

και  κατά 9,85% ο ROE . Το γεγονός αυτό σίγουρα οφείλεται και στις επιπτώσεις που 

είχε η μεγάλη αυτή αύξηση των τιμών του πετρελαίου στο γενικότερο οικονομικό 

περιβάλλον αλλά και ειδικότερα στην αύξηση του κόστους πρώτων υλών , όπως 

αναφέρεται στα ετήσια δελτία των επιχειρήσεων του κλάδου . Η αύξηση αυτή 

επιβάρυνε κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες αδυνατώντας να  
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αυξήσουν τις πωλήσεις τους χρησιμοποιώντας νέα προϊόντα και νέες τεχνολογίες , 

αντιμετώπισαν επιδείνωση στα κέρδη τους και φυσικά στους δείκτες αποδοτικότητας. 

 

 

3.3.1.3 Δείκτες Ρευστότητας 

Η εξέλιξη των τιμών των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών θα μας δώσει μια 

εικόνα της ικανότητας των επιχειρήσεων του κλάδου να ικανοποιούν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους . Η ανάλυση των δεικτών δίνει μια γρήγορη και 

εύχρηστη μέτρηση της ρευστότητας συσχετίζοντας το ύψος των ταμειακών 

διαθεσίμων και των άλλων στοιχείων του κυκλοφοριακού κεφαλαίου με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις . Οι δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε για να 

αξιολογήσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου είναι οι αριθμοδείκτες 

γενικής (current) , άμεσης (quick) και ταμειακής (cash ratio) ρευστότητας . 

 

 

Στο πίνακα 3.6 παρουσιάζονται οι τιμές των παραπάνω δεικτών κατά τη περίοδο 

2000-2005 

 

Πίνακας 3.6 Τιμές δεικτών Ρευστότητας Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Γενική 

Ρευστότητα 
1,14 1,12 1,23 1,26 1,32 1,32 

Άμεση 

Ρευστότητα 
0,87 0,85 0,93 0,93 0,98 0,97 

Ταμειακή 

Ρευστότητα 
0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,15 
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Στον πίνακα 3.7 φαίνεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη .  

 

Πίνακας 3.7 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Ρευστότητας Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 
Γενική 

Ρευστότητα 1,79% -8,94% -2,38% -4,55% 0,00% 

Άμεση 

Ρευστότητα 2,35% -8,60% 0,00% -5,10% 1,03% 

Ταμειακή 

Ρευστότητα 0,00% -10,00% 0,00% -16,67% -20,00% 

 

 

Στο σχεδιάγραμμα 3.3 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών 

ρευστότητας . 
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Διάγραμμα 3.3 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών ρευστότητας Κλάδου 
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Είναι φανερό ότι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας παρουσιάζουν μία διαχρονική 

μικρή επιδείνωση κατά τα έτη 2000-2005 . Το γεγονός αυτό όμως δεν φαίνεται να 

είναι συνέπεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου . Καταλήγουμε σε αυτό το 

συμπέρασμα παρακολουθώντας την εξέλιξη των αριθμοδεικτών σε σύγκριση με την 

εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου . Οι αριθμοδείκτες δείχνουν να επιδεινώνονται με 

ένα σταθερό ρυθμό και δε φαίνεται να επηρεάζονται από την μεγάλη αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου το 2005 . Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι τη χρονιά αυτή  

οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν , ύστερα από μία παρατεταμένη περίοδο μικρής 

και σταθερής επιδείνωσης . Συγκεκριμένα το 2005 η τιμή του πετρελαίου σημείωσε 

θεαματική άνοδο της τάξεως του 64,2% ενώ οι δείκτες γενικής και άμεσης 

ρευστότητας βελτιώθηκαν κατά 1,79% και 2,35% αντίστοιχα . Ο δείκτης ταμειακής 

ρευστότητας παρέμεινε αμετάβλητος .  
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3.3.1.4 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης 

Η εκτίμηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου δεν μπορεί να γίνει 

αποκλειστικά μέσω των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η 

παρούσα ενότητα προσπαθεί να δώσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου ως 

προς το λόγο των συνολικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια , των 

μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια , το βαθμό κάλυψης των 

χρηματοοικονομικών δαπανών , το λόγο των ιδίων κεφαλαίων προς το κυκλοφορούν 

ενεργητικό και των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού . : 

 

Στο πίνακα 3.8 παρουσιάζονται οι τιμές των παραπάνω δεικτών κατά τη περίοδο 

2000-2005 

 

Πίνακας 3.8 Τιμές δεικτών Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης Κλάδου 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Ξένα Κεφάλαια Προς 

Ίδια Κεφάλαια 
1,32 1,31 1,15 1,19 1,07 0,98 

Ξένα Μακροπρ. Κεφ. 

Προς Ίδια Κεφ. 
0,22 0,22 0,20 0,25 0,27 0,18 

Βαθμός Κάλυψης 

Χρηματοοικονομικών 

Δαπ. 

3,30 3,66 3,44 2,84 2,55 3,4 

Ίδια Κεφάλαια Προς 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 

0,79 0,82 0,86 0,85 0,95 0,95 

Ίδια Κεφάλαια Προς 

Σύνολο Ενεργητικού 
0,43 0,43 0,46 0,45 0,48 0,50 
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Στον πίνακα 3.9 φαίνεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη .  

 
Πίνακας 3.9 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Χρηματοοικονομικής 
Διάρθρωσης Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 
Ξένα Κεφάλαια Προς 

Ίδια Κεφάλαια 0,76% 13,91% -3,36% 11,21% 9,18% 

Ξένα Μακροπρ. Κεφ. 

Προς Ίδια Κεφ. 0,00% 10,00% -20,00% -7,41% 50,00% 

Βαθμός Κάλυψης 

Χρηματοοικονομικών 

Δαπ. 
-9,84% 6,40% 21,13% 11,37% -25,00% 

Ίδια Κεφάλαια Προς 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 
-3,66% -4,65% 1,18% -10,53% 0,00% 

Ίδια Κεφάλαια Προς 

Σύνολο Ενεργητικού 0,00% -6,52% 2,22% -6,25% -4,00% 
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Στο σχεδιάγραμμα 3.4 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών 

χρηματοοικονομικής διάρθρωσης . 

 

 

Διάγραμμα 3.4 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών χρηματοοικονομικής 
διάρθρωσης Κλάδου . 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ξένα Κεφάλαια Προς
Ίδια Κεφάλαια

Ξένα Μακροπρ. Κεφ.
Προς Ίδια Κεφ.

Βαθμός Κάλυψης
Χρηματοοικονομικών
Δαπ.
Ίδια Κεφάλαια Προς
Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
Ίδια Κεφάλαια Προς
Σύνολο Ενεργητικού

 
 

3.3.1.5 Δείκτες Δραστηριότητας 

Οι δείκτες δραστηριότητας (activity ratios) δείχνουν πόσο αποτελεσματική 

χρήση κάνει η επιχείρηση των πόρων που ελέγχει . Οι δείκτες αυτοί συνεπάγονται 

συγκρίσεις ανάμεσα στο επίπεδο των πωλήσεων και στις επενδύσεις σε διάφορους 

λογαριασμούς του ενεργητικού . Οι δείκτες δραστηριότητας προϋποθέτουν ότι πρέπει 

να υπάρχει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στις πωλήσεις και στα διάφορα στοιχεία 

του ενεργητικού – αποθέματα , εισπρακτέοι λογαριασμοί , πάγια και άλλα .  

Στη παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε επτά δείκτες δραστηριότητας του 

κλάδου που προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της περιόδου 2000-

2005 .  
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Στους πίνακες 3.10 και 3.11 παρουσιάζονται οι τιμές των παραπάνω δεικτών 

και η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη κατά τη περίοδο 2000-2005 

 

Πίνακας 3.10 Τιμές δεικτών Δραστηριότητας Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Κυκλ. Ταχ  

Ιδίων .Κεφ.(Χ) 
1,69 1,65 1,50 1,56 1,46 1,38 

Κυκλ. Ταχ.  

Κεφ. Κίν.(Χ) 
10,54 12,04 6,75 6,31 5,60 5,36 

Κυκλ. Ταχ.  

Ενεργητικού(Χ) 
0,71 0,70 0,68 0,70 0,69 0,68 

Κυκλ. Ταχ. 

Παγίου Ενεργ.(Χ) 
1,55 1,47 1,46 1,50 1,39 1,44 

Κυκλ. Ταχ. 

 Αποθ.(ΗΜ.) 
83 84 90 94 88 94 

Μ.Ο Εισπρ. 

 Απαιτήσεων(ΗΜ.) 
161 155 168 154 151 150 

Μ.Ο Πληρ.  

Προμηθευτών(ΗΜ.) 
105 105 114 111 100 128 
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Πίνακας 3.11 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Δραστηριότητας Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 

Κυκλ. Ταχ  

Ιδίων .Κεφ. 
2,42 % 10 % -3,85 %  6,85 % 5,80 % 

Κυκλ. Ταχ.  

Κεφ. Κίν. 
-12,46 % 78,37 % 6,97 % 12,68 % 4,48 % 

Κυκλ. Ταχ.  

