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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η διαχείριση της ρευστότητας αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες πτυχές της διοίκησης 

του κεφαλαίου κίνησης µιας επιχείρησης, καθώς και µία από τις κυριότερες ευθύνες των 

οικονοµικών διαχειριστών των επιχειρήσεων. Παράλληλα µε το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται 

από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τους επενδυτές για την αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια και η µελέτη της 

χρηµατοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. Εξίσου ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται και στη σωστή 

διαχείριση των ρευστών διαθεσίµων, απαιτήσεων, αποθεµάτων και βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, µεγεθών δηλαδή που ρυθµίζουν τη ρευστότητα της σύγχρονης επιχείρησης. Οι 

λόγοι που οδήγησαν τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και την επιστηµονική κοινότητα να 

στρέψουν το ενδιαφέρον τους στα παραπάνω ζητήµατα προέρχονται από τις νέες συνθήκες 

οξύτατου ανταγωνισµού που διαµορφώνονται για τις επιχειρήσεις στο σύγχρονο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Η ορθή διαχείριση της ρευστότητας δύναται να προφυλάξει 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το περιβάλλον από την οικονοµική 

δυσχέρεια και πτώχευση. 

Η µέτρηση της ρευστότητας απασχολούσε και απασχολεί ένα µεγάλο µέρος των 

χρηµατοοικονοµικών ερευνητών. Παράλληλα µε τα παραδοσιακά στατικά µεγέθη αρκετοί 

ερευνητές πρότειναν και κάποια δυναµικά µεγέθη για τη µέτρηση της ρευστότητας, µε το 

ταµειακό κύκλο να αποτελεί το σηµαντικότερο αυτών. Έχουν εκπονηθεί αρκετές µελέτες 

σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των παραδοσιακών και των σύγχρονων µεγεθών να 

αποτιµούν µε ακρίβεια τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, καθώς και για την αλληλεπίδραση 

αυτών των µεγεθών. Επίσης έχει εξεταστεί εµπειρικά σε αρκετές από αυτές τις µελέτες η 

σχέση του ταµειακού κύκλου µε τα µεγέθη που τον αποτελούν, καθώς και οι σχέσεις της 

ρευστότητας µε την αποδοτικότητα, τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση και την αξία της 

επιχείρησης. Οι έρευνες αυτές χρησιµοποίησαν δεδοµένα από επιχειρήσεις κυρίως των χωρών 

της Μεγάλης Βρετανίας, των Η.Π.Α. και πιο πρόσφατα των χωρών της Άπω Ανατολής. 

Η παρούσα διπλωµατική διατριβή, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ∆ιατµηµατικού 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση των 

προαναφερθέντων θεµάτων, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από Ελληνικές επιχειρήσεις, 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α. Η επιλογή του εν λόγω θέµατος σχετίζεται µε τους προβληµατισµούς  

που ανέκυψαν από την επαγγελµατική µου ενασχόληση σε εµπορικά τµήµατα εταιριών του 
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κλάδου των τροφίµων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέµα που δεν 

έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στον Ελληνικό χώρο. 

Στο σηµείο αυτό και µε την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωµατικής διατριβής θα 

ήθελα να ευχαριστήσω: 

 Την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διπλωµατικής µελέτης, κα Λυρούδη Κατερίνα, 

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, για την ευκαιρία που µου έδωσε να ασχοληθώ µε 

αυτό το θέµα και για την πολύτιµη και συνεχή βοήθεια και καθοδήγησή της καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της µελέτης. 

 Την οικογένειά µου και τους φίλους µου, καθώς θεωρώ ότι η συµβολή τους ήταν 

καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειάς µου για την εκπόνηση της 

παρούσας µελέτης, αλλά και γενικότερα για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πτυχές του 

βραχυπρόθεσµου χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού µιας επιχείρησης, καθώς και ένα ζήτηµα 

που έχει αποκτήσει µεγάλη σπουδαιότητα τα τελευταία χρόνια. Η αποτελεσµατική διοίκηση 

του κεφαλαίου κίνησης στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στην ορθή λειτουργία µιας επιχείρησης, αλλά ακόµα 

και στην επιβίωση της. 

Βασικός στόχος της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης είναι ο σχεδιασµός και ο έλεγχος 

του ύψους και του µείγµατος των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µιας επιχείρησης. ∆ηλαδή, ο υπεύθυνος της 

χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας µιας επιχείρησης οφείλει να λαµβάνει σε καθηµερινή βάση 

αποφάσεις που αφορούν τον προσδιορισµό του ύψους των µετρητών, των εισπρακτέων 

λογαριασµών, των αποθεµάτων καθώς και άλλων ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων, 

που πρέπει να διατηρεί η επιχείρηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Επίσης, στα βασικά 

καθήκοντα του υπευθύνου χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας είναι η αναζήτηση των πηγών 

χρηµατοδότησης των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Από τα παραπάνω µπορεί να γίνει πολύ εύκολα αντιληπτό ότι ο προσδιορισµός του 

επιπέδου ρευστότητας µιας επιχείρησης σε πρώτη φάση και η ορθή διαχείριση της 

ρευστότητας προς όφελος της επιχείρησης σε δεύτερη φάση, αποτελούν δύο από τις 

σηµαντικότερες πτυχές της στρατηγικής διοίκησης κεφαλαίου κίνησης. Για τον προσδιορισµό 

της ρευστότητας µιας επιχείρησης αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν κάποιοι δείκτες οι 

οποίοι όµως είναι στατικοί, διότι βασίζονται αποκλειστικά σε στοιχεία των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων. Πέρα από αυτά τα στατικά εργαλεία, αρκετοί ερευνητές 

πρότειναν και κάποια δυναµικά µεγέθη µε σηµαντικότερο εκπρόσωπο αυτών τον ταµειακό 

κύκλο. Οι ερευνητές αυτοί ισχυρίστηκαν ότι ο ταµειακός κύκλος µπορεί να προσφέρει 

σηµαντικές πληροφορίες στους υπευθύνους οικονοµικής λειτουργίας για τη διαχείριση των 

βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων της επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνουν τις ορθές 

αποφάσεις για την εξασφάλιση του κατάλληλου ύψους κεφαλαίων, ανά πάσα στιγµή. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις έννοιες του κεφαλαίου κίνησης 

και της ρευστότητας µιας επιχείρησης καθώς και στην έννοια του κύκλου µετρητών. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται εν συντοµία τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ιδανικό 
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εργαλείο µέτρησης της ρευστότητας και τέλος, παρουσιάζονται ο στόχος και η δοµή της 

παρούσας µελέτης. 

 
1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
1.2.1 Κεφάλαιο Κίνησης – Ρευστότητα 

 
Οι έννοιες του Κεφαλαίου Κίνησης και της ρευστότητας µιας επιχείρησης είναι άµεσα 

συνδεδεµένες. Παραδοσιακά, η εκτίµηση της ρευστότητας µιας επιχείρησης συνδέεται άµεσα 

µε τον προσδιορισµό της επάρκειας του Κεφαλαίου Κίνησης αυτής. Κατ’ αρχήν, ο όρος 

ρευστότητα, όπως ευρύτατα συναντάται στη βιβλιογραφία,  αναφέρεται στην ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που λήγουν στην τρέχουσα διαχειριστική 

χρήση, καθώς και στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Η µέτρηση της ρευστότητας 

πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια κάποιων αριθµοαριθµοδεικτών που ονοµάζονται 

αριθµοδείκτες ρευστότητας, τη χρησιµότητα των οποίων θα εξετάσουµε παρακάτω στη µελέτη 

µας. 

Η πιο διαδεδοµένη ερµηνεία του όρου Κεφαλαίου Κινήσης είναι αυτή που δίνει έµφαση 

στη ρευστότητα [Παπαδόπουλος & Λαζαρίδης (2002)]. Σύµφωνα µε αυτήν το κεφάλαιο 

κίνησης έχει τους παρακάτω ορισµούς: 

i. Κεφάλαιο Κίνησης: Πρόκειται για όρο ο οποίος αναφέρεται στο κεφάλαιο που 

χρειάζεται κάθε µέρα µία επιχείρηση για να ανταποκριθεί στις συναλλαγές. 

(πληρωµές µισθών, εµπορευµάτων, συναλλάγµατος κλπ). 

ii. Μικτό Κεφάλαιο Κίνησης: Ο όρος αυτός ερµηνεύεται ως το σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 

iii. Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης: Είναι η διαφορά µεταξύ του συνόλου του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και του συνόλου των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. 

Ωστόσο η ερµηνεία αυτή αδυνατεί να εξηγήσει και να παρουσιάσει τη λειτουργία και τη 

χρησιµότητα του κεφαλαίου κίνησης. ∆ηλαδή ο µαθηµατικός υπολογισµός του κεφαλαίου 

κίνησης µέσω της εφαρµογής µιας εξίσωσης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις) και της εξαγωγής ενός αριθµητικού αποτελέσµατος, δε µπορεί να περιγράψει τι 

πραγµατικά είναι το κεφάλαιο κίνησης και το ρόλο που διαδραµατίζει στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό κάποιοι ερευνητές, όπως οι Miller (1979) & Nordgren (1981), 

στην προσπάθειά τους να εκτιµήσουν τη χρησιµότητα του κεφαλαίου κίνησης, συνέδεσαν την 

έννοια του κεφαλαίου κίνησης µε αυτήν της καθαρής αξίας µιας επιχείρησης. Η καθαρή αξία 
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(Net Worth), σύµφωνα µε αυτούς τους ερευνητές, είναι το σύνολο των κεφαλαίων που 

επένδυσαν οι ιδιοκτήτες, καθώς και το σύνολο των παράκρατηθέντων διαθεσίµων και των 

κερδών που προέκυψαν από τις λειτουργίες της επιχείρησης. Η καθαρά αξία υπολογίζεται από 

την παρακάτω σχέση:  

N.W. = T.A. – T.L. (1.1) 

Όπου: T.A. = συνολικά περιουσιακά στοιχεία (total assets) 

  T.L. = συνολικές υποχρεώσεις (total liabilities) 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται από τη σχέση:  

NWC = CA – CL  (1.2) 

Όπου: C.A. = κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (current assets) 

  C.L. = βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (current liabilities) 

Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (1) και (2) έχουµε: 

TA = TL + NW  (1.3) 

CA = CL + NWC (1.4) 

Από τις Εξισώσεις (1.3) και (1.4) προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα συνολικά 

περιουσιακά στοιχεία χρηµατοδοτούνται από τις συνολικές υποχρεώσεις, ενώ τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία από τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και το κεφάλαιο 

κίνησης. Επίσης, είναι γνωστό ότι:  

 TL = CL + LTD και ότι  (1.5)  

 TA = CA + FA (1.6) 

(όπου LTD = µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και FA = πάγια περιουσιακά στοιχεία). 

Συνεπώς η Εξίσωση (1.3) µπορεί να τροποποιηθεί ως εξής:  

CA + FA = CL + LTD + NW  (1.7) 

από την οποία αφαιρώντας τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (CL) και τα πάγια 

περιουσικά στοιχεία (FA) προκύπτει ότι: 

 NWC = LTD + NW – FA και                                (1.8)

  

LTD + NW = FA + NWC (1.9) 

Από την Εξίσωση (1.9) προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα µόνιµα επίπεδα κεφαλαίου µιας 

επιχείρησης (Μ.Υ. + Κ.Α.) επενδύονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και σε κεφάλαιο 

κίνησης. Εποµένως, εφόσον ένα µέρος του µόνιµου επιπέδου κεφαλαίου µιας επιχείρησης 

επενδύεται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, το κεφάλαιο κίνησης είναι εκείνο το µέρος του 

µόνιµου επιπέδου κεφαλαίου της επιχείρησης που επενδύεται σε κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία. Συνακόλουθα, το κεφάλαιο κίνησης µιας επιχείρησης µπορεί να οριστεί ως η 
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επένδυση που πραγµατοποιούν οι ιδιοκτήτες και οι δανειστές της επιχείρησης στα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυτής ή αλλιώς το µόνιµο επίπεδο κεφαλαίου µιας 

επιχείρησης που επενδύεται ή χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων [Miller (1979) & Nordgren (1981)]. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πρώτη ερµηνεία του κεφαλαίου 

κίνησης που βασίζεται στη ρευστότητα, σχετίζεται µε την έννοια του στατικού, δηλαδή µε το 

ύψος ενός λογαριασµού του κεφαλαίου κίνησης και κατ’ επέκταση του συνολικού επιπέδου 

του κεφαλαίου κίνησης µιας επιχείρησης σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή π.χ. στο τέλος 

µιας διαχειριστικής χρήσης. Αντίθετα, η δεύτερη ερµηνεία του όρου κεφάλαιο κίνησης 

σχετίζεται περισσότερο µε την έννοια της ροής, δηλαδή της µεταβολής του επιπέδου του 

κεφαλαίου κινήσης κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσεως [Miller (1979) & Nordgren 

(1981)]. 

 

1.2.2 Κύκλος Μετρητών 

 
Ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που χρησιµοποείται από πολλούς ερευνητές για την 

παρουσίαση της έννοιας της ροής των στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης µιας επιχείρησης 

είναι ο κύκλος µετρητών (cash cycle), ο οποίος µπορεί να αποδοθεί µε το ∆ιάγραµµα 1.1 

Όπως παρατηρούµε, ο κύκλος µετρητών µπορεί να συνδέσει µεταξύ τους τις 

σηµαντικότερες µορφές των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Μια σύντοµη 

ερµηνεία της λειτουργίας του κύκλου µετρητών µιας επιχείρησης θα µπορούσε να είναι η 

ακόλουθη: Η επιχείρηση διατηρεί κάποιο επίπεδο µετρητών και ρευστοποιήσιµων 

περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποφέρουν τόκο όπως τα εµπορεύσιµα χρεόγραφα. 