Ενεργητικού 
1,43 % 2,94 % -2,86 % 1,45 % 1,47 % 

Κυκλ. Ταχ. 

Παγίου Ενεργ. 
5,44 % 0,68 % -2,67 % 7,91 % -3,47 % 

Κυκλ. Ταχ. 

 Αποθ. 
-1,19 % -6,67 % -4,26 % 6,82 % -6,38 % 

Μ.Ο Εισπρ. 

 Απαιτήσεων 
3,87 % -7,74 % 9,09 % 1,99 % 0,67 % 

Μ.Ο Πληρ.  

Προμηθευτών 
0,00 % -7,89 % 2,70 % 11,00 % -21,88 %  

 

Στα σχεδιαγράμματα 3.5 και 3.6 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των 

αριθμοδεικτών δραστηριότητας  

 

Διάγραμμα 3.5 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών δραστηριότητας Κλάδου 
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Διάγραμμα 3.6 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών δραστηριότητας Κλάδου 
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Από τους δείκτες δραστηριότητας αξιοσημείωτη συμπεριφορά παρουσιάζει ο 

δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης . Συγκεκριμένα τη χρονιά 

2004 αυξήθηκε κατά 78,37%. Το γεγονός όμως αυτό δεν οφείλεται στη τιμή του 

πετρελαίου αλλά στη σημαντική αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και των 

πωλήσεων σε συνδυασμό με μία ανεπαίσθητη αύξηση του κυκλοφορούντος  

ενεργητικού . Γενικά οι δείκτες δραστηριότητας επηρεάζονται άμεσα από τη πορεία 

των πωλήσεων η οποία αναλύεται παρακάτω . 

 

 

3.3.2 Κύκλος Εργασιών και εξέλιξη Κερδών 
 

Ένα πρώτο στοιχείο που θα εξετάσουμε είναι η εξέλιξη των  πωλήσεων και 

των κερδών τριών παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας , καθώς και 

την εξέλιξη των πωλήσεων και των κερδών του κλάδου κατά την ίδια περίοδο . Στους 

πίνακες 3.12 , 3.13 , 3.14 και 3.15 παρατίθενται τα συγκεκριμένα μεγέθη και 

προέρχονται από τους αντίστοιχους δημοσιευμένους ισολογισμούς . 
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Πίνακας 3.12 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας 2000-2005 
Επωνυμία  2005 2004 2003 2002 2001 2000 
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. 70.780.000 68.246.828 63.422.593 60.081.071 55.520.168 54.824.593 
FLEXOPACK 
A.Ε.Β.Ε. 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

28.564.000 23.090.000 20.171.498 20.412.846 18.378.960 16.690.923 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

16.382.427 13.730.043 13.491.741 16.315.397 9.515.916 4.773.652 

Σύνολο 115.726.427 105.066.871 97.085.832 96.809.314 83.415.044 76.289.168 
 
 
 
Πίνακας 3.13 Κέρδη παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικής συσκευασίας 2000-2005 
Επωνυμία  2005 2004 2003 2002 2001 2000 
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. 2.305.000 1.106.000 1.860.299 2.327.097 2.468.670 2.127.639 
FLEXOPACK 
A.Ε.Β.Ε. 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

2.637.000 1.903.000 1.112.448 1.378.183 1.176.756 2.415.387 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

650.322 -109.543 875.257 491.029 123.341 489.749 

Σύνολο 5.592.322 2.899.457 3.848.004 4.196.309 3.768.767 5.032.775 
 

 

 

Πίνακας 3.14 Πωλήσεις Κλάδου 2000-2005 
Έτος 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Πωλήσεις 
Κλάδου 1.635.144.710 1.514.641.740 1.339.541.732 1.294.214.147 1.180.971.363 1.102.061.640

 
 
 
 
Πίνακας 3.15 Κέρδη Κλάδου 2000-2005 
Έτος 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Κέρδη 
Κλάδου 86.296.953 91.502.935 88.268.167 65.871.870 54.787.724 73.688.200 

 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2000-2005) παρατηρείται μία μεγάλη αύξηση 

της τιμής του πετρελαίου της τάξεως του 123,8% . Η αύξηση αυτή θα περίμενε κανείς  
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να επιβραδύνει την εξέλιξη των πωλήσεων του κλάδου , λόγω της χρήσης του 

πετρελαίου και παραγώγων του ως πρώτη ύλη . Αυτό όμως δε συνέβη . Συγκεκριμένα 

οι πωλήσεις του κλάδου την περίοδο 2000-2005 αυξήθηκαν κατά 48,4% ενώ οι 

πωλήσεις των τριών εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 51,7% .   

Βέβαια εάν εξετάσουμε τον πίνακα 2.1  θα παρατηρήσουμε ότι η μεγάλη 

αύξηση στη τιμή του πετρελαίου σημειώθηκε τη περίοδο 2003-2005 . Σε αυτή τη 

περίοδο  υπάρχει αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά 22% και των τριών 

εταιρειών κατά 19,2% .  

Εάν εξετάσουμε την ετήσια μεταβολή της τιμής του πετρελαίου παρατηρούμε 

ότι η πιο σημαντική αύξηση σημειώθηκε τη περίοδο 2004-2005 . Η αύξηση αυτή 

ήταν της τάξεως του 64,43% . Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν 

κατά 8% και των τριών εταιρειών κατά 10%. 

Παρατηρώντας τώρα τη πορεία των κερδών , διαπιστώνουμε σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στο κλάδο και τις τρεις εταιρείες όσον αφορά στην εξέλιξη του 

συγκεκριμένου μεγέθους . Συγκεκριμένα το 2005 χρονιά κατά την οποία η τιμή του 

πετρελαίου αυξήθηκε κατά 64,43% , οι τρεις εταιρείες αύξησαν τα κέρδη τους 

συνολικά κατά 92,87% σε αντίθεση με τον κλάδο ο οποίος επηρεασμένος από το 

γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου είδε τα 

κέρδη του να μειώνονται κατά 5,69% .  

Στον πίνακα 3.16 παρουσιάζονται οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές της τιμής 

του πετρελαίου και οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των πωλήσεων του κλάδου και 

των εταιρειών του δείγματος . 

Πίνακας 3.16 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του πετρελαίου , των 
πωλήσεων και των κερδών του κλάδου και των εταιρειών του δείγματος 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Πετρέλαιο -9,90% 17,60% 7,30% 19,80% 64,20% 

Κλάδος-Πωλήσεις 7,16% 9,59% 3,50% 13,00% 8,00% 
Εταιρείες-Πωλήσεις 9,34% 16,00% 0,28% 8,22% 10,10% 
Κλάδος-Κέρδη -25,65% 20,23% 34,00% 3,66% -5,69% 
Εταιρείες-Κέρδη -25,12% 11,34% -8,30% -24,65% 92,87% 

 
 

Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των μεγεθών που εξετάζουμε στο 

κεφάλαιο αυτό ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράμματα για κάθε έναν από τους 

παραπάνω πίνακες. 
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                 Διάγραμμα 3.7 Πωλήσεις Εταιρειών (2000-2005)   
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Διάγραμμα 3.8 Κέρδη Εταιρειών (2000-2005) 
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   Διάγραμμα 3.9 Πωλήσεις Κλάδου (2000-2005) 
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Διάγραμμα 3.10 Κέρδη Κλάδου (2000-2005) 
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Διάγραμμα 3.11  Τιμές Πετρελαίου (2000-2005) 
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Οι πωλήσεις του κλάδου παρουσιάζουν ένα σχετικά σταθερό ετήσιο ρυθμό 

αύξησης με χαμηλό το 2003 ( μεταβολή 3,5% ) και υψηλό το 2004 ( μεταβολή 13% ). 

Μάλιστα το 2005 , τη χρονιά δηλαδή  της μεγάλης αύξησης στη τιμή του πετρελαίου, 

οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά 8% , όταν το 2001 , χρονιά που μειώθηκε η 

τιμή του πετρελαίου κατά 9,9% , οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 7,16% .  Αντίθετα η 

μικρότερη μεταβολή στις πωλήσεις του κλάδου συνέβη το 2003 , χρονιά μικρής 

σχετικά αύξησης στη τιμή του πετρελαίου . Την επόμενη χρονιά , το 2004 , ενώ η 

τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά 19,8% , ο κλάδος αύξησε τις πωλήσεις του κατά 

13%. 

Παρατηρώντας λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία , καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι τόσο ο κλάδος όσο και οι τρεις εταιρείες του δείγματος , δεν δείχνουν να 

επηρεάζονται από τις μεταβολές της τιμής του πετρελαίου τουλάχιστον όσον αφορά 

στο κύκλο εργασιών τους και στο βαθμό που αυτός διαμορφώνει τους 

χρηματοοικονομικούς τους δείκτες . Στο γεγονός αυτό συμβάλλουν αρκετοί 

παράγοντες οι οποίοι έχουν επιγραμματικά αναφερθεί στη παράγραφο 3.2 και δεν 

αποτελούν το αντικείμενο της παρούσης εργασίας 
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3.4 Συμπεράσματα  

Θετικές διαγράφονται οι προοπτικές του Κλάδου Πλαστικής Συσκευασίας, 

σύμφωνα κυρίως με τις προοπτικές και όχι τόσο με τα οικονομικά αποτελέσματα που 

παρουσιάζει ο κλάδος . 

Οι προοπτικές πηγάζουν σε σημαντικό βαθμό από τις ιδιότητες των 

πλαστικών και από τις πολλαπλές εφαρμογές και χρήσεις τους που καθιστούν 

δεδομένο το γεγονός ότι δεν πρόκειται να μειωθεί η ζήτηση για είδη πλαστικής 

συσκευασίας. Αντίθετα, παρατηρείται τάση υποκατάστασης της συσκευασίας άλλων 

υλικών με πλαστική, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ενισχύοντας τις ευνοϊκές 

προοπτικές του κλάδου. 

Ωστόσο, οι συνεχείς ανατιμήσεις του πετρελαίου και κατά συνέπεια των 

πρώτων υλών δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στον κλάδο. Η άνοδος των τιμών του 

πετρελαίου επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής επηρεάζοντας τόσο τον 

τελικό καταναλωτή, εξαιτίας των ανατιμήσεων των τιμών των ειδών πλαστικής 

συσκευασίας όσο και τις επιχειρήσεις του κλάδου προκαλώντας συμπίεση των 

κερδών. Η έντονα ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου και η διατήρησή τους σε 

υψηλά επίπεδα υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα και είναι πιθανό να οδηγήσει σε 

δύσκολη θέση ορισμένες εταιρίες του κλάδου πλαστικών , κυρίως μικρού μεγέθους. 

Για να μπορέσει ο κλάδος να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις, είναι 

απαραίτητη η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας και η καινοτομία προϊόντων, 

στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με μεγάλης κλίμακας επενδύσεις και την 

παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και των τάσεων στη συσκευασία 

διεθνώς.  

Το θεσμικό πλαίσιο που επιβάλλει την ανάγκη τυποποίησης των προϊόντων 

για την προστασία των καταναλωτών σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις 

για μείωση του όγκου και του βάρους συσκευασίας θέτουν την πλαστική συσκευασία 

σε πλεονεκτική θέση έναντι των συσκευασιών άλλων υλικών. Θετικά επηρεάζουν τον  
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κλάδο και ορισμένες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, όπως η αύξηση των 

μονοπρόσωπων νοικοκυριών, η έλλειψη χρόνου προετοιμασίας σπιτικών γευμάτων, η 

αλλαγή των διατροφικών συνηθειών έχουν δημιουργήσει εντονότερη την ανάγκη για 

εύχρηστες συσκευασίες. Την ανάγκη αυτή καλύπτει σε σημαντικό βαθμό η πλαστική 

συσκευασία συγκριτικά με συσκευασίες άλλων υλικών.  

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του όγκου κατανάλωσης των προϊόντων 

πλαστικής συσκευασίας την περίοδο 1995-2002 ήταν 5,5%. Η εγχώρια παραγωγή 

ειδών πλαστικής συσκευασίας κινήθηκε ανοδικά κατά την περίοδο 1995-2002, 

καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 4,3% και 

διαμορφώθηκε σε 186,2 χιλιάδες τόνους το 2002. Ο Δείκτης Βιομηχανικής 

Παραγωγής του κλάδου της πλαστικής συσκευασίας την περίοδο 1995-2003, 

κινήθηκε επίσης ανοδικά με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,8%. Σημειώνεται ότι η 

ακαθάριστη αξία παραγωγής του κλάδου πλαστικής συσκευασίας το 2001 

αποτελούσε το 1% του συνόλου της βιομηχανίας. 

Το εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου, σε όρους αξίας και ποσότητας, εμφανίζεται 

σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (1995-2002) ελλειμματικό και το 2002 

διαμορφώθηκε σε –54,3 εκ. ευρώ. Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου, τόσο σε 

όρους αξίας όσο και σε όρους ποσότητας, κατέγραψε ανοδική πορεία με μέσους 

ετήσιους ρυθμούς μεγέθυνσης 11,3% και 8% αντιστοίχως την περίοδο 1995-2002. Οι 

εξαγωγές προς την ΕΕ-15 αποτέλεσαν την ίδια περίοδο κατά μέσο όρο το 26,8% και 

το 23,3% σε όρους αξίας και ποσότητας αντιστοίχως. Το μερίδιο των εξαγωγών σε 

χώρες εκτός ΕΕ-15 ήταν κατά μέσο όρο 73,2% και 76,7% σε όρους αξίας και 

ποσότητας αντίστοιχα. Η αξία των συνολικών εισαγωγών κατέγραψε άνοδο με μέσο 

ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 6,3%, ενώ μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο όγκος των 

εισαγωγών, ο οποίος το διάστημα 1995-2002 ανήλθε κατά 11,7% ετησίως. Οι 

εισαγωγές προϊόντων πλαστικής συσκευασίας προέρχονται κυρίως από κράτη-μέλη 

της ΕΕ-15 τα μερίδια των οποίων, την περίοδο 1995-2002 καλύπτουν κατά μέσο όρο 

το 81,7% της συνολικής αξίας και το 81,1% της συνολικής ποσότητας των 

εισαγωγών. 
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Οι σημαντικότεροι βιομηχανικοί πελάτες της συσκευασίας είναι οι κλάδοι 

«Τρόφιμα-Ποτά», «Χημικές Ουσίες-Προϊόντα», «Καπνός» και «Προϊόντα από μη 

Μεταλλικά Ορυκτά». Οι προοπτικές της ζήτησης πλαστικής συσκευασίας συνδέονται  

επίσης με τις εξελίξεις και την οικονομική επίδοση των κλάδων που την 

τροφοδοτούν. Επομένως, κάθε θετική εξέλιξη στους κλάδους «Τρόφιμα-Ποτά» κ.λπ. 

θα ευνοήσει και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του κλάδου. 

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση του κλάδου, η ρευστότητα 

των επιχειρήσεων παρουσίασε μικρή βελτίωση την περίοδο 1999-2003, χωρίς 

ωστόσο να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Από την εξέταση των δεικτών 

αποδοτικότητας διαπιστώθηκε υποχώρηση της κερδοφόρας δυναμικότητας του 

κλάδου, ενώ ο δείκτης δανειακής πίεσης σημειώνει πτώση. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου πλαστικής συσκευασίας είναι η 

έλλειψη εγχώριας παραγωγής πρώτων υλών. Οι διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων 

υλών εμποδίζουν τις επιχειρήσεις παραγωγής πλαστικών προϊόντων συσκευασίας να 

προγραμματίσουν ορθολογικά την παραγωγική διαδικασία και αναγκάζονται να 

αποθηκεύσουν μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, γεγονός που επιβαρύνει επιπλέον το 

κόστος παραγωγής. Παρόλα αυτά, η κατάσταση φαίνεται πως βελτιώνεται με την 

εγχώρια παραγωγή ΡΡ (πολυπροπυλένιο), που καλύπτει σημαντικό μέρος των 

εγχώριων αναγκών.  

Η υφιστάμενη δομή της εγχώριας αγοράς πλαστικής συσκευασίας δεν 

επιτρέπει μεγάλο εύρος συντονισμένων στρατηγικών κινήσεων και αποτελεί εμπόδιο 

για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο καθιστά έντονο τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών 

και οδηγεί σε συμπίεση των κερδών.  
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Τα παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν και με το ελλειμματικό εμπορικό 

ισοζύγιο και το χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας του κλάδου πλαστικής συσκευασίας. Η 

εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου είναι χαμηλή, ενώ η εισαγωγή πολλών 

προϊόντων πλαστικής συσκευασίας σε τελική μορφή είναι μεγάλη και ο κλάδος δεν 

είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός διεθνώς. Παρόλα αυτά, παρατηρούνται προσπάθειες 

προβολής των ελληνικών προϊόντων συσκευασίας, όπως για παράδειγμα η 

διοργάνωση του διαγωνισμού «Ελληνικά Αστέρια 2004», με τον οποίο δίνεται το 

δικαίωμα συμμετοχής στα προϊόντα που διακρίθηκαν στον ελληνικό διαγωνισμό να 

συμμετάσχουν στον αντίστοιχο παγκόσμιο διαγωνισμό “Packaging World Stars”. 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο δημιουργεί με τη σειρά του 

ορισμένα προσκόμματα στην ανάπτυξη του κλάδου. Η υλοποίηση των στόχων που 

επιβάλλονται από το νόμο 2939/2001 κινείται με αργό ρυθμό και με την υπάρχουσα 

υποδομή, οι στόχοι που επιβάλλονται από την ΕΕ σχετικά με την εναλλακτική 

διαχείριση συσκευασιών δεν είναι εύκολα εφικτοί από τις επιχειρήσεις του κλάδου 

πλαστικής συσκευασίας.  