Χρησιµοποιώντας αυτά τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία η επιχείρηση καταβάλει 

µετρητά για την αγορά πρώτων υλών. Στη συνέχεια, οι πρώτες ύλες στην παραγωγική 

διαδικασία µετατρέπονται σε έτοιµα προϊόντα, τα οποία πωλούνται είτε τοις µετρητοίς είτε επί 

πιστώσει. Όταν πωλούνται επί πιστώσει δηµιουργούνται απαιτήσεις, κάτι το οποίο 

συνεπάγεται ότι οι ταµειακές εισροές δεν πραγµατοποιούνται άµεσα, αλλά µόνο µετά την 

ολοκλήρωση των εισπράξεων. Μόλις πραγµατοποιηθούν οι εισπράξεις από τις πωλήσεις, τα 

µετρητά που διατέθηκαν αρχικά για την αγορά των πρώτων υλών (χρηµατικές εκροές) 

µετατρέπονται σε µετρητά που επιστρέφουν στην επιχείρηση (χρηµατικές εισροές) και ο 

ταµειακός κύκλος ολοκληρώνεται. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι, τα µετρητά που αρχικά 

δεσµεύθηκαν στον ταµειακό κύκλο δεν είναι διαθέσιµα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των πιστωτών µέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. 
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∆ιάγραµµα 1.1: Ο Κύκλος των Μετρητών [Παπαδόπουλος & Λαζαρίδης (2002)] 

 

  

  

  

Ρευστοποιήσιµα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία 

 
Απαιτήσεις Αποθέµατα  

Πρώτων Υλών
 

 

  

Αποθέµατα
Ετοίµων
Προϊόντων

 

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ Ι∆ΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Όπως προαναφέρθηκε, έχουν αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία µέτρησης της ρευστότητας, τα 

οποία διακρίνονται σε στατικά και δυναµικά. Ο σκοπός ενός εργαλείου µέτρησης της 

ρευστότητας είναι να παρέχει στη διοίκηση της επιχείρησης και στους χρηµατοοικονοµικούς 

αναλυτές την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε να σχηµατίσουν µια όσο το δυνατόν ακριβή 

εικόνα για το κατά πόσο επαρκούν τα ρευστά διαθέσιµα της επιχείρησης, για την κάλυψη των 

έκτακτων χρηµατοδοτικών αναγκών. Σύµφωνα µε τον Emery (1984), ένα εργαλείο µέτρησης 

της ρευστότητας πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, ώστε να είναι σε θέση να πετύχει το 

σκοπό του και να εκπληρώσει την αποστολή του, τα οποία µπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω: 

 Πρέπει να εµπεριέχει πληροφορίες για την πιθανότητα της εκάστοτε 

εξεταζόµενης επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της για µετρητά. 

 Πρέπει να ενσωµατώνει µόνο εκείνες τις χρηµατοοικονοµικές πηγές που είναι 

άµεσα µετατρέψιµες σε µετρητά και η χρησιµοποίηση των οποίων δεν επιδρά 
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στον λειτουργικό τοµέα της επιχείρησης. Η άµεση µετατρεψιµότητα αυτών των 

πηγών καθιστά την επιχείρηση ικανή να ανταπεξέρχεται στις έκτακτες ανάγκες 

για µετρητά που προκύπτουν από τη δραστηρίοτητα της. 

 Πρέπει να βοηθά τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές να ερµηνεύουν τα 

αποτελέσµατα των µελλοντικών χρηµατορροών της επιχείρησης. Η ανάγκη αυτή 

προκύπτει από το γεγονός ότι για να διαπιστωθεί η επάρκεια των ρευστών 

διαθεσίµων µιας επιχείρησης πρέπει να συνδεθεί µε τις υποχρεώσεις (ή αλλιώς 

χρηµατικές εκροές) τις οποίες καλείται να καλύψει. Εποµένως, ένα ιδανικό 

εργαελίο µέτρησης της ρευστότητας πρέπει να ενσωµατώνει και µια πρόβλεψη 

των µελλοντικών καθαρών χρηµατορροών της επιχείρησης. 

 Πρέπει να αναγνωρίζει και να λαµβάνει υπόψη τον παράγοντα της αβεβαιότητας. 

Αυτό διότι οι µελλοντικές καθαρές χρηµατορροές µιας επιχείρησης µπορούν πολύ 

σπάνια να προβλεφθούν µε βεβαιότητα. 

 Πρέπει να προσαρµόζεται σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. ∆ηλαδή, πρέπει 

να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την ίδια αξιοπιστία σε διαφορετικους χρονικούς 

ορίζοντες που θα επιλέξει ο εκάστοτε χρηµατοοικονοµικός αναλυτής. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει συµφωνα µε τον Emery 

(1984) να διακρίνουν το ιδανικό µέγεθος µέτρησης της ρευστότητας. Στο επόµενο κεφάλαιο 

της µελέτης γίνεται µια αναφορά, στο κατά πόσο τα σηµαντικότερα στατικά ή δυναµικά 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται ευρέως για την εκτίµηση της ρευστότητας, εµπεριέχουν αυτά 

τα χαρακτηριστικά. 

 

1.4 ΣΤΟΧΟΣ – ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σκοπός αυτής της µελέτης είναι η διερεύνηση: 

i. Του κατά πόσο ο ταµειακός κύκλος και τα παραδοσιακά προτεινόµενα 

µεγέθη µέτρησης της ρευστότητας είναι σε θέση να εκτιµήσουν σωστά το 

επίπεδο ρευστότητας των εισηγµένων στο Χ.Α.Α.επιχειρήσεων.  

ii. Της σχέσης του ταµειακού κύκλου µε τα µεγέθη που τον συγκροτούν, 

καθώς και ποια από αυτές τις µεταβλητές επηρεάζει περισσότερο αυτόν το 

αριθµοδείκτη. 

iii. Της σχέσης της ρευστότητας µε τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση των 

επιχειρήσεων, όπως αυτές εκφράζονται από συγκεκριµένους δείκτες. 
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iv. Της σχέσης της ρευστότητας µε την  αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, 

όπως αυτές εκφράζονται από συγκεκριµένους δείκτες. 

v. Της σχέσης της ρευστότητας µε την αξία που έχει δηµιουργηθεί για τους 

µετόχους των επιχειρήσεων, όπως αυτή απεικονίζεται στην τιµή της 

µετοχής.  

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η δοµή της µελέτης είναι η ακόλουθη: στο δεύτερο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα παραδοσιακά και σύγχρονα µεγέθη µέτρησης της 

ρευστότητας που έχουν αναπτυχθεί µέσω συγκεκριµένων θεωρητικών µελετών. Επίσης, το 

κεφάλαιο αυτό εµπεριέχει και τις σηµαντικότερες εµπειρικές µελέτες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σχετικά µε το ζήτηµα της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Το τρίτο κεφάλαιο 

περιλαµβάνει την διαµόρφωση των υποθέσεων, τον προσδιορισµό και την περιγραφή του 

δείγµατος, τον υπολογισµό των µεταβλητών, καθώς και τη µεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 

που θα χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο των υποθέσεων του υποδείγµατος της εµπειρικής 

µελέτης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα της 

εµπειρικής έρευνας. Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια σύνοψη, δίδονται τα 

γενικά συµπεράσµατα της µελέτης και γίνονται κάποια σχόλια και προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 

Η µέτρηση και η εκτίµηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αποτελούσε πάντοτε ένα 

από τα σηµαντικότερα ζητήµατα για τη βραχυπρόθεσµη χρηµατοοικονοµική διοίκηση των 

επιχειρήσεων καθώς και ένα από τα σηµαντικότερα πεδία έρευνας σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. 

Σύµφωνα µε τους Breadly και Myers (1988), ο προσδιορισµός της ρευστότητας είναι ένα από 

τα δέκα άλυτα προβλήµατα στη Χρηµατοοικονοµική. Η µέτρηση της ρευστότητας και ο 

προσδιορισµός του ρόλου που διαδραµατίζει στην οµαλή λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς 

και η συµβολή της στην δηµιουργία αξίας για µια επιχείρηση, έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την 

διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης µιας επιχείρησης και αφορούν ένα µεγάλο ποσοστό των 

εσωτερικών και εξωτερικών µελών µιας οικονοµικής µονάδας (οικονοµικούς διαχειριστές, 

επενδυτές, βραχυπρόθεσµους πιστωτές, ακαδηµαϊκούς). 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε τα σηµαντικότερα παραδοσιακά και σύγχρονα 

εργαλεία µέτρησης της ρευστότητας που έχουν αναπτυχθεί µέσω συγκεκριµένων θεωρητικών 

µελετών καθώς και κάποιες εµπειρικές µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί γύρω από την 

µέτρηση της ρευστότητας. 

 

2.1 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ 

  

Παραδοσιακά, στα εγχειρίδια της χρηµατοοικονοµικής, καθώς και στα περισσότερα 

επαγγελµατικά έντυπα προτείνονται αρκετοί αριθµοδείκτες µέτρησης της ρευστότητας. 

Ωστόσο σύµφωνα µε τον Emery (1984) θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε δείκτες µέτρησης 

της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης, µέτρησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας του 

κεφαλαίου κίνησης και µέτρησης της µόχλευσης. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 

αριθµοδείκτες όπως της κυκλοφοριακής ρευστότητας, της άµεσης ρευστότητας και του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης προς τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, οι οποίοι µετρούν τον 

βαθµό που τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία επαρκούν για την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνουν αυτοί οι δείκτες για µια 

επιχείρηση τόσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός κάλυψης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

κάτι το οποίο αποτελεί µία ένδειξη ότι το επίπεδο της ρευστότητας της εν λόγω εταιρίας είναι 

ικανοποιητικό. 
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Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας του κεφαλαίου κίνησης υπολογίζονται από τη 

σχέση ενός (ή και παραπάνω) συγκεκριµένου λογαριασµού  του κεφαλαίου κίνησης µε το 

επίπεδο των πωλήσεων µιας επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δείκτες όπως της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

των αποθεµάτων και της κυκλοφοριακής ταχύτητας των εισπρακτέων λογαριασµών, οι οποίοι 

αντανακλούν την ταχύτητα µε την οποία τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

µετατρέπονται σε µετρητά. 

Επίσης ορισµένοι δείκτες µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης όπως ο 

αριθµοδείκτης χρέους προς τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και ο αριθµοδείκτης κάλυψης 

τόκων χρησιµοποιούνται ως συµπληρωµατικά εργαλεία αποτίµησης της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων. Και αυτό διότι  αποτελούν µια ένδειξη πρώτον του επιπέδου των µετρητών που 

είναι απαραίτητο να έχει µια επιχείρηση για την κάλυψη των µακροπρόθεσµων 

χρηµατοδοτικών αναγκών της και δεύτερον της δυνατότητας που έχει η επιχείρηση να 

αντλήσει κεφάλαια από εξωτερικό δανεισµό προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τις επιπλέον 

ανάγκες της για ρευστότητα. 

Από όλα τα προαναφερθέντα παραδοσιακά εργαλεία µέτρησης της ρευστότητας, αυτά 

που χρησιµοποιούνται κατά κόρον από τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές και η αξιοπιστία 

των οποίων, µεταξύ άλλων, θα εξεταστεί στην µελέτη µας, είναι ο αριθµοδείκτης 

κυκλοφοριακής ρευστότητας και ο αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας. Στη συνέχεια 

ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση των δυο αυτών αριθµοδεικτών.  

 

2.1.1 Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Current Ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός καλείται και αριθµοαριθµοδείκτης κεφαλαίου κινήσεως και 

υπολογίζεται αν διαιρέσουµε τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία µε το βραχυπρόθεσµο 

παθητικό, δηλαδή µε την ακόλουθη σχέση: 

CR = 
Παθητικό σµοΒραχυπρόθε

Στοιχεία άΠεριουσιακ νταΚυκλοφορού   (2.1) 

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό 

(που αποτελείται από τα αποθέµατα, τους εισπρακτέους λογαριασµούς και τα χρηµατικά 

διαθέσιµα) και τους µεταβατικούς λογαριασµούς του ενεργητικού. Το βραχυπρόθεσµο 

παθητικό περιλαµβάνει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (που αποτελούνται από τους 

πληρωτέους λογαριασµούς, τα πληρωτέα γραµµάτια, τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από 

µακροπρόθεσµα δάνεια, τους οφειλόµενους τόκους και διάφορα οφειλόµενα έξοδα όπως π.χ. 
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είναι οι µισθοί) και από τους µεταβατικούς λογαριασµούς του παθητικού. Ο αριθµοδείκτης 

αυτός χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της από περιουσιακά στοιχεία που δύνανται να ρευστοποιηθούν 

εντός της περιόδου που αναφέρονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις. 

Εαν η τιµή του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι µεγαλύτερη από τη 

µονάδα τότε αυτό συνεπάγεται ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι µεγαλύτερη 

από τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και συνακόλουθα το επίπεδο της βραχυπρόθεσµης 

ρευστότητας  της εξεταζόµενης επιχείρησης είναι ικανοποιητικό. Αντίθετα αν η τιµή του 

αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι µικρότερη από την µονάδα τότε ενδεχοµένως 

η εξεταζόµενη επιχείρηση να αντιµετωπίσει προβλήµατα στην εξόφληση των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της. Γενικά όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του συγκεκριµένου 

αριθµοδείκτη τόσο µεγαλύτερο το περιθώριο ασφαλείας για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων της εταιρίας [Ευθύµογλου & Λαζαρίδης (2000)]. 

 

2.1.2 Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας (Quick or acid ratio). 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός προκύπτει από τον λόγο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα προς το βραχυπρόθεσµο παθητικό. Τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία µε την υψηλότερη ρευστότητα περιλαµβάνουν τους 

λογαριασµούς των απαιτήσεων, των χρεογράφων και των διαθεσίµων, εξαιρούνται δηλαδή οι 

λογαριασµοί των αποθεµάτων και των µεταβατικών λογαριασµών του ενεργητικού. Εποµένως 

η τιµή αυτού του αριθµοδείκτη προκύπτει από την παρακάτω σχέση: 

QR = 
Παθητικό σµοΒραχυπρόθε

Απαιτήσεις  Χρεόγραφα  ∆ιαθέσιµα ++         (2.2) 

Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, η τιµή του αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας 

θεωρείται ικανοποιητική όταν είναι τουλάχιστον ίση µε την µονάδα. 

Ωστόσο, η ικανότητα των παραδοσιακών αριθµοδεικτών µέτρησης της ρευστότητας να 

αποτελέσουν αξίοπιστα µέσα προσδιορισµού του πραγµατικού επιπέδου της ρευστότητας µιας 

επιχείρησης, αµφισβητήθηκε και αµφισβητείται από πολλούς ερευνητές που ασχολήθηκαν 

εκτενώς µε το συγκεκριµένο ζήτηµα [π.χ. Richards & Laughlin (1980), Emery (1984), 

Gallinger (1977)]. Κατ’ αρχήν, οι δείκτες αυτοί αποτελούν στατικά µέτρα, διότι για τον 

υπολογισµό τους χρησιµοποιούνται αποκλειστικά δεδοµένα και στοιχεία όπως αυτά 

παρουσιάζονται στους ισολογισµούς µιας επιχείρησης, δηλαδή σε µια δεδοµένη χρονική 

στιγµή της διαχειριστικής χρήσης. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχουν στατικό χαρακτήρα, δεν 
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µπορούν να µετρήσουν ή να υπολογίσουν επαρκώς το µέγεθος και την επαναληπτικότητα των 

µελλοντικών χρηµατορροών, δηλαδή  παραγόντων που στην ουσία προσδιορίζουν τον βαθµό 

ρευστότητας µιας επιχείρησης. 

Ακόµη σύµφωνα µε τους Richards & Laughlin (1980), οι δείκτες αυτοί αδυνατούν να 

αναγνωρίσουν ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την αντιµετώπιση έκτακτων 

χρηµατοδοτικών αναγκών, δεν είναι η επαρκής κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

από τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά το ύψος των αποθεµάτων των ρευστών 

διαθεσίµων της επιχείρησης σε συνδυασµό µε την δυνατότητα της για δανεισµό. Οι έκτακτες 

χρηµατοοικονοµικές δαπάνες προκύπτουν από απροσδόκητες µεταβολές στην ποσότητα των 

εισροών και εκροών µετρητών που προέρχονται από τις λειτουργικές δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων. 

Άλλο ένα µειονέκτηµα αυτών των αριθµοδεικτών είναι ότι ενσωµατώνουν περιουσιακά 

στοιχεία που δεν είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα σε µετρητά (π.χ. ο λογαριασµός των 

αποθεµάτων) και αποκλείουν τη ρευστότητα που µπορούν να προσφέρουν άλλες πιθανές 

πηγές. Το πρόβληµα αυτό ίσως να µην είναι τόσο έντονο στον αριθµοδείκτη άµεσης 

ρευστότητας διότι χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία µε την υψηλότερη ρευστότητα, αλλά 

το γεγονός αυτό και µόνο, δεν επαρκεί ωστέ να καταστήσει τον συγκεκριµένο αριθµοδείκτη το 

ιδανικό µέγεθος εκτίµησης της ρευστότητας. Αυτό διότι βασίζεται στην υπόθεση ότι αυτά τα 

«άµεσα ρευστοποιήσιµα» περιουσιακά στοιχεία µετατρέπονται σε µετρητά στις ποσότητες που 

αναφέρονται στους λογαριασµούς του ισολογισµού. Ωστόσο, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

στην ταχύτητα µετατροπής των περιουσιακών στοιχείων σε χρήσιµες χρηµατοροοές από 

επιχείρηση σε επιχείρηση.  Εποµένως, τα συµπεράσµατα που µπορούν να προκύψουν από µια 

ανάλυση των τιµών αυτών των αριθµοδεικτών ανά περίοδο σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο ή 

και σε σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις, είναι αµφισβητήσιµης αξίας λόγω των ποιοτικών 

διαφόρων των περιουσιακών στοιχείων, όσον αφορά τον βαθµό µετατρεψιµότητας τους σε 

µετρητά καθώς και λόγω των διαφορών που υφίστανται µεταξύ των επιχειρήσεων, όσον 

αφορά την ικανότητα τους να ρευστοποιούν αυτά τα στοιχεία µε την ίδια ταχύτητα. 

Επίσης οι υπάρχουσες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που λαµβάνουν υπόψη οι 

συγκεκριµένοι δείκτες αποτελούν ένα τµήµα µόνο των συνολικών υποχρεώσεων που έχει να 

καλύψει µια επιχείρηση κατά την διάρκεια µιας περιόδου. Το γεγονός αυτό, όπως επίσης και 

όλα όσα προαναφέρθηκαν έχουν ως αποτέλεσµα η ρευστότητα της επιχείρησης άλλοτε να 

υπερεκτιµάται και άλλοτε να υποτιµάται. 

Σύµφωνα µε τον Emery (1984), οι παραδοσιακοί προτεινόµενοι δείκτες υπολείπονται δυο 

ακόµη χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει ένα ιδανικό εργαλείο µέτρησης της 
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ρευστότητας. Πρώτον δεν λαµβάνουν υπόψη την αβεβαιότητα και δεύτερον δεν 

προσαρµόζονται σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Πράγµατι, από τη στιγµή που για τον 

υπολογισµό αυτών των αριθµοδεικτών χρησιµοποιούνται στοιχεία των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, οι δείκτες αυτοί δεν µπορούν παρά να αποτελούν 

µια ένδειξη της επάρκειας των ρευστών διαθεσίµων της επιχείρησης για την χρονική περίοδο 

που αναφέρονται οι συγκεκριµένες καταστάσεις, αλλά δεν επαρκούν για την εκτίµηση της 

ρευστότητας της επιχείρησης για την επόµενη περίοδο. Τέλος, σύµφωνα πάλι µε τον Emery 

(1984), δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ των τιµών αυτών των 

αριθµοδεικτών και της ικανότητας της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι στατικά µεγέθη µέτρησης της 

ρευστότητας όπως οι δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας παρέχουν απλές 

ενδείξεις για το επίπεδο της ρευστότητας των επιχειρήσεων, δίνοντας έµφαση στην αξία 

ρευστοποίησης των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και δεν αντιλαµβάνονται την 

έννοια της ροής στην αποτίµηση της ρευστότητας. Για όλους τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν αρκετοί αναλυτές ανέπτυξαν νέα µεγέθη µέτρησης της ρευστότητας, η 

ανάλυση των οποίων ακολουθεί αµέσως παρακάτω. 

 

2.2 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 Για την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας των παραδοσιακών αριθµοδεικτών κάποιοι 

χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές ανέπτυξαν µέσω θεωρητικών ερευνών µερικά νέα µεγέθη 

αποτίµησης της ρευστότητας. Αντικειµενικός σκοπός όλων των ερευνητών ήταν να ξεπεραστεί 

κατά το δυνατόν περισσότερο το βασικότερο µειονέκτηµα των αριθµοδεικτών κυκλοφοριακής 

και άµεσης ρευστότητας, που είναι η στατικότητα, µέσω των νέων αριθµοδεικτών. Εποµένως, 

τα νέα δυναµικά µέτρα εκτίµησης της ρευστότητας έπρεπε να είναι σε θέση να εκτιµήσουν όσο 

το δυνατόν καλύτερα την ποσότητα και την επαναληπτικότητα των µελλοντικών χρηµατοροών 

µιας επιχείρησης και να δίνουν µια πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα για το επίπεδο της 

ρευστότητας µιας επιχείρησης. Στη συνέχεια παρουσίαζονται τα σηµαντικότερα υποδείγµατα 

που αναπτύχθηκαν γύρω από το συγκεκριµένο ζήτηµα µέσω θεωρητικών µελετών. 

 

2.2.1 Υπόδειγµα Richards & Laughlin (1980) 
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Οι Richards και Laughlin (1980), αφού αναφέρθηκαν εκτενώς στα µειονεκτήµατα των 

παραδοσιακών αριθµοδεικτών µέτρησης της ρευστότητας διατύπωσαν την θέση ότι ο βασικός 

προσδιοριστικός παράγοντας της ρευστότητας µιας επιχείρησης δεν είναι η αξία 

ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, αλλά η ικανότητα της να καλύπτει τις 

υποχρεώσεις της µέσω ταµειακών χρηµατορροών που προκύπτουν από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της, καθώς και η ευαισθησία αυτών των χρηµατορροών σε µειώσεις των 

πωλήσεων και των κερδών σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Ακολουθώντας αυτήν την 

παραδοχή και επεκτείνοντας την έννοια του λειτουργικού κύκλου, πρότειναν τον ταµειακό 

κύκλο (κύκλος µετατροπής µετρητών – cash conversion cycle) ως το καταλληλότερο µέγεθος 

εκτίµησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς αυτούς ο ταµειακός κύκλος είναι το καθαρό χρονικό 

διάστηµα µεταξύ της πληρωµής των εξόδων µιας επιχείρησης για την αγορά παραγωγικών 

πόρων και της τελικής επανείσπραξης των µετρητών από την πώληση των παραγόµενων 

προϊόντων. Ο ταµειακός κύκλος ορίζεται µαθηµατικά ως το άθροισµα της µέσης περιόδου 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών (Receivables Conversion Period) και της µέσης 

περιόδου επανάκτησης των αποθεµάτων (Inventory Conversion Period) µείον τη µέση περίοδο 

αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών (Payables Deferral Period), δηλαδή: 

 

CCC = RCP + ICP – PDP  (2.3) 

, 

όπου: RCP = µέση περίοδος επανείσπραξης εισπρακτέων λογαριασµών = 

  

 = 

νΛογαριασµώ νΕισπρακτέω
Ταχύτητα κήΚυκλοφορια  

360  (2.4) 

 

ICP = µέση περίοδος επανάκτησης αποθεµάτων = 

 

 = 

Αποθεµάτων          
Ταχύτητα κήΚυκλοφορια

360  (2.5) 

 

PDP = µέση περίοδος αποπληρωµής πληρωτέων λογαριασµών = 
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 = 

νΛογαριασµώ Πληρωτέων
Ταχύτητα κήΚυκλοφορια 

360   (2.6) 

Ο ταµειακός κύκλος έτσι όπως παρουσίαστηκε στην συγκεκριµένη µελέτη µπορεί να 

αποδοθεί µε το ∆ιάγραµµα 2. Από το ∆ιάγραµµα αυτό µπορούµε να οδηγηθούµε στο 

συµπέρασµα ότι το καθαρό χρονικό διάστηµα που συνιστά τον ταµειακό κύκλο µπορεί να 

επηρεαστεί από αυξοµειώσεις σε ένα (ή και σε όλα) από τα εξής τρία µεγέθη: τη µέση περίοδο 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, τη µέση περίοδο επανάκτησης των 

αποθεµάτων ή τη µέση περίοδο αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών. Μία επιµήκυνση 

λοιπόν του λειτουργικού κύκλου, η οποία δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επιµήκυνση της 

περιόδου αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών, αναµένεται να αυξήσει τον κύκλο 

µετατροπής µετρητών, δηµιουργώντας επιπλέον προβλήµατα στην ρευστότητα της 

επιχείρησης, για την αντιµετώπιση των οποίων οφείλει να αναζητήσει άλλες πηγές 

χρηµατοδότησης. Αυτό µπορεί να συµβεί διότι ένας µεγαλύτερος ταµειακός κύκλος δύναται 

να δηµιουργήσει υψηλότερη αβεβαιότητα σε σχέση µε τις ταµειακές εισροές. Η επιχείρηση 

τότε θα αναγκαστεί να προσαρµόσει την πολιτική διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης που 

ακολουθούσε µε βάση την περισσότερη αβεβαιότητα. Γενικότερα, όταν ο ταµειακός κύκλος 

µιας επιχείρησης µεγαλώνει αυτό συνεπάγεται µεγαλύτερες δεσµεύσεις (επενδύσεις) 

κεφαλαίων σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και µικρότερη δυνατότητα να 

χρηµατοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις από βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Πώληση 
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Περίοδος Επανάκτησης
Αποθεµάτων

Καταβολή Μετρητών
(για εξόφληση τιµολογίων)

Περίοδος Αποπληρωµής
Πληρωτέων Λογαριασµών

Περίοδος Επανείσπραξης
Εισπρακτέων Λογαριασµών

Λειτουργικός        Κύκλος

Κύκλος Μετρητών

∆ιάγραµµα 2.1: Ο Κύκλος Μετατροπής Μετρητών
[Richards & Laughlin (1980)]
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Εποµένως οι πολιτικές διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης που παράγουν έναν 

µεγαλύτερο κύκλο µετατροπής µετρητών αναµένεται να οδηγήσουν και σε υψηλότερους 

δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας. Παραδοσιακά οι υψηλότεροι δείκτες 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας αντανακλούν καλύτερο του επιπέδο ρευστότητας 

µιας επιχείρησης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ανάλυση των Richards Laughlin (1980), οι 

υψηλότερες τιµές των δύο αριθµοδεικτών είναι απλώς αποτέλεσµα του µεγαλύτερου επιπέδου  

επενδύσεων σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία µε χαµηλότερη ρευστότητα. 