Άλλα προβλήματα του κλάδου, σύμφωνα με απόψεις εκπροσώπων 

επιχειρήσεων του κλάδου, αφορούν α) τη δυσκολία εύρεσης ειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού και ειδικότερα εδικών εργατοτεχνιτών, β) τη μεταφορά της παραγωγικής 

δραστηριότητας στο εξωτερικό ορισμένων πολυεθνικών εταιριών (κυρίως των 

καλλυντικών και των φαρμάκων), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή ήδη 

συσκευασμένων προϊόντων και γ) το κόστος μεταφοράς των ειδών συσκευασίας, το 

οποίο είναι υψηλό λόγω του μεγάλου όγκου τους και του μικρού τους βάρους. 
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4.1 Ο Κλάδος 
 

H κλωστοϋφαντουργία-ένδυση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό βιομηχανικό 

κλάδο τόσο στην Ε.Ε. όσο και στη χώρα μας, όπου σε όρους παραγωγής, 

απασχόλησης και εξαγωγών συνιστά μία από τις κυριότερες οικονομικές 

δραστηριότητες.  

Επίσης ο Κλάδος έχει παραδοσιακά ηγετική θέση όσον αφορά την 

καινοτομία, τη μόδα και τη δημιουργικότητα και παρά τον συνεχώς εντεινόμενο 

διεθνή ανταγωνισμό, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς 

βιομηχανικούς κλάδους της Ευρώπης, με ετήσιο κύκλο εργασιών 215 δις ευρώ και 

σύνολο απασχολούμενου εργατικού δυναμικού (το 2003) 2.600.000 άτομα.  

Στο διεθνές εμπόριο η Ε.Ε. κατέχει την πρώτη θέση σε εξαγωγές 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την τρίτη σε έτοιμα ενδύματα.  

Με 200.000 περίπου επιχειρήσεις στη διευρυμένη Ε.Ε., από τις οποίες το 95% 

περίπου είναι μικρομεσαίες, καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του βιομηχανικού χάρτη, 

παράγοντας χιλιάδες διαφορετικά καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα, 

χρησιμοποιώντας αμέτρητες παραγωγικές διαδικασίες, με υψηλή τεχνογνωσία και 

μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.  

Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική κλωστοϋφαντουργία-ένδυση είναι ένας 

παραδοσιακός κλάδος, ο οποίος χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό εγχώριες πρώτες 

ύλες, και κυρίως το βαμβάκι, αφού η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βαμβακοπαραγωγός 

χώρα στην Ε.Ε. με παραγωγή που αγγίζει το 80% της κοινοτικής. 
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Ο Κλάδος προσφέρει σήμερα απασχόληση σε περισσότερους από 80.000 

εργαζόμενους (50.000 στην ένδυση και 30.000 στην κλωστοϋφαντουργία) ή στο 16% 

των εργαζομένων στη μεταποίηση στη χώρα.  

Εάν μάλιστα συμπεριληφθούν ο πρωτογενής τομέας (βαμβακοπαραγωγή)και 

ο τριτογενής (εμπόριο), τότε ο αριθμός των απασχολούμενων ξεπερνά τους 160.000 

εργαζόμενους.  

Επιπρόσθετα, η κλωστοϋφαντουργία-ένδυση αποτελεί τον σημαντικότερο 

εξαγωγικό βιομηχανικό τομέα της Ελλάδας, με αξία εξαγωγών που το 2003 ανήλθε 

σε 2,5 δις ευρώ και αντιπροσώπευε το 22,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών 

και το 41,3% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών. Περισσότερο από το 50% της 

παραγωγής του κλάδου εξάγεται, αφού ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων 

κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης το 2003 ανήλθε σε 4,2 δις ευρώ.  

Οι καθοριστικοί παράγοντες για τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο 

ήταν η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ στα τέλη του 2001 και η απελευθέρωση των 

ποσοτικών περιορισμών στα είδη κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης από την 1η 

Ιανουαρίου του 2005.  

Ανταγωνισμός - Προοπτικές  

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας είναι το κόστος εργασίας, ο τεχνικό-παραγωγικός εξοπλισμός, 

η ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ιδίως όσον αφορά 

τις πρώτες ύλες (το βαμβάκι είναι χρηματιστηριακό προϊόν και η τιμή του 

καθορίζεται διεθνώς), η ποιότητα των νημάτων, η συνέπεια στις παραδόσεις και οι 

μεταβολές της μόδας.  

Κίνδυνοι - Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα - Προοπτικές Κλάδου  

Σημαντική ύφεση αντιμετωπίζει ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας την 

τελευταία τριετία, λόγω κυρίως του σκληρού ανταγωνισμού από τρίτες χώρες  
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χαμηλού κόστους όπως η Κίνα, αλλά και του εκτεταμένου παραεμπορίου προϊόντων 

που προέρχονται από τις χώρες αυτές.  

Οι παράγοντες που οδηγούν τον κλάδο σε ύφεση είναι η μεγάλη αύξηση της 

τιμής της πρώτης ύλης στο βαμβάκι, το οποίο από 0,90 - 1 ευρώ το 2002-3 έφτασε 

στο 1,30 - 1,40 ευρώ κατά τη νέα σεζόν βάμβακος 2003-4, χωρίς όμως την ανάλογη 

αύξηση στο έτοιμο προϊόν λόγω του έντονου ανταγωνισμού.  

Επίσης, το παραεμπόριο και ο παράνομος τρόπος εισαγωγής και διακίνησης 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη χώρα μας που έχουν κατακλύσει την αγορά, 

τα πεζοδρόμια και τις λαϊκές αγορές και βέβαια ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες 

χαμηλού κόστους και ιδιαιτέρως από την Κίνα μετά την προσχώρησή της στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους, που 

φτάνουν μέχρι και την τιμή αξίας της πρώτης ύλης.  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων εντοπίζονται 

στην ευελιξία, στις γρήγορες παραδόσεις, στην πολύ καλή σχέση μόδας / ποιότητας / 

τιμής, στην ποιότητα του εγχώριου βαμβακιού και στην ανεπτυγμένη 

επιχειρηματικότητα.  

Τα μειονεκτήματα εντοπίζονται κυρίως στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων 

και της εγχώριας αγοράς, στη μικρή γκάμα προϊόντων, στην έλλειψη υποδομών και 

εξειδικευμένων στελεχών και στη μη κατοχύρωση ισχυρών brand names στις αγορές 

εκτός Ελλάδος.  

Οι προτεινόμενες κατευθύνσεις, εκτός από τη μετεγκατάσταση στις γειτονικές 

βαλκανικές χώρες, είναι η διεύρυνση των αγορών για την προμήθεια φθηνότερων 

πρώτων υλών, η έμφαση στον σχεδιασμό , το marketing και η ανάπτυξη 

συνεργασιών.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου ζητούν από την Πολιτεία τη διαμόρφωση ειδικού 

προγράμματος για την κλωστοϋφαντουργία-ένδυση, την αντιμετώπιση του 

παραεμπορίου και της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων, τη μείωση του 

εργοδοτικού (μη μισθολογικού) κόστους για μία τριετία κατά 50% στις επιχειρήσεις 

Δ' ζώνης και κατά 30% στις υπόλοιπες ζώνες, την επίλυση των τελωνειακών  
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προβλημάτων, την επαναφορά του μέτρου της έκπτωσης δαπανών χωρίς 

δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, την ένταξη 

των δαπανών για έρευνα και σχεδιασμό στο αφορολόγητο αποθεματικό και τη 

βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις 

τράπεζες, καθώς και την κάλυψη όλων των ασφαλιστικών κινδύνων στις εξαγωγές. 

 
 
 

4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση  

Η αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , περιλαμβάνει δύο 

υποκατηγορίες αγαθών , τα οποία ανάλογα με τη χρήση τους ομαδοποιούνται σε 

καταναλωτικά και ενδιάμεσα . Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης 

καταναλωτικών προϊόντων ομαδοποιούνται σε δύο γενικές κατηγορίες : στους 

οικονομικούς παράγοντες και στους κοινωνικούς – δημογραφικούς παράγοντες . Στη 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται η τιμή του προϊόντος , το διαθέσιμο εισόδημα και 

η διαφήμιση . Το επίπεδο τιμών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , όπως αυτό 

καταγράφεται στο δείκτη τιμών χονδρικής , ενισχύθηκε διαχρονικά . Η γενική αυτή 

τάση αύξησης ( εισαγομένων και εγχωρίως παραγομένων ) έχει οδηγήσει και 

αναμένεται να επιτείνει τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας . Το διαθέσιμο 

εισόδημα σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε αλλά με φθίνοντα ρυθμό . Η διαφημιστική 

δαπάνη για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ένδυσης διπλασιάστηκε κατά τη 

τετραετία 2001-2004 , σημειώνοντας μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 23,7% . 

Στους κοινωνικούς – δημογραφικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης 

περιλαμβάνονται οι προτιμήσεις , ο τρόπος ζωής , η δημογραφική εξέλιξη , η 

αστικοποίηση , η ηλικιακή και εισοδηματική σύνθεση του καταναλωτή κ.λπ. , οι 

οποίοι εξασφάλισαν ευκαιρίες αλλά και δημιούργησαν απειλές στη ζήτηση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων .  