Όπως προαναφέρθηκε, η επιχείρηση για να καλύψει τις επιπλέον ανάγκες της για 

χρηµατοδότηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων της οφείλει να αναζητήσει νέες πηγές 

χρηµατοδότησης, κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν υπάρχει η δυνατότητα της 

πρόβλεψης της µορφής των µελλοντικών λειτουργικών χρηµατορροών. Όµως κάτω από 

συνθήκες οικονοµικής αβεβαιότητας, η δυνατότητα επέκτασης της χρηµατοδότησης µέσω 

πιστώσεων αλλά και η δυνατότητα βραχυπρόθεσµου δανεισµού περιορίζονται όταν ο 

ταµειακός κύκλος της εταιρίας αυξάνεται. Και αυτό διότι ένας µεγαλύτερος ταµειακός κύκλος 

περιορίζει την διαθέσιµη ευελιξία της επιχείρησης στον χειρισµό και την πρόβλεψη των 

ταµειακών ροών της κάτω από απρόβλεπτες οικονοµικές συνθήκες. Αυτή η αδυναµία 

πρόβλεψης µεγενθύνεται από τρεις αλληλοσυσχετιζόµενους παράγοντες οι οποίοι είναι 

ενσωµατωµένοι στην ανάλυση του ταµειακού κύκλου: α) τις σχετικές ποσότητες των 

µεταβλητών και σταθερών εξόδων, β) την ακαµψία της κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, γ) την δυνατότητα δανεισµού µε απώτερο σκοπό 

την υποστήριξη των έκτακτων χρηµατοδοτικών αναγκών που προκύπτουν από την αστάθεια 

των ταµειακών ροών της επιχείρησης. 

Οι Richards & Laughlin (1980) για να υποστηρίξουν την άποψη τους ότι ο ταµειακός 

κύκλος αποτελεί πιο αξιόπιστο µέγεθος µέτρησης της ρευστότητας χρησιµοποίησαν ως 

παράδειγµα µια πραγµατική επιχείρηση, την Martin Marietta Corporation. Χρησιµοποιώντας 

στοιχεία από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για το χρονικό 

διάστηµα 1975 – 1978, υπολόγισαν τον ταµειακό κύκλο καθώς και τους δείκτες 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας. Από την ανάλυση τους οδηγήθηκαν στο 

συµπέρασµα ότι οι παραδοσιακοί δείκτες αδυνατούν να απεικονίσουν το πραγµατικό επίπεδο 

της ρευστότητας της επιχείρησης σε αντίθεση µε τα µεγέθη που µετρούν την µεταβολή στις 

ταµειακές ροές, όπως είναι ο ταµειακός κύκλος. Πράγµατι, ενώ για το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα οι δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας είχαν φθίνουσα πορεία, 

υποδηλώνοντας χειροτέρευση στην ρευστότητα της επιχείρησης, ο ταµειακός κύκλος επίσης 

µειωνόταν, κάτι το οποίο συνεπάγεται την βελτίωση του επιπέδου ρευστότητας της 
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επιχείρησης. Για επαλήθευση της ορθότητας των αποτελεσµάτων του ταµειακού κύκλου, 

χρησιµοποίησαν ως επιχείρηµα την βελτίωση της αναλογίας των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων µε την µεγαλύτερη ρευστότητα προς τα συνολικά κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. ∆ηλαδή έφαιρναν αντιφατικά αποτελέσµατα σχετικά µε την ρευστότητα 

της επιχείρησης. Το γενικότερο συµπέρασµα που εξήγαγαν από αυτό το πραγµατικό 

παράδειγµα είναι ότι ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας µπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασµένα συµπεράσµατα για την κατάσταση της ρευστότητας της επιχείρησης, ενώ ο 

αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας αποτυγχάνει να αποτυπώσει κάποια σηµαντική µεταβολή 

σε αυτήν. 

Οι Richards & Laughlin (1980) στο τέλος της µελέτης τους, υποστήριξαν  την θέση ότι η 

ανάλυση της ρευστότητας µέσω στατικών µεγεθών µπορεί να οδηγήσει σε αντιφατικά  ή 

ακόµη και λανθασµένα συµπεράσµατα όσον αφορά το πραγµατικό επίπεδο της ρευστότητας 

µιας επιχείρησης. Αντίθετα ο ταµειακός κύκλος αποτελεί πιο αξιόπιστο µέτρο εκτίµησης της 

ρευστότητας και προσφέρει περισσότερο σαφή στοιχεία για τη διοίκηση του κεφαλαίου 

κίνησης µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο ύψος κεφαλαίων, αλλά και ο 

σωστός συγχρονισµός των απαραίτητων κεφαλαίων για την κάλυψη των αναγκών της 

επιχείρησης. 

 

2.2.2 Υπόδειγµα Bernstein (1983) 

 

O Bernstein (1983), πρότεινε για την µέτρηση της ρευστότητας, την χρήση ενός 

µεγέθους παρόµοιου µε τον ταµειακό κύκλο, του καθαρού εµπορικού κύκλου (net trade cycle). 

Η έννοια του καθαρού εµπορικού κύκλου µιας επιχείρησης εξάγεται από το γεγονός ότι οι 

ανάγκες της εν λόγω επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης καθορίζονται από το απαιτούµενο 

ύψος επένδυσης σε αποθέµατα και τη σχέση ανάµεσα στην πίστωση που χορηγείται από τους 

προµηθευτές και αυτή που χορηγεί η επιχείρηση στους πελάτες της. 

Ο καθαρός εµπορικός κύκλος υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

NWC = AR + I – AP  (2.7) 

 

όπου: AR = Εισπρακτέοι Λογαριασµοί = 
360 / Πωλήσεις Ετήσιες

ίΛογαριασµοι Εισπρακτέο   (2.8)
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I = Αποθέµατα = 
360Πωλήσεις/  Ετήσιες

Αποθέµατα   (2.9) 

  

AP = Πληρωτέοι Λογαριασµοί = 
360 / Πωλήσεις Ετήσιες

ίΛογαριασµοΠληρωτέοι   (2.10) 

Όσο µεγαλύτερο καθαρό εµπορικό κυκλο έχει µια επιχείρηση τόσο περισσότερες θα 

είναι οι ανάγκες της για επένδυση σε κεφάλαιο κίνησης. Μια µείωση στη µέση διάρκεια των 

εισπρακτέων λογαριασµών (ή αλλιώς στο µέσο χρόνο είσπραξης απαιτήσεων) ή µια µείωση 

του µέσου χρόνου παραµονής των αποθεµάτων στην αποθήκη θα επιφέρει την µείωση των 

απαιτούµενων επενδύσεων σε κεφάλαιο κίνησης. Αντίστοιχο αποτέλεσµα θα έχει και µια 

αύξηση της µέσης διάρκειας των πληρωτέων λογαριασµών. 

Σύµφωνα µε τον Bernstein, η έννοια του καθαρού εµπορικού κύκλου αυξάνει την 

οµοιοµορφία και την απλότητα των υπολογισµών, αφού χρησιµοποιεί τις καθαρές πωλήσεις 

αντί του κόστους πωληθέντων και των αγορών για τον υπολογισµό της µέσης διάρκειας των 

εισπρακτέων λογαριασµών και της µέσης διάρκειας παραµονής των αποθεµάτων. Επίσης, 

συνιστά τη χρήση του συµπληρωµατικά µε τους παραδοσιακούς δείκτες, ώστε ένας αναλυτής 

να είναι σε θέση να εξάγει πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα όσον αφορά την ρευστότητα µιας 

επιχείρησης. 

 

2.2.3 Υπόδειγµα Gitman & Sachdeva (1982) 

 

Οι Gitman & Sachdeva, αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες µιας επιχείρησης για κεφάλαιο 

κίνησης προκύπτουν, όταν οι υποχρεώσεις ωριµάζουν και λήγουν νωρίτερα από την 

πραγµατοποίηση των εσόδων (εισπράξεων) από τις πωλήσεις µιας επιχείρησης, για την 

ανάλυση και τον υπολογισµό των απαραίτητων επενδύσεων σε κεφάλαιο κίνησης πρότειναν 

ένα αριθµοδείκτη που τον ονόµασαν «Κύκλο Κεφαλαίου Κίνησης» (working capital cycle; 

WCC). 

Ο κύκλος κεφαλαίου κίνησης υπολογίζει τον αριθµό των ηµερών που κατά µέσο όρο οι 

διαθέσιµοι πόροι µιας επιχείρησης επενδύονται στο κεφάλαιο κίνησης. Στο ∆ιάγραµµα 2.2  

απεικονίζεται ο κύκλος κεφαλαίου κίνησης για µια τυχαία επιχείρηση ακολουθώντας την 

πορεία µιας µόνο αγοράς πρώτων υλών κατά την διαδικασία παραγωγής – πώλησης. 
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Αγορά Πρώτων Υλών

Αποθ. Α΄ υλών Ηµικατεργασµένα Πρ. Απόθ. Τελ. Προϊόντων Εισπρακτέοι Λογαρ.

Είσπραξη Μετρητών

Πληρωµή

Εκροή Μετρητών

Κύκλος Κεφαλαίου Κίνησης (WCC)
Χρόνος

∆ιάγραµµα 2.2: Ο Κύκλος Κεφαλαίου Κίνησης
[Gitman & Sachdeva (1982)]

D1

D2 D3 D4 D5

0  
 

Στον χρόνο 0 η επιχείρηση αγοράζει πρώτες ύλες τις οποίες αποθηκεύει για D2 ηµέρες. 

Εφόσον τα αυτά υλικά έχουν αγοραστεί µε πίστωση, η πληρωµή δεν θα πραγµατοποιηθεί πριν 

συµπληρωθούν D1 ηµέρες. Μετά την παρέλευση D2 ηµερών οι πρώτες ύλες περνούν και 

παραµένουν στο στάδιο των ηµικατεργασµένων προϊόντων για D3 ηµέρες, διάστηµα κατά το 

οποίο µετατρέπονται οι πρώτες ύλες σε τελικά προϊόντα. Στη συνέχεια ακολουθεί το διάστηµα 

των D4 ηµερών, κατά το οποίο τα προϊόντα παραµένουν στην αποθήκη µε τη µορφή του 

αποθέµατος τελικών προϊόντων. Έπειτα από D4 ηµέρες, τα προϊόντα πωλούνται επί πιστώσει 

και δηµιουργούνται οι λογαριασµοί των απαιτήσεων οι οποίοι εισπράττονται µετά την 

παρέλευση D5 ηµερών. Εποµένως ο Κύκλος Κεφαλαίου Κίνησης ορίζεται σύµφωνα µε τους 

Gitman & Sachdeva ως εξής:  

WCC = - D1 + ∑   (2.11) 
=

5

2 i
Di

Όπου Di , µε i = 1,…,5 ορίζονται οι µέρες καθυστέρησης σε κάθε κέντρο παραγωγικής 

διαδικασίας: πληρωτέοι λογαριασµοί, απόθεµα πρώτων υλών, ηµικατεργασµένα προϊόντα, 

απόθεµα τελικών προϊόντων και εισπρακτέοι λογαριασµοί. Ο υπολογισµός των ηµερών 

καθυστέρησης πραγµατοποιείται µε την χρήση χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών ως εξής: 

D1 = 
TAP

AAP x 360  D2 = 
TAP

ARI x 360  D3 = 
CGS

AWP x 360  

 (2.12) 
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D4 = 
CGS

AFI x 360  D5 = 
NAS

AAR x 360  

 

όπου: AAP = Μέσο ύψος Πληρωτέων Λογαριασµών (Average Accounts Payable) 

 TAP = Συνολικές Ετήσιες Αγορές (Total Annual Purchases) 

 ARI = Μέσο ύψος Αποθεµάτων Πρώτων Υλών (Average Raw Materials    

Inventory) 

 RMP = Ετήσιες Αγορές Πρώτων Υλών (Annual Raw Material Purchases) 

 AWP = Μέσο ύψος Αποθέµατων Ηµικατεργασµένων Προϊόντων (Average Work 

in – Process Inventory) 

 CGS = Ετήσιο Κόστος Πωληθέντων (Cost of Goods Sold) 

 AFI = Μέσο ύψος Αποθεµάτων Τελικών Προϊόντων (Average Finished Goods 

Inventory) 

 AAR = Μέσο ύψος Εισπρακτέων Λογαριασµών (Average Accounts Receivable) 

 NAS  = Καθαρές Ετήσιες Πωλήσεις (Net Annual Sales) 

 

2.2.4 Υπόδειµα Emery (1984) 

 

Ο Emery (1984), διατύπωσε την άποψη ότι το σηµαντικότερο ζήτηµα προς διευρεύνηση, 

όσον αφορά τον προσδιορισµό της ρευστότητας, είναι το κατά πόσο τα ρευστά διαθέσιµα µιας 

επιχείρησης επαρκούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της για µετρητά για την επόµενη 

περίοδο, ή αλλιώς, τί πιθανότητες υπάρχουν να εξαντληθούν τα αποθέµατα ρευστότητας της 

επιχείρησης πριν το τέλος της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, 

αυτό εξαρτάται από το ύψος των ρευστών διαθεσίµων της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά των 

ταµειακών χρηµατορροών της και το εύρος του εξεταζόµενου χρονικού ορίζοντα. Πιο 

συγκεκριµένα, όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος των αρχικών ρευστών διαθεσίµων, όσο 

µεγαλύτερες και πιο σταθερές είναι οι ταµειακές της ροές και όσο µικρότερος είναι ο χρονικός 

ορίζοντας για την ανάλυση της ρευστότητας, τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες έχει µια 

επιχείρηση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της για ρευστότητα. 

Βασιζόµενος σε αυτές τις παραδοχές, ο Emery πρότεινε ένα νέο µέγεθος µέτρησης της 

ρευστότητας, το αριθµοδείκτη Lambda. Ο αριθµοδείκτης αυτός εξάγεται από την προσέγγιση 

που είχε αναπτύξει σε µια άλλη µελέτη του [Emery & Cogger (1982)] και προκύπτει από τη 

διαίρεση του αθροίσµατος του αρχικού επιπέδου ρευστών διαθεσίµων και της συνολικής 

αναµενόµενης ταµειακής χρηµατορροής µε τις οριακές τιµές των αναµενόµενων 
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χρηµατορροών για την περίοδο της ανάλυσης. Το υπόδειγµα από το οποίο προκύπτει ο 

συγκεκριµένος αριθµοδείκτης βασίζεται σε τρεις υποθέσεις – παραδοχές: 

i. Υπάρχει συγκεκριµένη χρονική περίοδος (ορίζοντας) για την ανάλυση της 

ρευστότητας. Το µήκος της περιόδου αυτής, επιλέγεται ώστε να ταιριάζει όσο το 

δυνατόν περισσότερο στον σκοπό της ανάλυσης, ενώ το σύνολο ρευστών 

διαθεσίµων στην αρχή της περιόδου αντιπροσωπεύει τους διαθέσιµους πόρους 

της επιχείρησης για την κάλυψη των αναγκών της σε µετρητά για αυτήν την 

περίοδο. Αυτό το ποσό των ρευστών διαθεσίµων αυξάνεται από τις θετικές 

καθαρές ταµειακές ροές και µειώνεται από τις αρνητικές καθαρές ροές της 

εξεταζόµενης χρονικής περιόδου. 

ii. Οι καθαρές ταµειακές χρηµατορροές της περιόδου είναι ανεξάρτητες, τυχαίες 

µεταβλητές µε µέσο (µ) και τυπική απόκλιση (σ). 

iii. Κατά τη διάρκεια της περιόδου τα ρευστά διαθέσιµα υπόκεινται σε τυχαίες 

διακυµάνσεις, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι το µέγεθος τους δεν επηρεάζεται από 

επεµβάσεις της διοίκησης της επιχείρησης. 

Με δεδοµένες αυτές τις υποθέσεις, η πιθανότητα να εξαντληθούν τα ρευστά διαθέσιµα 

µιας επιχείρησης πριν το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου δύναται να αποδοθεί µε την 

παρακάτω εξίσωση: 

Prob.(επισφαλής κατά το χρόνο Τ) = Prob.[Z≤ -λ] + 
]/σ[2µ2

0

2
0e

]
Τσ
µT)(LProb[Z −

−≤
         (2.13) 

όπου η Z είναι µια τυχαία µεταβλητή και: 

λ = (L0 + µΤ) / σ T  (αριθµοδείκτης λάµδα)   (2.14) 

 L0 = το αρχικό ύψος των ρευστών διαθεσίµων, 

µ = ο µέσος των καθαρών χρηµατορροών, 

Τ = ο εξεταζόµενος χρονικός ορίζοντας, 

σ = η τυπική απόκλιση των καθαρών χρηµατορροών. 

Ο πρώτος όρος του δεξιού σκέλους της εξίσωσης (2.13) αφορά την πιθανότητα τα 

ρευστά διαθέσιµα της επιχείρησης να εξαντληθούν κατά το χρόνο Τ, δηλαδή στο τέλος της 

χρονικής περιόδου, ενώ ο δεύτερος όρος αντιπροσωπεύει την πιθανότητα η επιχείρηση να 

καταστεί επισφαλής πριν το τέλος αυτής της περιόδου. Μια επιχείρηση όµως µε µικρή 

πιθανότητα να καταστεί επισφαλής πριν το τέλος της περιόδου Τ, έχει συνήθως και µικρή 

πιθανότητα να καταστεί επισφαλής κατά το τέλος αυτής της περιόδου και συνακόλουθα το 

δεύτερο µέλος µπορεί να απαληφθεί κατά τον υπολογισµό της ρευστότητας. Η πιθανότητα η 

οποία δίδεται από τον πρώτο όρο εξαρτάται µόνο από τον συντελεστή λ (Λάµδα) και αποτελεί 
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την βάση που καθιστά τον Λάµδα αριθµοδείκτη µέτρησης της ρευστότητας. Εποµένως η 

µαθηµατική εξίσωση που προτείνει ο Emery για τον υπολογισµό του αριθµοδείκτη Λάµδα 

είναι η εξής: 

λ = (L0 + µΤ) / σ T   (2.15) 

Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του αριθµοδείκτη Λάµδα τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

ρευστότητας της επιχείρησης. Το συγκεκριµένο δυναµικό µέγεθος εµπεριέχει κάποια 

χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν ιδαίτερα ελκυστικό στην υιοθέτηση για την εκτίµηση 

της ρευστότητας. Κατ’ αρχήν, ενσωµατώνει την αβεβαιότητα των ταµειακών χρηµατορροών 

µιας επιχείρησης και παρουσιάζει το βαθµό κατά τον οποίο αυτή η αβεβαιότητα καλύπτεται 

από τα αποθέµατα ρευστών διαθεσίµων της. Επίσης, ο αριθµοδείκτης αυτός είναι 

προσαρµόσιµος σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, διότι όλα τα µεγέθη που τον 

απαρτίζουν (αρχικό απόθεµα ρευστών διαθεσίµων, συνολική αναµενόµενη ταµειακή 

χρηµατορροή και οριακές τιµές των αναµενόµενων χρηµατορροών) αναφέρονται στην 

εκάστοτε χρονική περίοδο που ορίζει ο αναλυτής. 

Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του αριθµοδείκτη προέρχεται από το γεγονός ότι 

αποτελεί µέρος µιας εξίσωσης που εκφράζει τις πιθανότητες να καταστεί µια επιχείρηση 

προσωρινά επισφαλής. Συνακόλουθα, δηµιουργείται µια άµεση σχέση της ρευστότητας (όπως 

µετράται από τον Λάµδα) και της ικανότητας της επιχείρησης να ανταπεξέρχεται στις 

υποχρεώσεις της, κάτι το οποίο είναι και η ουσία της µέτρησης της ρευστότητας. 

Οι Emery & Gogger σε δυο εµπειρικές µελέτες τους (1982, 1983), εξέτασαν την 

αποτελεσµατικότητα του αριθµοδείκτη Λάµδα να : i) ξεχωρίζει τις εταιρίες που είναι πιθανόν 

να πτωχεύσουν από τις φερέγγυες ii) προβλέπει την κατάταξη των εταιριών µε βάση το 

βραχυπρόθεσµο χρέος τους. Ο αριθµοδείκτης απέδωσε υψηλά ποσοστά σωστών προβλέψεων 

και στις δυο περιπτώσεις (85% και 94% αντίστοιχα). 

 

2.2.5 Υπόδειγµα Shulman & Cox (1985) 

 

Τον επόµενο χρόνο οι Shylman & Cox (1985), αναγνωρίζοντας και αυτοί µε τη σειρά 

τους τα µειονεκτήµατα που παρουσίαζαν οι δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας, 

όσον αφορά την εκτίµηση του πραγµατικού επιπέδου της ρευστότητας µιας επιχείρησης, 

ανέπτυξαν ένα νέο εργαλείο µέτρησης της, το αριθµοδείκτη καθαρής εξισορρόπησης 

ρευστότητας (NLB – Net Liquid Balance). Για την εξαγωγή του αριθµοδείκτη αυτού οι 

συγγραφείς χρησιµοποίησαν τις έννοιες του καθαρού κεφαλαίου κίνησης (NWC – Net 

Working Capital) ως το επίπεδο του µόνιµου κεφαλαίου µιας επιχείρησης που επενδυέται στα 
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κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία, και των απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης (WCR – 

Working Capital Requirements) όπως αυτές προκύπτουν από την διαφορά των τρεχουσών 

λειτουργικών απαιτήσεων χρήσεων από τις τρέχουσες λειτουργικές πηγές (WCR = 

[Απαιτήσεις + Αποθέµατα + Προπληρωθέντα Έξοδα] – [Πληρωτέοι Λογαριασµοί + 

∆εδουλευµένα Έσοδα]). Ο αριθµοδείκτης καθαρής εξισορρόπησης ρευστότητας προκύπτει 

από την διαφορά του καθαρού κεφαλαίου κίνησης µε τις απαιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης. 

Εποµένως, το µέγεθος αυτό µετρά το καθαρό ποσό των ρευστών διαθεσίµων και των 

υποχρεώσεων µιας επιχείρησης. ∆ηλαδή, ενσωµατώνει τα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία µε την µεγαλύτερη ρευστότητα όπως είναι τα µετρητά και τα διαπραγµατεύσιµα 

χρεόγραφα και όλες τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όπως τα βραχυπρόθεσµα γραµµάτια 

πληρωτέα και τις τρέχουσες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και εκφράζεται από τη σχέση: 

NLB = C + M/S – N/P  (2.16) 

όπου: C = τα µετρητά. 

M/S = τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα, 

N/P = τα πληρωτέα γραµµάτια. 

Οι δυο πρώτοι όροι αποτελούν το µόνιµο κεφάλαιο, ενώ ο τρίτος τις απαιτήσεις σε 

κεφάλαιο κίνησης. Αν το αποτέλεσµα της παραπάνω εξίσωσης είναι αρνητικό τότε αυτό 

αποτελεί µια ένδειξη ότι η επιχείρηση είναι εξαρτηµένη από εξωτερικές πηγές 

χρηµατοδότησης. 

 Είναι προφανές ότι ο αριθµοδείκτης καθαρής εξισορρόπησης ρευστότητας επηρεάζεται 

από µεταβολές στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης και στις απαιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης. 

Ωστόσο, αν η µεταβολή του κεφαλαίου κίνησης συνοδεύεται από µια αντίστοιχη 

αναπροσαρµογή των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης τότε το µέγεθος αυτό θα παραµείνει 

αµετάβλητο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο αριθµοδείκτης θα αυξηθεί ή θα µειωθεί. Για 

παράδειγµα, αν αυξηθούν οι λογαριασµοί των απαιτήσεων αυτό συνεπάγεται την αύξηση των 

απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης και τη µείωση της τιµής του αριθµοδείκτη. Αν η αύξηση 

αυτή είναι σε µόνιµη βάση (π.χ. αλλαγή της εµπορικής πολιτικής της εταιρίας), τότε µια 

µεταβολή κάποιας τρέχουσας λειτουργικής πηγής (π.χ. λογαριασµοί πληρωτέοι) δεν επαρκεί 

να χρηµατοδοτήσει τις επιπλέον απαιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης και να αποτρέψει τη µείωση 

του αριθµοδείκτη. Συνεπώς, µια µόνιµη αύξηση σε οποιαδήποτε από τις λειτουργικές 

απαιτήσεις πρέπει να χρηµατοδοτείται από µια ατίστοιχη αναπροσαρµογή του κεφαλαίου 

κίνησης ή κάποιας από τις λειτουργικές πηγές, διότι στην αντίθετη περίπτωση ο αριθµοδείκτης 

καθαρής εξισορρόπησης ρευστότητας και συνακόλουθα και η ρευστότητα της επιχείρησης, θα 

µειωθεί. 
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Επίσης ο αριθµοδείκτης της καθαρής εξισορρόπησης της ρευστότητας µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν ένα σχετικό εργαλείο µέτρησης της ρευστότητας αν διαιρεθεί µε το 

σύνολο του ενεργητικού. Ο νέος αριθµοδείκτης που δηµιουργείται απεικονίζει το ποσοστό των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

µέτρο σύγκρισης µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και κλάδων. Αν η τιµή του τελευταίου 

αυτού αριθµοδείκτη είναι αρνητική, δε σηµαίνει ότι η επιχείρηση αδυνατεί να καλύψει τις 

υπορεώσεις της, αλλά ότι υπάρχει µια πιθανότητα να συµβεί κάτι τέτοιο, µόνο αν δεν µπορέσει 

να επαναχρηµατοδοτήσει το χρέος της. 

 

2.2.6 Υπόδειγµα Gentry, Vaidyanathan & Lee (1990) 

 

Οι Gentry, Vaidyanathan & Lee (1990) αναφέρθηκαν σε µια αδυναµία της παραδοσιακής 

προσέγγισης του ταµειακού κύκλου, όπως αυτή είχε παρουσιαστεί τα προηγούµενα χρόνια από 

άλλους αναλυτές. Η αδυναµία αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι ο ταµειακός κύκλος λαµβάνει 

υπόψη µόνο τον παράγοντα χρόνο (αριθµό ηµερών) στην δέσµευση κεφαλαίων κατά τη 

διάρκεια του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης και δεν συµπεριλαµβάνει  την έννοια της 

οικονοµικής αξίας που προστίθεται σε κάθε προϊόν σε όλα τα στάδια του λειτουργικού 

κύκλου. Για την αντιµετώπιση αυτής της αδυναµίας ανέπτυξαν µια πιο ολοκληρωµένη 

προσέγγιση της έννοιας του ταµειακού κύκλου, παρουσιάζοντας τον σταθµισµένο ταµειακό 

κύκλο ή αλλιώς τον ταµειακό κύκλο προστιθέµενης αξίας (Value Added Cash Conversion 

Cycle). 