Η ζήτηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία αποτελούν εισροή σε 

επόμενο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας προσδιορίζεται από διαφορετικούς 

παράγοντες από εκείνους που επηρεάζουν τη ζήτηση για καταναλωτικούς σκοπούς . 

Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι η οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων – 

κλάδων οι οποίοι χρησιμοποιούν ως εισροές τις κλωστοϋφαντουργικές ύλες . 
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Οι κυριότεροι παράγοντες , οι οποίοι επηρέασαν τη ζήτηση , τόσο των 

καταναλωτικών , όσο και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών αγορών είναι : ο 

ρυθμός τεχνολογικής αλλαγής , η υποκατάσταση των προϊόντων και το θεσμικό 

πλαίσιο . Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας δεν χαρακτηρίζεται ως κλάδος 

τεχνολογικής αιχμής . Παρόλα αυτά , εντοπίζονται αρκετές τεχνολογικές βελτιώσεις 

οι οποίες επιδρούν θετικά στη ζήτηση . Στη περίπτωση που τα τεχνολογικά προϊόντα 

απευθύνονται σε καταναλωτικές αγορές δημιουργείται άμεσα αύξηση ζήτησης , ενώ 

όταν τα καινοτομικά προϊόντα απευθύνονται σε βιομηχανικές αγορές δημιουργούν 

περιθώρια βελτίωσης των τελικών προϊόντων , μείωση του κόστους παραγωγής , 

μείωσης του χρόνου παράδοσης και μείωσης του βαθμού απόρριψης των προϊόντων . 

Για τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας το θέμα υποκατάστασης αποτελεί ένα 

ενδοκλαδικό ζήτημα , καθώς τα προϊόντα που υποκαθίστανται ανήκουν στον ίδιο 

κλάδο . Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατόν να παράγονται από διαφορετικές φυσικές ή 

τεχνητές ίνες . Η ύπαρξη αυτών των διαφοροποιημένων ινών και επομένως των 

διαφοροποιημένων τιμών τους επιφέρει μεταβολές στις τιμές των προϊόντων (τελικών 

ή ενδιάμεσων ) και κατ’ επέκταση στη ζήτησή τους . Η τιμή των τεχνητών – 

συνθετικών ινών προσδιορίζεται από τη τιμή του πετρελαίου αφού αυτό αποτελεί τη 

βασική πρώτη ύλη των περισσοτέρων από αυτές , ενώ η τιμή των φυσικών ινών 

(βαμβάκι , μαλλί) εξαρτάται αφενός από τη ζήτηση και τη προσφορά στα διεθνή 

χρηματιστήρια εμπορευμάτων και αφ’ εταίρου από τη συναλλαγματικά ισοτιμία του 

δολαρίου . Η αύξηση στη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου – ευρώ αλλά και η 

αύξηση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει σε υποκατάσταση 

τεχνητών κλωστοϋφαντουργικών ινών από φυσικές . Όσον αφορά στο θεσμικό 

πλαίσιο της κλωστοϋφαντουργίας αυτό επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση των 

ελληνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , καθώς η κατάργηση της 

δασμολογικής προστασίας από τις αρχές του 2005 έχει ως αποτέλεσμα την έκθεσή 

τους στο διεθνή ανταγωνισμό και κυρίως σε εκείνον που οφείλεται στη τιμή . Την 

ίδια αρνητική επίδραση στη ζήτηση του κλάδου εγχώρια , φαίνεται ότι ασκεί και η 

διεθνής συγκυρία και ειδικότερα η διεύρυνση της Ε.Ε. με χώρες χαμηλού κόστους 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  
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4.3 Χρηματοοικονομική ανάλυση 

4.3.1 Ανάλυση Δεικτών 
 Στο παρών κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στη 

χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας με τη βοήθεια 

των αριθμοδεικτών . Θα χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες κατηγορίες αριθμοδεικτών όπως 

και στο κεφάλαιο 2.3 όπου αναλύσαμε τη πορεία του κλάδου των πλαστικών. Θα 

τροποποιήσουμε μόνο τη μορφή παρουσίασης της ανάλυσης που έχουμε κάνει . 

Συγκεκριμένα θα προηγηθεί η παρουσίαση της εξέλιξης των δεικτών του κλάδου και 

στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο .  

 

4.3.1.1 Δείκτες Κερδοφορίας 

Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου 

χρησιμοποιούνται οι α) αριθμοδείκτες μικτού (gross) και γ) καθαρού κέρδους (net 

profit margin) , που εκφράζουν το ποσοστό των μικτών και προ φόρου κερδών 

αντίστοιχα , στο σύνολο του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης .  

 

Οι τιμές των δεικτών δίνονται στο πίνακα 4.1 ενώ οι ετήσιες μεταβολές τους στο 

πίνακα 4.2 . 

 

Πίνακας 4.1  Τιμές δεικτών Κερδοφορίας Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  Κέρδους Περιθώριο Μικτό % 13,28 11,53 13,31 13,88 13,65 18,73 

Καθαρό Περιθώριο 

Κέρδους% 
-4,13 -4,95 1,75 0,27 0,48 6,47 
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Διάγραμμα 3.1 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών κερδοφορίας Κλάδου 
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Πίνακας 4.2 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Κερδοφορίας Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 

  Κέρδους Περιθώριο Μικτό % 15,18% -13,37% -4,11% 1,68% -27,12% 

Καθαρό Περιθώριο 

Κέρδους% 16,57% -382,86% 548,15% -43,75% -92,58% 

 
 

4.3.1.2 Δείκτες Αποδοτικότητας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 

(ROE return on equity) και η αποδοτικότητα των απασχολουμένων κεφαλαίων 

(ROA1 return on assets) των επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου όπως αυτοί 

προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ενοποιημένους ισολογισμούς κλάδου. 

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων εκφράζεται ως ποσοστό των προ φόρου 

κερδών στα ίδια κεφάλαια , ενώ η αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων  

 

                                                 
1 Στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίζεται το ROI με το ROA αφού θεωρούμε ως επένδυση το 
ενεργητικό 
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επιδιώκει να αποτυπώσει την απόδοση του κεφαλαίου της επιχείρησης ανεξαρτήτως 

προέλευσης (ίδια κεφάλαια ή υποχρεώσεις) και υπολογίζεται ως ποσοστό των προ  

φόρου κερδών , στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και των μεσομακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και προβλέψεων . 

 

Στο πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι τιμές των παραπάνω δεικτών κατά τη περίοδο 

2000-2005. 

 

Πίνακας 4.3 Τιμές δεικτών Αποδοτικότητας Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Αποδοτικότητα 

Ιδίου Κεφαλαίου %  -4,94 -6,40 2,13 0,34 0,55 7,23 

Αποδοτικότητα 

Απασχολουμένου 

Κεφαλαίου % 
-3,70 -4,97 1,8 0,28 0,48 6,46 

 

Στον πίνακα 4.4 φαίνεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη .  

 

Πίνακας 4.4 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Αποδοτικότητας Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 
Αποδοτικότητα Ιδίου 

Κεφαλαίου %  
22,81% -400,47% 526,47% -38,18% -92,39%

Αποδοτικότητα 

Απασχολουμένου Κεφαλαίου % 
25,55% -376,11% 542,86% -41,67% -92,57%

 

. 

 

Στο σχεδιάγραμμα 4.2 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών 

αποδοτικότητας . 
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Διάγραμμα 4.2 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας Κλάδου 
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4.3.1.3 Δείκτες Ρευστότητας 

Η εξέλιξη των τιμών των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών θα μας δώσει μια 

εικόνα της ικανότητας των επιχειρήσεων του κλάδου να ικανοποιούν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους . Η ανάλυση των δεικτών δίνει μια γρήγορη και 

εύχρηστη μέτρηση της ρευστότητας συσχετίζοντας το ύψος των ταμειακών 

διαθεσίμων και των άλλων στοιχείων του κυκλοφοριακού κεφαλαίου με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις . Οι δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε για να 

αξιολογήσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου είναι οι αριθμοδείκτες 

γενικής (current) , άμεσης (quick) και ταμειακής (cash ratio) ρευστότητας . 

Στο πίνακα 4.5 παρουσιάζονται οι τιμές των παραπάνω δεικτών κατά τη 

περίοδο 2000-2005 

Πίνακας 4.5 Τιμές δεικτών Ρευστότητας Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Γενική 

Ρευστότητα 
1,29 1,21 1,24 1,27 1,21 1,29 

Άμεση 

Ρευστότητα 
0,80 0,74 0,77 0,83 0,74 0,84 

Ταμειακή 

Ρευστότητα 
0,11 0,10 0,12 0,11 0,09 0,11 
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Στον πίνακα 4.6 φαίνεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη .  

 

Πίνακας 4.6 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Ρευστότητας Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 
Γενική 

Ρευστότητα 514,29% -83,06% -2,36% 4,96% -6,20% 

Άμεση 

Ρευστότητα 8,11% -3,90% -7,23% 12,16% -11,90% 

Ταμειακή 

Ρευστότητα 10,00% -16,67% 9,09% 22,22% -18,18% 

 

 

Στο σχεδιάγραμμα 4.3 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών 

ρευστότητας . 