Ο σταθµισµένος ταµειακός κύκλος προκύπτει από ένα πολύπλοκο µοντέλο το οποίο 

υπολογίζει την προστιθέµενη αξία στα στάδια παραγωγής, διανοµής και συλλογής µιας 

επιχείρησης για κάθε χρονική περίοδο και ορίζεται ως η διαφορά του σταθµισµένου αριθµού 

ηµερών που τα µετρητά είναι δεσµευµένα στους εισπρακτέους λογαριασµούς και στα 

αποθέµατα και του σταθµισµένου αριθµού ηµερών που καθυστερείται η αποπληρωµή των 

πληρωτέων λογαριασµών. Ο σταθµισµένος ταµειακός κύκλος εκφράζεται µαθηµατικά µε την 

παρακάτω σχέση: 

VACCCt = VAOCt - VADAPt                                             (2.17) 

 

όπου: VACCCt = σταθµισµένος κύκλος µετατροπής µετρητών, 

VAOCt = σταθµισµένος λειτουργικός κύκλος, 

VADAPt = σταθµισµένος αριθµός ηµερών αποπληρωµής πληρωτέων 

λογαριασµών. 
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Ο σταθµισµένος λειτουργικός κύκλος προκύπτει από την παρακάτω σχέση: 

 

VAOCt = wt (DRMt + DWIPt + DFGt +DARt) + xt (DWIPt + DFGt +DARt) + 

   + yt (DFGt +DARt) + zt (DARt)                                  (2.18) 

όπου: DRMt = ο αριθµός των ηµερών που τα µετρητά είναι δεσµευµένα στις πρώτες 

ύλες, 

DWIPt = ο αριθµός των ηµερών που τα µετρητά είναι δεσµευµένα στο στάδιο των 

ηµικατεργασµένων προϊόντων, 

DFGt = ο αριθµός των ηµερών που τα µετρητά είναι δεσµευµένα στο στάδιο του 

αποθέµατος τελικών προϊόντων, 

DARt = ο αριθµός των ηµερών των εισπρακτέων λογαριασµών, 

wt = ο συντελεστής στάθµισης των πρώτων υλών (=
t

t

S
RMC , όπου RMCt η 

ανάλωση πρώτων υλών για την περίοδο t και St οι πωλήσεις που εκφράζουν την 

τελική αξία των προϊόντων για την αντίστοιχη περίοδο), 

xt = ο συντελεστής στάθµισης του σταδίου ηµικατεργασµένων προϊόντων 

(=
t

tt

S
RMC - COP , όπου COPt = κόστος παραγωγής περιόδου t), 

yt = ο συντελεστής στάθµισης του σταδίου των τελικών προϊόντων 

(=
t

tt

S
COP - CGS , όπου CGSt = κόστος πωληθέντων ανά ηµέρα) και 

zt = o συντελεστής στάθµισης της περιόδου των εισπρακτέων λογαριασµών 

(=
t

tt

S
CGS -S ). 

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς ο σταθµισµένος λειτουργικός κύκλος και ο σταθµισµένος 

ταµειακός κύκλος εµπεριέχουν σηµαντική πληροφόρηση όσον αφορά το χρονικό διάστηµα 

καθώς και το ύψος των µετρητών που δεσµεύονται στους λειτουργικούς και ταµειακούς 

κύκλους. Ο σταθµισµένος ταµειακός κύκλος είναι ένα εργαλείο που µετρά την ποσότητα και 

την ταχύτητα µε την οποία λαµβάνει χώρα η ροή των µετρητών κατά την διάρκεια των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης και µπορεί να αποτελέσει ένα πιο αξιόπιστο 

µέγεθος εκτίµησης της ρευστότητας. 
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2.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες εµπειρικές µελέτες που 

πραγµατοποιήθηκαν µε απώτερο σκόπο τον προσδιορισµό: i) των σχέσης του ταµειακού 

κύκλου µε τα παραδοσιακά εργαλεία µέτρησης της ρευστότητας καθώς και µε τους 

παράγοντες που τον συνθέτουν ii) τη σχέση της ρευστότητας µε την αποδοτικότητα και τη 

µόχλευση όπως αυτές εκφράζονται από τους αντίστοιχους δείκτες και iii) της σχέσης της 

ρευστότητας µε την αξία της επιχείρησης. 

Ο Belt (1985) σε µια εµπειρική µελέτη του διερεύνησε τις τάσεις που εµφανίζει ο κύκλος 

µετατροπής µετρητών και τα επιµέρους στοιχεία του σε διάφορους κλάδους επιχειρήσεων των 

Η.Π.Α. για την περίοδο 1950 – 1983. Η αφορµή για την πραγµατοποίηση της µελέτης αυτής  

στάθηκε η αδυναµία της µελέτης των Richards και Laughlin (1980) να παρακολουθήσει και να 

αναλύσει την διαχρονική εξέλιξη των τάσεων των ταµειακών κύκλων για διάφορους κλάδους 

επιχειρήσεων. Η ανάλυση αυτών των τάσεων αποτελεί σύµφωνα µε τον Hager (1976) ένα 

χρήσιµο εργαλείο πρόβλεψης των βραχυπρόθεσµων χρηµατοδοτικών αναγκών και σχεδιασµού 

της κατάλληλης πολιτικής για την αντιµετώπιση αυτών των αναγκών. Από την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι εταιρίες που ανήκουν 

στον κλάδο του χονδρεµπορίου έχουν µικρότερο ταµειακό κύκλο από τις κατασκευαστικές, 

ενώ οι µεταλλευτικές έχουν το µικρότερο ταµειακό κύκλο σε σχέση µε τις επιχειρήσεις των 

υπόλοιπων κύριων κλάδων, λόγω της µεγαλύτερης περιόδου αποπληρωµής των πληρωτέων 

λογαριασµών που διαθέτουν. Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόµενο ο ταµειακός κύκλος των 

αναλώσιµων προϊόντων µικρής διάρκειας ζωής να παρουσιάζει στεθερή µείωση, ενώ εκείνος  

των προϊόντων µεγάλης διάρκειας ζωής να παρουσιάζει αστάθεια. 

Οι Besley και Meyer (1987) χρησιµοποιώντας ένα δείγµα επιχειρήσεων από τις Η.Π.Α. 

για την περίοδο 1969 – 1983 εκτίµησαν εµπειρικά τις αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ του 

ταµειακού κύκλου και των λογαριασµών του κεφαλαίου κίνησης. Πιο συγκεκριµένα 

εξετάστηκε η στατιστική σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των εξής στοιχείων: α) 

µέση περίοδο επανάκτησης αποθεµάτων, β) µέση περίοδο επανείσπραξης εισπρακτέων 

λογαριασµών και γ) µέση περίοδο αυτόµατης πίστωσης. Επίσης προσδιορίστηκε εάν υπάρχουν 

διακυµάνσεις του ταµειακού κύκλου ανά κλάδο, αν η τιµή του ταµειακού κύκλου επηρεάζεται 

από την εφαρµοζόµενη µέθοδο απογραφής των αποθεµάτων (LIFO ή FIFO) και αν το επίπεδο 

του πληθωρισµού επιδρά στο µέγεθος του ταµειακού κύκλου των επιχειρήσεων. Τα 

αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης για την µελέτη αυτή ακολουθούν αµέσως: 

i. Σχέσεις µεταξύ των στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης που συνθέτουν τον 

ταµειακό κύκλο: Οι συσχετίσεις έδειξαν ότι το µέγεθος του ταµειακού κύκλου 
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σχετίζεται περισσότερο µε την µέση περίοδο επανάκτησης των αποθεµάτων και 

λιγότερο µε την µέση περίοδο αυτόµατης πίστωσης, κάτι το οποίο συνεπάγεται 

ότι, τουλάχιστον για το συγκεκριµένο δείγµα που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, 

το σηµαντικότερο στοιχείο του ταµειακού κύκλου είναι η δραστηριότητα της 

διαχείρισης των αποθεµάτων. Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόµενο η περίοδος της 

αυτόµατης πίστωσης να συνδέεται µε τον ταµειακό κύκλο θετικά και όχι 

αρνητικά όπως αναµενόταν. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν είναι στρατηγικής 

σηµασίας, διότι η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

ii. Επίδραση της µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων: Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούσαν την µέθοδο FIFO είχαν µεγαλύτερη τιµή 

στον ταµειακό τους κύκλο από εκείνες που χρησιµοποιούσαν την LIFO. 

iii. ∆ιακυµάνσεις του ταµειακού κύκλου ανά κλάδο: Κατά την διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου ο ταµειακός κύκλος καθώς και τα στοιχεία που τον 

συνθέτουν εµφανίζουν διαφορές από κλάδο σε κλάδο ανεξάρτητα αν η µέθοδος 

αποτίµησης των εµπορευµάτων ήταν η LIFO ή η FIFO.  

iv. Σχέση ταµειακού κύκλου µε το επίπεδο του πληθωρισµού: ∆εν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του ταµεικού κύκλου και του επιπέδου του 

πληθωρισµού κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι ο πληθωρισµός επιδρά περισσότερο 

στον τρόπο και τη µορφή αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών και 

λιγότερο στους άλλους δυο προσδιοριστικούς παράγοντες του ταµειακού κύκλου. 

Ο Kamath (1989) χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 90 επιχειρήσεων του κλάδου του 

λιανεµπορίου και συλλέγοντας στοιχεία από τη βάση δεδοµένων της Compustat για την 

περίοδο 1970 – 1984, εξέτασε τη σχέση του ταµειακού κύκλου µε το επίσης δυναµικό µέγεθος 

εκτίµησης της ρευστότητας, τον εµπορικό κύκλο, καθώς και µε τα παραδοσιακά εργαλεία 

όπως τους δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας. Ακόµη διερεύνησε αν υφίσταται 

θετική ή αρνητική σχέση µεταξύ της ρευστότητας έτσι όπως αποτιµάται µε τα 

προαναφερθέντα µεγέθη, καθώς και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του δείγµατος 

όπως αυτή αποδίδεται από τον αριθµοδείκτη του λειτουργικού κέρδους προς τα συνολικά 

περιουσιακά στοιχεία (operating profits/total assets). Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο καθαρός εµπορικός κύκλος παρέχει παρόµοιες πληροφορίες µε 

αυτές του ταµειακού κύκλου αφού τα δύο µεγέθη συσχετίζονται θετικά και κατατάσσουν 

παρόµοια τις εταιρίες όσον αφορά το επίπεδο ρευστότητας τους. Επίσης, οι δυο παραδοσιακοί 

δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν συσχετίζονται αρνητικά µε τον ταµειακό κύκλο, αλλά δεν 

συσχετίζονται µε τον αριθµοδείκτη κερδοφορίας. Αντίθετα, τα δυναµικά εργαλεία του 
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ταµειακού και του εµπορικού κύκλου συσχετίζονται αρνητικά µε τον αριθµοδείκτη 

κερδοφορίας. Τέλος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής διαπιστώνεται ότι 

παρότι τα εργαλεία εκτίµησης της ρευστότητας, δυναµικά και στατικά, µπορούν να παρέχουν 

χρήσιµες πληροφορίες, µπορούν να οδηγήσουν και σε παραπλανητικά συµπεράσµατα όσον 

αφορά το επίπεδο ρευστότητας των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό ο Kamath συνιστά να 

χρησιµοποιούνται οι δείκτες αυτοί ταυτόχρονα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται µια σαφέστερη 

εικόνα της κατάστασης ρευστότητας, καθώς και της αποτελεσµατικότητας της εφαρµοζόµενης 

πολιτικής διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης µιας επιχείρησης. 

Οι Lyroudi και McCarty (1993) ασχολήθηκαν σε µια εµπειρική µελέτη τους µε την 

ανάλυση της ρευστότητας των µικρών επιχειρήσεων των Η.Π.Α. µε σύνολο ενεργητικού ή 

κύκλου εργασιών $1.000.000 και κάτω. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκε ο ταµειακός κύκλος ως 

µέσο αξιολόγησης της ρευστότητας των εταιριών, καθορίστηκε η σχέση αυτού µε τους δείκτες 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας και µε τις µεταβλητές από τις οποίες αποτελείται, 

καθώς και η σχέση του ταµειακού κύκλου µε την αποδοτικότητα των επιχείρησεων, όπως αυτή 

αποτιµάται µε τους δείκτες αποδοτικότητας επενδυµένων κεφαλαίων, ιδίων κεφαλαίων και 

καθαρού περιθωρίου κέρδους. Τέλος, ερευνήθηκε εάν το µέγεθος των εταιριών επηρεάζει το 

επίπεδο της ρευστότητας.  Τα δεδοµένα  που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα προέρχονταν από 

τη βάση δεδοµένων Financial Studies of the Small Business. Αγοράστηκαν από τον οργανισµό 

Financial Research Associates και αφορούσαν περίπου 1.000 επιχειρήσεις από όλες τις 

περιοχές των Η.Π.Α. για την περίοδο 1984 – 1988.  

Από τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης (ανάλυση παλινδρόµησης και έλεγχος 

υποθέσεων µε στατιστικές t) προκύπτει ότι ο κύκλος µετατροπής µετρητών συσχετίζεται 

αρνητικά µε τον αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας , αν και αυτή η σχέση είναι 

στατιστικά µη σηµαντική, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε την µελέτη των Richards και 

Laughlin (1980).  Επίσης αρνητική προέκυψε και η σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου µε 

την περίοδο επανάκτησης των αποθεµάτων καθώς και µε την περίοδο αποπληρωµής των 

πληρωτέων λογαριασµών. Ωστόσο θετική και στατιστικά σηµαντική αποδείχθηκε η σχέση 

µεταξύ του ταµειακού κύκλου και του αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας κάτι που είναι 

σύµφωνο µε τα αποτελέσµατα της µελέτης των Richards και Laughlin (1980), αλλά όχι µε 

αυτήν του Kamath. Ακόµη θετική ήταν η σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και της 

περιόδου επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών. 

Ο ταµειακός κύκλος και ο αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας σχετίζονταν θετικά και µε 

τα τρία µεγέθη µέτρησης της αποδοτικότητας που χρησιµοποιήθηκαν και η σχέση αυτή ήταν 

στατιστικά σηµαντική, ενώ ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας συσχετιζόταν θετικά 
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µε τον αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους και τον αριθµοδείκτη αποδοτικότητας 

επενδυµένων κεφαλαίων και αρνητικά µε τον αριθµοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. 

Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, όσον αφορά τη συσχέτιση της ρευστότητας µε 

την κερδοφορία, έρχονται σε αντίθεση µε αυτά της µελέτης του Kamath (1989), καθώς στην 

τελευταία η σχέση µεταξύ των µεγεθών αποτίµησης της ρευστότητας και της αποδοτικότητας 

ήταν αρνητική. Τέλος, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υφίστανται διαφορές στον ταµειακό 

κύκλο των µικρών επιχειρήσεων που αποτελούσαν το δέιγµα της µελέτης αυτής, σε σχέση µε 

τα αντίστοιχα αποτελέσµατα άλλων ερευνών, που έχουν δείγµατα που αποτελούνται από 

επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο µέγεθος ενεργητικού ή κύκλου εργασιών. 

Ο Soenen (1993), για να εξετάσει την σχέση µεταξύ της ρευστότητας και της 

κερδοφορίας χρησιµοποίησε ένα δείγµα 20 εταιρίων για την περιόδο 1970 – 1989 συλλέγοντας 

δεδοµένα από την βάση της Industrial Compustat. Σε αυτή τη µελέτη για την εκτίµηση της 

ρευστότητας χρησιµοποιήθηκε ο καθαρός εµπορικός κύκλος, ένα µέγεθος παρόµοιο µε τον 

ταµειακό κύκλο, ενώ η αποδοτικότητα µετρήθηκε µε τον αριθµοδείκτη αποδοτικότητας των 

επενδυµένων κεφαλαίων. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας προέκυψε το 

συµπέρασµα ότι το µέγεθος του εµπορικού κύκλου επηρεάζει την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις µε µικρότερους εµπορικούς κύκλους βρέθηκαν να συνδέονται µε 

µεγαλύτερη κερδοφορία και αντίστροφα, αλλά αυτή η επιρροή δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική. Επίσης από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η αντίστροφη σχέση µεταξύ του 

εµπορικού κύκλου και της αποδοτικότητας µεταβάλλεται ανάλογα µε τον κλάδο που ανήκει 

µια επιχείρηση. Η πιο ισχυρή σχέση µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών παρατηρήθηκε 

στους κλάδους των καλλυντικών, των αρωµάτων, των ποτών και των χαρτικών ειδών. 

Οι Jose, Lancaster και Stevens (1996), ασχολήθηκαν µε τη σχέση των αριθµοδεικτών 

αποδοτικότητας και της διαχρονικής διοίκησης των αναγκών ρευστότητας. Χρησιµοποίησαν 

ως δείγµα 2.718 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, όπως κατασκευαστικό, παροχής 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, βιοµηχανικό, λιανεµπορίου/χονδρεµπορίου κ.α. συλλέγοντας 

δεδοµένα από την βάση της Compustat για µια χρονική περίοδο 20 ετών (1974 – 1993). 

Εξετάστηκαν η µακροπρόθεσµη σχέση µεταξύ της ρευστότητας των επιχειρήσεων (όπως αυτή 

εκφράζεται από τις τιµές του αριθµοδείκτη του ταµειακού κύκλου) και της αποδοτικότητας 

[όπως αυτή εκφράζεται από τους δείκτες αποδοτικότητας επί των επενδυµένων κεφαλαίων 

(ROA – return on assets = κέρδη προ τόκων και φόρων / σύνολο ενεργητικού) και 

αποδοτικότητας επί των ιδίων κεφαλαίων (ROE – Return on equity = κέρδη προ τόκων / ίδια 

κεφάλαια)]. Ο αντικειµενικός σκοπός της µελέτης ήταν να προσδιοριστεί αν η εφαρµογή 

 33



επιθετικής πολιτικής ρευστότητας έχει ευεργετικές επιδράσεις στην αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων. 

 Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι η σχέση ανάµεσα στον 

ταµειακό κύκλο και το αριθµοδείκτη αποδοτικότητας των επενδυµένων κεφαλαίων είναι 

ευαίσθητη σε διάφορους παράγοντες, όπως ο κλάδος επιχειρήσεων, η ένταση κεφαλαίου, η 

διάρκεια προϊόντος, η παραγωγική διαδικασία, τα κανάλια διανοµής και οι ανταγωνιστικές 

δυνάµεις. Επίσης, όταν το δείγµα εξετάστηκε συνολικά εµφανίστηκε µια στατιστικά 

σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των µεγεθών µέτρησης της 

αποδοτικότητας, η οποία µάλιστα δεν επηρεαζόταν ούτε από το µέγεθος των επιχειρήσεων, 

αλλά και ούτε από το ποιός αριθµοδείκτης αποδοτικότητας χρησιµοποιείται (ROA ή ROE). Οι 

συγγραφείς συµπέραναν ότι η επιθετική διοίκηση της ρευστότητας, η οποία επιφέρει τη 

µείωση του ταµειακού κύκλου, συνδέεται µε υψηλή αποδοτικότητα. 

Οι Shin και Shoenen (1998), πραγµατοποίησαν µια εµπειρική µελέτη η οποία είχε ως 

αντικειµενικό σκοπό την διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της αποτελεσµατικής διαχείρισης του 

κεφαλαίου κίνησης µιας επιχείρησης, εκφραζόµενη µε την µείωση του ταµειακού κύκλου, και 

της µεταβολής της κερδοφορίας της. ∆ηλαδή, εξετάστηκε εάν η πολιτική µείωσης του 

ταµειακού κύκλου έχει ευεργετικές επιδράσεις στην κερδοφορία µιας επιχείρησης. Το δείγµα 

αποτελείτο από ένα µεγάλο αριθµό (58.985) επιχειρήσεων από την βάση της Compustat για 

την χρονική περίοδο 1975 – 1994. Για την µέτρηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 

χρησιµοποιήθηκε ο εµπορικός κύκλος (NTC – Net Trade Cycle) και όχι ο ταµειακός κύκλος ή 

ο σταθµισµένος ταµειακός κύκλος, κυρίως για λόγους απλοποίησης των υπολογισµών, καθώς 

και ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (CR – Current Ratio). 

Η πρωτοτυπία της συγκεκριµένης µελέτης σε σχέση µε αυτές που είχαν πραγµατοποιηθεί 

στο παρελθόν, συνίσταται στο γεγονός ότι για την µέτρηση της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων χρησιµοποιήθηκαν, εκτός από τους δείκτες IA και IS (Λειτουργικά κέρδη + 

Αποσβέσεις / Περιουσιακά στοιχεία και Λειτουργικά κέρδη + Αποσβέσεις / Πωλήσεις 

αντίστοιχα) και κάποια µεγέθη µέτρησης της προσαρµοσµένης στον κίνδυνο απόδοσης των 

µετοχών των επιχειρήσεων, όπως οι δείκτες Traynor και Jensen’s ALPHA. ∆ηλαδή έγινε 

προσπάθεια να µελετηθεί αν η βελτίωση της ρευστότητας επιδρά θετικά στη δηµιουργία αξίας 

για τους µετόχους, όπως αυτή απεικονίζεται στην τιµή και απόδοση της µετοχής µιας 

επιχείρησης. Τέλος υπολογίστηκαν και οι δείκτες χρέους (Debt Ratio – Συνολικό χρέος προς 

Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία) και ποσοστιαίας µεταβολής των πωλήσεων. 

Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι υφίσταται µια στατιστικά 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ του καθαρού εµπορικού κύκλου και της κερδοφορίας 
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των επιχειρήσεων του δείγµατος όπως αυτή µετράται από τους δείκτες IA και IS, καθώς και 

µεταξύ του καθαρού εµπορικού κύκλου και της απόδοσης των µετοχών. Εποµένως, η 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η οποία εκφράζεται µε την µείωση 

του καθαρού εµπορικού κύκλου µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των λειτουργικών κερδών 

και των αποδόσεων των µετοχών των επιχειρήσεων και συνακόλουθα, αποτελεί και µια 

µέθοδο για την δηµιουργία αξίας για τους µετόχους των επιχειρήσεων. Επίσης, ο 

αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας µε την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων 

συσχετιζόταν αρνητικά, κάτι το οποίο φανερώνει τις αδυναµίες του συγκεκριµένου 

αριθµοδείκτη να αποτελέσει αξιόπιστο µέτρο της αποτελεσµατικής διαχείρισης του κεφαλαίου 

κίνησης. Τέλος, η ανάπτυξη των πωλήσεων συσχετιζόταν θετικά µε την αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων και αρνητικά µε το επίπεδο του χρέους. 

Οι Lyroudi, McCarty, Lazaridis και Papanikolaou (1999), εξέτασαν τη σχέση του 

ταµειακού κύκλου µε τους παραδοσιακούς δείκτες ρευστότητας καθώς και µε τους παράγοντες 

που τον συνθέτουν και τη σχέση των αριθµοδεικτών ρευστότητας (στατικών και δυναµικών) 

µε την αποδοτικότητα και τη µόχλευση. Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε αφορούσε  τις 350 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης τους έδειξαν ότι ο ταµειακός κύκλος σχετίζεται θετικά µε τους 

παραδοσιακούς δείκτες ρευστότητας και πως τα αποθέµατα είναι ο σηµαντικότερος 

προσδιοριστικός παράγοντας του ταµειακού κύκλου για τις επιχειρήσεις του δείγµατος. 

Επιπλέον, οι συγραφείς διαπίστωσαν ότι όλα τα δυναµικά και στατικά µεγέθη µέτρησης της 

ρευστότητας είχαν αρνητική σχέση µε τους δείκτες αποδοτικότητας. Ωστόσο, ο ταµειακός 

κύκλος δεν είχε την αναµενόµενη σχέση µε τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, καθώς 

διαπιστώθηκε ότι όσο µειώνεται ο ταµειακός κύκλος τόσο αυξάνεται η δανειακή επιβάρυνση 

της επιχείρησης και τόσο µειώνεται η ικανότητά της να καλύπτει τις υποχρεώσεις της. 

Αντίθετα, οι παραδοσιακοί δείκτες ρευστότητας έδωσαν ορθολογικότερα αποτελέσµατα όσον 

αφορά τη σχέση ρευστότητας και µόχλευσης.  

Οι Lyroudi και Lazaridis (2000) στην έρευνα που πραγµατοποίησαν για τον κλάδο των 

τροφίµων στην Ελλάδα, διερεύνησαν την σχέση του ταµειακού κύκλου µε τα παραδοσιακά 

µεγέθη µέτρησης της ρευστότητας, δηλαδή µε τους δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης 

ρευστότητας, καθώς και τη σχέση του ταµειακού κύκλου µε τους παράγοντες που τον 

συνθέτουν. Επίσης εξετάστηκε η τυχόν ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ της ρευστότητας όπως 

αυτή εκτιµάται µέσω των τριών προαναφερθέντων αριθµοδεικτών µέτρησης και της 

κερδοφορίας όπως αυτή µετράται από τους δείκτες απόδοσης επενδυµένων κεφαλαίων (ROI), 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) και καθαρού περιθωρίου κέρδους (NPM). Τέλος, 
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εξετάστηκε αν η ρευστότητα επηρεάζει τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση µιας επιχείρησης 

όπως αυτή εκφράζεται από τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και κάλυψης τόκων, καθώς 

και αν το µέγεθος των εταιριών επιδρά στο επίπεδο ρευστότητάς τους.  

Από τα αποτελέσµατα την στατιστικής ανάλυσης προέκυψε ότι υπήρχε στατιστικά 

σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των αριθµοδεικτών 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας, καθώς και µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των 

περιόδων επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών και επανάκτησης των αποθεµάτων. 

Όσον αφορά τη σχέση µεταξύ ρευστότητας και αποδοτικότητας, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

δεν υφίσταται γραµµική σχέση, µε εξαίρεση την παρατηρούµενη στατιστικά σηµαντική θετική 

σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των αριθµοδεικτών απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και 

καθαρού περιθωρίου κέρδους. Επίσης, αναφορικά µε τη σχέση ρευστότητας και µόχλευσης, 

διαπιστώθηκε ότι ο ταµειακός κύκλος δε συσχετίζεται γραµµικά µε τους δείκτες µόχλευσης, σε 

αντίθεση µε τα άλλα δυο παραδοσιακά µεγέθη τα οποία σχετίζονται αρνητικά µε τον 

αριθµοδείκτη δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων και θετικά µε το αριθµοδείκτη 

κάλυψης τόκων. Τέλος, δεν επαληθεύτηκε η τελευταία υπόθεση της µελέτης που αφορούσε τη 

σχέση του µεγέθους των επιχειρήσεων µε το επίπεδο της ρευστότητας, καθώς από την 

ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε το συµπέρασµα ότι δεν υφίσταται σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των αριθµοδεικτών ρευστότητας των µικρών και των µεγάλων επιχειρήσεων. 

Οι Lyroudi και Zapranis (2000) σε µια έρευνά τους εξέτασαν την σχέση µεταξύ του 

ταµειακού κύκλου και των αριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας, 

επιλέγοντας ως δείγµα 225 εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου καθώς και του κλάδου 

καταναλωτικών αγαθών της Μεγάλης Βρετανίας. Οι επιχείρησεις αυτές ήταν εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο του Λονδίνου και συµµετείχαν στις επιχειρήσεις που συγκροτούσαν τους 

δείκτες FTSE – 100 και FTSE – 250 για την περίοδο 1993 – 1997. Η πρωτοτυπία της 

συγκεκριµένης µελέτης συνίσταται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στην επιστηµονική 

βιβλιογραφία εξετάστηκε η σχέση των προαναφερθέντων µεγεθών µε τη χρήση νευρωνικών 

δικτύων. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι η σχέση του ταµειακού κύκλου µε τους 

δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας είναι θετική και αρνητική αντίστοιχα. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της µελέτης των Lyroudi, McCarthy, Lazaridis και 

Papanikolaou (1999) για τις Βρετανικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την σχέση 

ταµειακού κύκλου µε το αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας που βρέθηκε θετική σε αυτήν τη 

µελέτη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον τρόπο διαχείρισης των αποθεµάτων των επιχειρήσεων 

σύµφωνα µε τους συγγραφείς, κάτι στο οποίο οι διοικήσεις των εταιρίων πρέπει να δώσουν τη 
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δέουσα προσοχή, ώστε η πολιτική διαχείρισης της ρευστότητας που εφαρµόζουν να γίνει πιο 

αποτελεσµατική. 