 

Διάγραμμα 4.3 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών ρευστότητας Κλάδου 
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4.3.1.4 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης 

Η εκτίμηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου δεν μπορεί να γίνει 

αποκλειστικά μέσω των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η 

παρούσα ενότητα προσπαθεί να δώσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου ως 

προς το λόγο των συνολικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια , των  
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μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια , το βαθμό κάλυψης των 

χρηματοοικονομικών δαπανών , το λόγο των ιδίων κεφαλαίων προς το κυκλοφορούν 

ενεργητικό και των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού .  

 

Στο πίνακα 4.7 παρουσιάζονται οι τιμές των παραπάνω δεικτών κατά τη 

περίοδο 2000-2005 

 

Πίνακας 4.7 Τιμές δεικτών Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Ξένα Κεφάλαια Προς 

Ίδια Κεφάλαια 
1,16 1,25 1,13 1,03 1,00 0,84 

Ξένα Μακροπρ. Κεφ. 

Προς Ίδια Κεφ. 
0,32 0,27 0,17 0,19 0,14 0,11 

Βαθμός Κάλυψης 

Χρηματοοικονομικών 

Δαπ. 

- - 1,49 1,08 1,13 2,60 

Ίδια Κεφάλαια Προς 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 

0,94 0,86 0,85 1,03 0,98 1,08 

Ίδια Κεφάλαια Προς 

Σύνολο Ενεργητικού 
0,46 0,44 0,47 0,49 0,50 0,54 

 

 

Στον πίνακα 4.8 φαίνεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη .  
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Πίνακας 4.8 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Χρηματοοικονομικής 
Διάρθρωσης Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 
Ξένα Κεφάλαια Προς 

Ίδια Κεφάλαια -7,20% 10,62% 9,71% 3,00% 19,05% 

Ξένα Μακροπρ. Κεφ. 

Προς Ίδια Κεφ. 18,52% 58,82% -10,53% 35,71% 27,27% 

Βαθμός Κάλυψης 

Χρηματοοικονομικών 

Δαπ. 
- - 37,96% -4,42% -56,54% 

Ίδια Κεφάλαια Προς 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 
9,30% 1,18% -17,48% 5,10% -9,26% 

Ίδια Κεφάλαια Προς 

Σύνολο Ενεργητικού 4,55% -6,38% -4,08% -2,00% -7,41% 

 

 

 

Στο σχεδιάγραμμα 4.4 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών 

χρηματοοικονομικής διάρθρωσης . 
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Διάγραμμα 4.4 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών χρηματοοικονομικής 
διάρθρωσης Κλάδου . 
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4.3.1.5 Δείκτες Δραστηριότητας 

Οι δείκτες δραστηριότητας (activity ratios) δείχνουν πόσο αποτελεσματική 

χρήση κάνει η επιχείρηση των πόρων που ελέγχει . Οι δείκτες αυτοί συνεπάγονται 

συγκρίσεις ανάμεσα στο επίπεδο των πωλήσεων και στις επενδύσεις σε διάφορους 

λογαριασμούς του ενεργητικού . Οι δείκτες δραστηριότητας προϋποθέτουν ότι πρέπει 

να υπάρχει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στις πωλήσεις και στα διάφορα στοιχεία 

του ενεργητικού – αποθέματα , εισπρακτέοι λογαριασμοί , πάγια και άλλα .  

Στη παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε επτά δείκτες δραστηριότητας του 

κλάδου που προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της περιόδου 2000-

2005 .  
 
 

Στο πίνακα 4.9 παρουσιάζονται οι τιμές των παραπάνω δεικτών κατά τη 

περίοδο 2000-2005 
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Πίνακας 4.9 Τιμές δεικτών Δραστηριότητας Κλάδου 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Κυκλ. Ταχ  

Ιδίων .Κεφ.(Χ) 
1,16 1,26 1,20 1,18 1,13 1,10 

Κυκλ. Ταχ.  

Κεφ. Κίν.(Χ) 
7,23 6,36 5,26 8,71 6,30 5,20 

Κυκλ. Ταχ.  

Ενεργητικού(Χ) 
0,54 0,56 0,56 0,58 0,56 0,60 

Κυκλ. Ταχ. 

Παγίου Ενεργ.(Χ) 
1,06 1,16 1,25 1,21 1,16 1,21 

Κυκλ. Ταχ. 

 Αποθ.(ΗΜ.) 
102,05 104,05 110,86 100,48 111,07 92,53 

Μ.Ο Εισπρ. 

 Απαιτήσεων(ΗΜ.) 
204,40 206,08 213,12 198,85 197,61 190,22 

Μ.Ο Πληρ.  

Προμηθευτών(ΗΜ.) 
258,99 279,58 289,97 257,43 274,41 238,62 
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Στον πίνακα 4.10 φαίνεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή κάθε δείκτη .  

 

Πίνακας 4.10 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή δεικτών Δραστηριότητας Κλάδου 
 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 

Κυκλ. Ταχ  

Ιδίων .Κεφ. 
2,42 % 10 % -3,85 %  6,85 % 5,80 % 

Κυκλ. Ταχ.  

Κεφ. Κίν. 
-12,46 % 78,37 % 6,97 % 12,68 % 4,48 % 

Κυκλ. Ταχ.  

Ενεργητικού 
1,43 % 2,94 % -2,86 % 1,45 % 1,47 % 

Κυκλ. Ταχ. 

Παγίου Ενεργ. 
5,44 % 0,68 % -2,67 % 7,91 % -3,47 % 

Κυκλ. Ταχ. 

 Αποθ. 
-1,19 % -6,67 % -4,26 % 6,82 % -6,38 % 

Μ.Ο Εισπρ. 

 Απαιτήσεων 
3,87 % -7,74 % 9,09 % 1,99 % 0,67 % 

Μ.Ο Πληρ.  

Προμηθευτών 
0,00 % -7,89 % 2,70 % 11,00 % -21,88 %  

 

 

Στα σχεδιαγράμματα 4.5 και 4.6 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των 

αριθμοδεικτών δραστηριότητας 
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Διάγραμμα 4.5 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών δραστηριότητας Κλάδου 
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Διάγραμμα 4.6 Διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών δραστηριότητας Κλάδου 
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4.3.2 Σχολιασμός οικονομικής κατάστασης κλάδου 
 

Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών του κλάδου παρατηρούμε 

σημαντική επιδείνωση σε δύο κατηγορίες . Στη κερδοφορία και την αποδοτικότητα . 

Οι τρεις άλλες κατηγορίες παρουσιάζουν στασιμότητα ως προς την εξέλιξη των τιμών 

τους. 

Όσον αφορά στη κερδοφορία του κλάδου , τόσο το Μικτό Περιθώριο 

Κέρδους (ΜΠΚ) όσο και το Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (ΚΠΚ) περιορίζονται . Το 

ΚΠΚ  μάλιστα τις χρονιές 2004 και 2005 γίνεται αρνητικό και συγκεκριμένα -4,95% 

και -4,13% αντίστοιχα . Στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου , δηλαδή το 2000 , ο 

αντίστοιχος δείκτης είχε τιμή 6,47% . Η μείωση είναι μεγάλη και συγκεκριμένα της 

τάξης του 163,8% . Το ΜΠΚ την εξεταζόμενη περίοδο μειώθηκε κατά 29% και 

συγκεκριμένα από 18,73% το 2000 σε 13,28% το 2005 . Η επιδείνωση αυτή στις 

τιμές των δεικτών κερδοφορίας οφείλονται κατά κύριο λόγο στη μείωση των 

πωλήσεων του κλάδου . Τη μείωση αυτή δεν ακολούθησε μία ανάλογη μείωση του 

κόστους πωληθέντων με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί το ΜΠΚ . Τα υψηλά 

λειτουργικά κόστη επιδείνωσαν περαιτέρω τη κατάσταση με αποτέλεσμα τα έτη 2004 

και 2005 ο κλάδος να εμφανίζει αρνητικό ΚΠΚ . Σημαντικό ρόλο στην αύξηση του 

λειτουργικού κόστους αλλά και στην συγκρατημένη μείωση του κόστους 

πωληθέντων (ορισμένα παράγωγα του πετρελαίου όπως προαναφέραμε 

χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη των τεχνιτών συνθετικών ινών) έπαιξε και η αύξηση 

στη τιμή του πετρελαίου όπως δηλώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στις ετήσιες 

αναφορές τους .  

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει και η αποδοτικότητα του κλάδου . 

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου η  αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε κατά 168,3% και η αποδοτικότητα των απασχολουμένων 

κεφαλαίων κατά 157,3% . Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι και οι δυο δείκτες 

κυμαίνονταν σε αρνητικές τιμές τις χρονιές 2004 και 2005 . Οι δείκτες 

αποδοτικότητας επηρεάζονται άμεσα από τη πορεία των κερδών και για το λόγω αυτό  
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θα εξετάσουμε παρακάτω την εξέλιξη του συγκεκριμένου μεγέθους . Στον πίνακα 

4.11 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των κερδών του κλάδου κατά  τη περίοδο 

2000-2005 . 

 

Πίνακας 4.11 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Κέρδη 

προ φόρου 
-60.262.253 -83.700.120 31.410.346 5.048.449 8.787.905 116.618.940 

 

Είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι η δραματική μείωση των κερδών 

προκάλεσε την επιδείνωση των δεικτών αποδοτικότητας . Το 2000 ο κλάδος 

παρουσίασε 116.618.940€ κέρδη προ φόρου ενώ το 2005 παρουσίασε ζημιές της 

τάξεως των 60.262.253€. Οι αιτίες της κατάστασης αυτής είναι πολλές και θα 

αναφερθούμε περιληπτικά σε αυτές παρακάτω . Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε 

να εξετάσουμε εάν και κατά ποσό συνδέεσαι η μείωση των κερδών με τη πορεία των 

τιμών του πετρελαίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο . Για την καλύτερη κατανόηση 

παραθέτουμε τις τιμές του πετρελαίου τη περίοδο 2000-2005 . 

 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Τιμή 

πετρελαίου 56,4  34,3  28,6 26,7 22,7 25,2 

Δ % 64,2  19,8  7,3  17,6 -9,9 3,4 
 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 2001 ήταν η μοναδική χρονιά κατά τη διάρκεια 

της οποίας η τιμή του πετρελαίου παρουσίασε μείωση και μάλιστα της τάξεως του 

9,9% . Την ιδία χρονιά ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας έβλεπε τα κέρδη του να 

μειώνονται κατά 92,5% και να διαμορφώνονται από 116.618.940€ το 2000 σε 

8.787.905€ το 2001 . Επομένως σε μια ευνοϊκή χρονιά όσον αφορά τις τιμές του 

πετρελαίου τα κέρδη του κλάδου σημείωσαν δραματική πτώση . Τις επόμενες χρονιές 

η άνοδος της τιμής του πετρελαίου βοήθησε στη περαιτέρω επιδείνωση των κερδών 

του κλάδου χωρίς όμως να αποτελεί τον παράγοντα μείζονος σημασίας . Στο 

κεφάλαιο 4.2.1 αναφέραμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε  αυτή η  
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αρνητική πορεία του κλάδου αλλά και τους παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό 

ρολό στη διαμόρφωσή της .  

Η ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας δείχνει ότι για το σύνολο των 

επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζουν μία σταθερότητα στη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου. Ειδικότερα ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας κυμάνθηκε 

μεταξύ 1,21 και 1,29 , οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι επιχειρήσεις του 

κλάδου είναι σε θέση να εξοφλήσουν τους βραχυχρόνιους πιστωτές τους . Συγχρόνως 

το γεγονός ότι οι τιμές του δείκτη είναι σταθερά μεγαλύτερες της μονάδας σημαίνει 

ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και σε 

περίπτωση έκτακτων αναγκών ή δυσκολίας των πελατών τους να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους προς αυτές . Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από την 

εξέταση του δείκτη ειδικής ρευστότητας , ο οποίος λαμβάνει τιμές κοντά στο 0,80 . Η 

διαφορά των δύο δεικτών οφείλεται στη φύση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων 

του κλάδου , οι οποίες διατηρούν γενικά υψηλό επίπεδο αποθεμάτων . Ο δείκτης 

ταμειακής ρευστότητας , ο οποίος δείχνει τη σχέση μεταξύ  των άμεσα 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων και των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων , απαλλαγμένος 

από τις επισφαλείς απαιτήσεις , έχει σταθερή τιμή 0,1 καθ’ όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο , τιμή αρκετά χαμηλή , η οποία αντανακλά σχετικά χαμηλή ταμειακή 

ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου . 

Εξετάζοντας τους δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παρατηρούμε μία 

εισροή ξένων κεφαλαίων κατά τη τελευταία περίοδο με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο 

δείκτης δανειακής επιβάρυνσης από 0,84 το 2000 σε 1,25 το 2004 . το 2005 μειώθηκε 

ελαφρά και διαμορφώθηκε στο 1,16  

Τέλος από την εξέταση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας προκύπτουν τα 

εξής : Η μέση διάρκεια παραμονής απαιτήσεων αυξήθηκε από 190 ημέρες , κατά 

μέσο όρο  , το 2000 σε 204 ημέρες το 2005 , εξέλιξη η οποία καταδεικνύει την ισχυρή 

διαπραγματευτική δύναμη των πελατών . Η μέση διάρκεια παραμονής των 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε από 237 ημέρες το 2000 σε  
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259 ημέρες το 2005. Η αυξητική τάση του συγκεκριμένου δείκτη υποδηλώνει ότι 

επιμηκύνεται ο χρόνος κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να 

εξοφλούν τις οφειλές τους και καταγράφει τη διαπραγματευτική δύναμη των 

επιχειρήσεων του κλάδου απέναντι στους προμηθευτές τους . Επομένως μειώνεται η 

ανάγκη διατήρησης μεγάλου μέρους των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

σε άμεσα ρευστοποιήσιμη μορφή . Η μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων στις 

επιχειρήσεις του κλάδου μειώνεται διαχρονικά , γεγονός το οποίο είναι δυνατό να 

υποδηλώνει είτε αύξηση της ταχύτητας ανανέωσης των αποθεμάτων και κατ’ 

επέκταση τον περιορισμό της δέσμευσης κεφαλαίων σε αποθέματα , είτε μείωση του 

επιπέδου λειτουργίας ( διατηρώντας χαμηλότερα στοκ ασφαλείας ) .Ο δείκτης 

κυκλοφορίας ενεργητικού του κλάδου έχει μία τάση να μειώνεται διαχρονικά ένδειξη 

του χαμηλού βαθμού αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων 

του κλάδου καθώς επίσης και τις αποεπένδυσης , η οποία καταγράφεται στη 

σημαντική μείωση των παγίων . Η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

παρουσιάζει σταθερή αύξηση λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων  μέχρι το 2004, 

φθάνοντας στο 1,26 . Το 2005 ήταν η μοναδική χρονιά κατά την οποία ο δείκτης 

μειώθηκε και διαμορφώθηκε στ 1,16. 
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4.4 Συμπεράσματα 
 

Από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του συνόλου των 

κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι ο κλάδος κατά τη περίοδο 

2000-2005 εισήλθε σε μία φθήνουσα πορεία .  

Πιο συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μεγαλύτερη ετήσια 

συρρίκνωση από τα μικτά κατά την εξεταζόμενη περίοδο , γεγονός το οποίο 

αντανακλά είτε σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας και διάθεσης είτε 

συστηματική απομάκρυνση των επιχειρήσεων από το επίπεδο βέλτιστης λειτουργίας 

τους. 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε κατά 20,14% , ενώ το κόστος 

πωληθέντων κατά 14% . Ενδεικτικό της γενικότερης κατάστασης του κλάδου είναι η 

μείωση του συνόλου του ενεργητικού κατά 11,17% . Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 

12% αντανακλώντας τη πολιτική των επιχειρήσεων . Τα ίδια κεφάλαια συρικνώθηκαν  

κατά 24,46% και διαμορφώθηκαν στα 1.219.275.530€ το 2005 από 1.614.005.981€ 

το 2000 . Οι απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 14,19% ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν 

κατά 4,25% . Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του κλάδου κατέγραψαν σημαντική 

αναδιάρθρωση , κατά την  εξεταζόμενη περίοδο , καθώς ενώ οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 13,32% , οι μεσομακροπρόθεσμες εκτινάχθηκαν από 

173.569.455€ το 2000 σε 384.344.187€ το 2005 , σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 

του 121,44% .  Φαίνεται λοιπόν μία στροφή των επιχειρήσεων του κλάδου προς τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την άντληση μακροχρόνιων κεφαλαίων . 

Αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής ήταν η επιδείνωση της δανειακής επιβάρυνσης 

αλλά και της δανειακής πίεσης όπως φαίνεται από τους συγκεκριμένους 

αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης .  

Όσον αφορά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων , διαπιστώνεται ότι αυτή δε 

μεταβλήθηκε σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο και δείχνει ότι οι επιχειρήσεις 

του κλάδου είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους .  

Η μέση διάρκεια παραμονής απαιτήσεων και υποχρεώσεων αυξήθηκαν , 

αντανακλώντας αφενός την ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη των πελατών των  
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επιχειρήσεων και αφετέρου , τη δυνατότητα μείωσης του τμήματος του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο διατηρείται σε άμεσα ρευστοποιήσιμη μορφή 

. Η μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων μειώθηκε αρκετά , στοιχείο το οποίο 

καταγράφει σημαντική αύξηση της ταχύτητας ανανέωσής τους .  

Τέλος η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου επιδεινώθηκε 

σημαντικά κατά τη περίοδο 2000-2005 . Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται στο μικτό και 

καθαρό περιθώριο κέρδους καθώς και στην αποδοτικότητα ιδίων και 

απασχολουμένων κεφαλαίων .  

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο 

κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, κρίνεται αναγκαία η άμεση εφαρμογή ενιαίας 

στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κρίσης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την 

αναζωογόνηση του κλάδου. Αντίθετα, η αδράνεια μπορεί να αποδειχθεί 

καταστροφική για τον κλάδο που αποτέλεσε για πολλά χρόνια την ατμομηχανή της 

ελληνικής μεταποίησης. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι προοπτικές για την 

κλωστοϋφαντουργία διαγράφονται δυσοίωνες και θα πρέπει να αναμένεται ακόμα 

μεγαλύτερη συρρίκνωσή της τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με μελέτες2 το 

σημαντικότερο πρόβλημα του κλάδου σήμερα συνδέεται με την ισχυρή 

ανταγωνιστική πίεση που δέχεται, κυρίως από χώρες χαμηλού κόστους, ύστερα από 

την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 

πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2005 . Η απελευθέρωση της παγκόσμιας αγοράς 

βρήκε απροετοίμαστες τις περισσότερες εγχώριες κλωστοϋφαντουργικές εταιρίες με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά στο νέο περιβάλλον. 

Κατά την κρίσιμη περίοδο 1994 - 2004 που προηγήθηκε της μετάβασης από το 

καθεστώς της πλήρους προστασίας σε εκείνο της ελεύθερης αγοράς (το 2005), οι 

περισσότερες εγχώριες κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις αδράνησαν. Δεν 

προχώρησαν στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και των δομών λειτουργίας 

τους, δεν δημιούργησαν νέες κατάλληλες υποδομές και δεν φρόντισαν την 

προσαρμογή τους στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Έτσι η απελευθέρωση της αγοράς 

τις βρήκε απροετοίμαστες και αδύναμες να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με  

                                                 
2 Μελέτη Ι.Ο.Β.Ε (25-05-2006) 
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αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου να βρεθεί γρήγορα 

αντιμέτωπος με το φάσμα της επιβίωσης . Στο δυσμενές αυτό περιβάλλον για την 

ελληνική κλωστοϋφαντουργία πολλές εταιρίες του κλάδου έχουν επιπρόσθετα να 

αντιμετωπίσουν σειρά χρηματοδοτικών περιορισμών. Οι περιορισμοί αυτοί 

εντοπίζονται αφενός στην ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και αφετέρου στη 

δυσκολία εξεύρεσης "φθηνών" κεφαλαίων, καθώς οι τράπεζες εμφανίζονται 

απρόθυμες να χορηγήσουν μακροχρόνια δάνεια. Έτσι ο βραχυχρόνιος δανεισμός 

αποτελεί την έσχατη και πλέον ασύμφορη επιβεβλημένη λύση. Επιπλέον πρόβλημα 

για τον κλάδο αποτελεί η ρηχή τεχνολογική βάση των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Τα σοβαρά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα των εγχωρίων επιχειρήσεων του κλάδου 

στο νέο παγκόσμιο και πλήρως απελευθερωμένο περιβάλλον σε συνδυασμό με την 

αδυναμία εξεύρεσης κεφαλαίων ώστε να επιχειρήσουν μια ύστατη προσπάθεια 

αναδιάταξης των δυνάμεών τους, έχουν φέρει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε δεινή 

θέση και το μέλλον τους προδιαγράφεται δυσοίωνο . Παρόλα, όπως επισημαίνεται 

από ειδικούς ,  υπάρχει ακόμα χρόνος αντίδρασης για την διάσωση του κλάδου, αρκεί 

να υπάρξει συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια από όλους του 

εμπλεκομένους. Η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί ούτε 

με απομόνωση της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας από τη διεθνή αγορά, ούτε με 

αποσπασματικά μέτρα ενίσχυσης που στερούνται ενιαίου προγραμματισμού.  

Σημαντικά πεδία δράσης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου είναι 

δυνατόν να αποτελέσουν :  

α) η αλλαγή της στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων με τη μετατόπιση του 

ανταγωνισμού από το πεδίο παραγωγής φθηνών προϊόντων στο πεδίο παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, με ιδιαίτερη έμφαση στη σμίκρυνση 

του χρόνου παράδοσης                                                                                    

β) η υιοθέτηση, από την πλευρά των επιχειρήσεων, ενός περισσότερο 

πελατοκεντρικού συστήματος παραγωγής και διανομής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων, εγχώριων και διεθνών πελατών. 
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 γ) η αποτελεσματική εκμετάλλευση μικρών αγορών (niche markets) στο πλαίσιο των 

οποίων είναι δυνατό να παραχθούν προϊόντα υψηλού βαθμού διαφοροποίησης. 

δ) η δημιουργία καταστημάτων boutique, στα οποία διατίθενται τόσο συναφή 

(κλωστοϋφαντουργικά από διαφορετικές ύλες) όσο και μη συναφή μεταξύ τους 

προϊόντα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, αφενός η μεγαλύτερη ικανοποίηση 

περισσότερων πελατών και αφετέρου η αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου και 

η μείωση της πιθανότητας συρρίκνωσης. 

ε) η προβολή των ελληνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στις αγορές του 

εξωτερικού, μέσα από συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις. 

στ) η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων του κλάδου στις υπάρχουσες 

δυνατότητες χρηματοδότησης. 

 ζ) Η αύξηση των επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν ερευνητικές και 

αναπτυξιακές προσπάθειες, έτσι ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, να μειωθεί το 

κόστος παραγωγής, να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων και το επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών. 

η) η έμφαση στην καινοτομία, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου. 

θ) η έμφαση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα στον τομέα της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

ι) η καταπολέμηση του παραεμπορίου, κυρίως της εισαγωγής προϊόντων σε τιμές 

Dumping κάτω του κόστους, του αθέμιτου ανταγωνισμού και της γραφειοκρατίας, σε 

συνδυασμό με την υιοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, με 

χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές κερδών για τα επιχειρηματικά κέρδη. 

ια) η υιοθέτηση πρακτικών διασφάλισης προστασίας του περιβάλλοντος. 

 ιβ) η έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων του κλάδου. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα ευρήματα στα 

οποία καταλήξαμε μελετώντας τα οικονομικά αποτελέσματα των κλάδων των 

πλαστικών και της κλωστοϋφαντουργίας . Αρχικά  θα πρέπει να τονίσουμε ότι  η 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2000-2005 αν και 

έχει χαρακτηριστικά προηγούμενων κρίσεων , σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές , 

δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι . Αυτό συμβαίνει διότι η συγκεκριμένη 

αύξηση έλαβε χώρα σε ένα διαφορετικό μακροοικονομικό περιβάλλον1 από αυτό των 

κρίσεων του 1974 , 1979 και 1990 . 

Το παραπάνω συμπέρασμα ισχυροποιείται και από τα ευρήματα της παρούσης 

εργασίας . Τόσο στο κλάδο των πλαστικών όσο και στο κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας , η εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων δε φαίνεται να 

επηρεάζεται καθοριστικά από τη μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου. 

Ειδικότερα ο κλάδος των πλαστικών βελτιώνει τη οικονομική του θέση κατά 

τη περίοδο 2000-2004 και μόνο το 20005 οπότε και συνέβη η μεγάλη αύξηση στη 

τιμή του πετρελαίου ,  ανακόπτει τη θετική του πορεία . Θα περίμενε κανείς ότι η 

αύξηση του 2005 θα οδηγούσε σε κρίση το κλάδο , καθώς η πρώτη ύλη των 

πλαστικών αποτελείται από παράγωγα του πετρελαίου . Όμως δε συνέβη αυτό . Η 

μεγέθυνση του κλάδου συνεχίστηκε , με μικρότερο βέβαια ρυθμό . Στο γεγονός αυτό 

συντέλεσε και η χρήση νέων τεχνολογιών με αποτέλεσμα να αντισταθμιστεί η 

αύξηση του κόστους λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου.  

Αντίθετα ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας χαρακτηρίζεται από ένα 

γενικότερο μαρασμό . Ο οικονομικός αυτός μαρασμός δεν οφείλεται στην αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου αλλά κυρίως στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων του κλάδου σε σχέση με τις αντίστοιχες των κρατών της Ν.Α. Ευρώπης 

και της Ασίας . Παρατηρούμε λοιπόν μία έντονη επιδείνωση των οικονομικών 

μεγεθών του κλάδου ανεξάρτητη της πορείας των τιμών του πετρελαίου .  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα 

των δύο κλάδων που μελετήσαμε δεν συσχετίζονται σε υψηλό βαθμό με την εξέλιξη 

στις τιμές του πετρελαίου . Φυσικά μία μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου 

                                                 
1 Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας , η πρόοδος της τεχνολογίας , η ισοτιμία ευρω-δολλαρίου , χαμηλός 
πληθωρισμός και ευέλικτα επιτόκια είναι μερικοί παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το διαφορετικό 
περιβάλλον 
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επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία και κατά συνέπεια τους συγκεκριμένους κλάδους 

, όχι όμως σε βαθμό ώστε να διαμορφώνει από μόνη της τη πορεία τους . Υπάρχουν 

άλλοι παράγοντες2 που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη πορεία και στην εξέλιξη των 

συγκεκριμένων κλάδων . 

                                                 
2 Για τον κλάδο των Πλαστικών Κεφάλαιο 2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση 
   Για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας Κεφάλαιο 3.3  Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση 
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