Ο Yuang – Jang Wang (2002) σε µια έρευνά του εξέτασε τη σχέση της ρευστότητας µε 

την αποδοτικότητα, καθώς και της ρευστότητας µε την αξία των επιχειρήσεων. Το δείγµα 

συνέθεταν 1555 επιχειρήσεις από την Ιαπωνία και 379 επιχειρήσεις από την Ταϊβάν, οι οποίες 

ταξινοµήθηκαν ανά κλάδο δραστηριότητας. Η χρονική περίοδος αφορούσε το διάστηµα του 

Ιανουαρίου 1985 έως ∆εκέµβριου 1996 και η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε για 

την Ιαπωνία από τις βάσεις δεδοµένων PACAP Database – Japan σε συνδυασµό µε την Pacific 

Capital Market Research Center του Πανεπιστηµίου του Rhode Island και για την Ταϊβάν από 

την βάση δεδοµένων του Taiwan Economic Journal (TEJ). Για την µέτρηση της ρευστότητας 

χρησιµοποιήθηκε ο ταµειακός κύκλος ενώ για την µέτρηση της κερδοφορίας οι δείκτες 

απόδοσης επενδυµένων κεφαλαίων (ROA) και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) µε την 

µορφή που χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη των Jose, Lancaster και Stevens (1996). Τέλος, για 

την εκτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων χρησιµοποιήθηκε ο αριθµοδείκτης (q) του Tobin, ο 

οποίος ορίζεται ως το άθροισµα της χρηµατιστηριακής αξίας των κοινών µετοχών (C) και των 

προνοµιούχων µετοχών (P), της λογιστικής αξίας του µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου 

χρέους (LD και SD) προς το κόστος αντικατάστασης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού 

καθώς και των αποθεµάτων. ∆ηλαδή: 

 q = (C + P + SD + LD) / RC  (2.19) 

Όσο µεγαλύτερες τιµές λαµβάνει ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης τόσο υψηλότερα 

αποτιµάται η αξία της επιχείρησης. 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

i. Η σχέση ανάµεσα στον ταµειακό κύκλο και την απόδοση των επενδυµένων 

κεφαλαίων είναι ευαίσθητη σε παράγοντες κλάδου όπως η παραγωγική 

διαδικασία, τα κανάλια διανοµής και οι ανταγωνιστικές δυνάµεις, κάτι το οποίο 

είχε  διαπιστωθεί και στην έρευνα των Jose, Lancaster και Stevens (1996). 

ii. Ο ταµειακός κύκλος συσχετίζεται αρνητικά µε τους δείκτες ROE και ROA στις 

επιχειρήσεις και των δυο χωρών µε εξαίρεση κάποιους κλάδους 

(Πετρελαιοχηµικών, Ηλεκτρονικών και Μεταφορών για την Ιαπωνία και 

Μεταφορών για την Ταϊβάν) όπου συσχετίζεται θετικά µε µικρότερο όµως βαθµό 

στατιστικής σηµαντικότητας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η εφαρµογή 

επιθετικής πολιτικής στη διαχείριση της ρευστότητας µέσω της µείωσης του 

ταµειακού κύκλου, ενισχύει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 
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iii. Όσον αφορά τη σχέση του ταµειακού κύκλου και της αξίας των επιχειρήσεων 

διαπιστώθηκε ότι οι εταιρίες και των δύο χωρών µε q>1 είχαν σηµαντικά 

µικρότερο ταµειακό κύκλο από αυτές µε q≤1. Συνακόλουθα, η επιθετική πολιτική 

ρευστότητας συνδυάζεται µε µεγαλύτερη αξία των επιχειρήσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ, ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από δύο ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιγράφει την 

διαµόρφωση των υποθέσεων και του δείγµατος που συγκροτούν το υπόδειγµα της εµπειρικής 

µελέτης. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τον υπολογισµό των µεταβλητών, καθώς και την 

µεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης που θα χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο των υποθέσεων του 

υποδείγµατος. 

 

3.1 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
3.1.1 ∆ιαµόρφωση των Υποθέσεων 

 

Στο υπόδειγµα της εµπειρικής µελέτης που δηµιουργήσαµε εξετάζονται πέντε υποθέσεις 

οι οποίες αφορούν: α) στη σχέση µεταξύ των παραδοσιακών και σύγχρονων µεγεθών 

µέτρησης της ρευστότητας β) στη σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των παραγόντων 

που τον αποτελούν γ) στη σχέση της ρευστότητας µε την χρηµατοοικονοµική µόχλευση δ) στη 

σχέση µεταξύ της ρευστότητας και της αποδοτικότητας ε) στη σχέση της ρευστότητας µε την 

αξία της επιχείρησης. Οι υποθέσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στις παρακάτω 

παραγράφους. 

 

3.1.1.1 Α΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ των Παραδοσιακών και Σύγχρονων Μεγεθών 

Μέτρησης της Ρευστότητας 

 

Η πρώτη υπόθεση του υποδείγµατος διερευνά τη σχέση ανάµεσα στο δυναµικό µέγεθος 

µέτρησης της ρευστότητας, του ταµειακού κύκλου και στα παραδοσιακά προτεινόµενα 

εργαλεία των αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας. ∆ηλαδή εξετάζει 

αν υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των 

αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας. Εξ’ ορισµού πρέπει να 

υφίσταται κάποια σχέση µεταξύ των προαναφερθέντων µεγεθών. Για παράδειγµα µια µείωση 

του ταµειακού κύκλου µπορεί να επιτευχθεί είτε µε την µείωση της περίοδου επανείσπραξης 

των εισπρακτέων λογαριασµών ή µε την µείωση της περιόδου επανάκτησης των αποθεµάτων ή 

µε την αύξηση της µέσης περιόδου αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών. Εποµένως, 

αν µειωθούν οι εισπρακτέοι λογαριασµοί τότε θα µειωθεί όχι µόνο ο ταµειακός κύκλος αλλά 
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και οι αριθµοδείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας διότι εµπερίεχουν στον 

αριθµητή των προσδιοριστικών εξισώσεων τους εισπρακτέους λογαριασµούς. 

Η πρώτη υπόθεση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

H10: ∆εν υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ του αριθµοαριθµοδείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας και του ταµειακού κύκλου και του αριθµοαριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας και 

του αριθµοδείκτη του ταµειακού κύκλου ως µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας. 

ή rCR, CCC = 0; rQR, CCC = 0 

H1Α: Υπάρχει θετική σχέση µεταξύ του αριθµοαριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας 

και του ταµειακού κύκλου και του αριθµοαριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας και του 

αριθµοδείκτη του ταµειακού κύκλου ως µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας. 

ή rCR, CCC > 0; rQR, CCC > 0 

Αν η υπόθεση H1Α γίνει αποδεκτή, δηλαδή η σχέση των µεγεθών αυτών αποδειχθεί 

θετική, όπως συνέβει στην µελέτη των Richards & Laughlin (1980), τότε θα υπάρχει 

αντιφατικότητα µεταξύ των µεγεθών αυτών, όσον αφορά την ικανότητα τους να αποτιµούν µε 

ακρίβεια την ρευστότητα µιας επιχείρησης. 

 

3.1.1.2 Β΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ του Ταµειακού Κύκλου και των Μεγεθών που 

τον Συνθέτουν. 

 

Η δεύτερη υπόθεση του υποδείγµατος εξετάζει τη σχέση του ταµειακού κύκλου µε κάθε 

µία από τις µεταβλητές από τις οποίες αποτελείται και µε βάση τον ορισµό του, η σχέση αυτή 

πρέπει να είναι θετική µε τη µέση περίοδο επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, 

καθώς και µε τη µέση περίοδο επανάκτησης των αποθεµάτων και αρνητική µε τη µέση 

περίοδο αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων 

της υπόθεσης αυτής δύνανται να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά τον τρόπο 

µε τον οποίο οι αλλαγές στους εισπρακτέους ή τους πληρωτέους λογαριασµούς και στα 

αποθέµατα επηρεάζουν το επίπεδο της ρευστότητας µιας επιχείρησης. Εποµένως, η δεύτερη 

υπόθεση µπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

H20: Αναµένεται να µην υπάρχει σχέση ανάµεσα στον ταµειακό κύκλο και τα παρακάτω 

µεγέθη: τη µέση περίοδο επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, τη µέση περίοδο 

επανάκτησης των αποθεµάτων και τη µέση περίοδο αποπληρωµής των πληρωτέων 

λογαριασµών. 

ή rRCP, CCC = 0; rICP, CCC = 0; rPDP, CCC = 0 
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H2A: Αναµένεται να υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στον ταµειακό κύκλο και στη µέση 

περίοδο επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών και ανάµεσα στον ταµειακό κύκλο και 

στη µέση περίοδο επανάκτησης των αποθεµάτων και αρνητική ανάµεσα στον ταµειακό κύκλο 

και στη µέση περίοδο αποπληρωµής των εισπρακτέων λογαριασµών. 

ή rRCP, CCC > 0; rICP, CCC > 0; rPDP, CCC < 0. 

 

3.1.1.3 Γ΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της Ρευστότητας και της Χρηµατοοικονοµικής 

Μόχλευσης µιας Επιχείρησης. 

 

Η τρίτη υπόθεση εξετάζει τη σχέση της ρευστότητας, όπως αυτή εκφράζεται από τους 

τρείς προαναφερθέντες δείκτες, µε την χρηµατοοικονοµική µόχλευση µιας επιχείρησης, όπως 

αυτή αποτιµάται από τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων 

(DAR και DR αντίστοιχα) και τον αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων (ΤΙΕ). Είναι λογικό να 

υποθέσουµε ότι όσο µεγαλύτερο είναι το επίπεδο ρευστότητας µιας επιχείρησης τόσο 

µικρότερες είναι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και τόσο υψηλότερο είναι το περιθώριο 

ασφαλείας για την λήψη εξωτερικού δανεισµού. Έχουµε λοιπόν: 

H30: Αναµένεται να µην υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ του αριθµοδείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας, του αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας και του ταµειακού 

κύκλου, ως µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας και του αριθµοδείκτη δανειακής επιβάρυνσης 

επενδυµένων κεφαλαίων (DAR), του αριθµοδείκτη δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων 

(DR) και του αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων (TIE), ως µεγεθών µέτρησης της 

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. 

ή rCR, DAR = 0; rCR, DR = 0; rCR, TIE = 0 

rQR, DAR = 0; rQR, DR = 0; rQR, TIE = 0 

rCCC, DAR = 0; rCCC, DR = 0; rCCC, TIE = 0 

H3Α: Αναµένεται να υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ των δυο παραδοσιακών µεγεθών 

µέτρησης της ρευστότητας (δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας) και θετική 

µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των αριθµοδεικτών δανειακής επιβάρυνσης επενδυµένων 

και ιδίων κεφαλαίων και αντίστροφη σχέση (δηλαδή θετική και αρνητική αντίστοιχα) των 

τριών αριθµοδεικτών ρευστότητας µε τον αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων. 

ή rCR, DAR < 0; rCR, DR < 0; rCR, TIE > 0 

rQR, DAR < 0; rQR, DR < 0; rQR, TIE > 0 

rCCC, DAR > 0; rCCC, DR > 0; rCCC, TIE < 0 
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3.1.1.4 ∆΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της Ρευστότητας και της Αποδοτικότητας µιας 

Επιχείρησης. 

 

Η τέταρτη υπόθεση του υποδείγµατος διερευνά τη σχέση της ρευστότητας µιας 

επιχείρησης όπως αυτή αποτιµάται από τους τρείς υπό εξέταση δείκτες ρευστότητας µε την 

αποδοτικότητα (κερδοφορία) µιας επιχείρησης, όπως αυτή µετράται µε τα παρακάτω µεγέθη: 

αριθµοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών επενδυµένων κεφαλαίων (ROA), αριθµοδείκτης 

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) και αριθµοδείκτης περιθωρίου κέρδους επί των 

πωλήσεων (NPM). Τα αποτελέσµατα των εµπειρικών µελετών που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, όσον αφορά στη σχέση µεταξύ του επιπέδου ρευστότητας και της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, είναι αντιφατικά. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν έχει δωθεί µια 

σαφής απάντηση στο ερώτηµα αν οι πολιτικές που αποσκοπούν στην βελτίωση της 

ρευστότητας οδηγούν στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων ή και αντίστροφα. 

Ωστόσο στην µελέτη µας θα προσπαθήσουµε να επαληθεύσουµε την υπόθεση ότι η σχέση 

ρευστότητας – αποδοτικότητας είναι θετική. Έχουµε λοιπόν: 

H40: Αναµένεται να µην υφίσταται γραµµική σχέση µεταξύ του αριθµοδείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας, του αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας και του ταµειακού 

κύκλου ως µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας και του αριθµοδείκτη αποδοτικότητας 

συνολικών επενδυµένων κεφαλαίων, του αριθµοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και 

του αριθµοδείκτη περιθωρίου κέρδους επί των πωλήσεων, ως µεγεθών µέτρησης της 

αποδοτικότητας. 

ή rCR, ROA = 0; rCR, ROE = 0; rCR, NPM = 0 

rQR, ROA = 0; rQR, ROE = 0; rQR, NPM = 0 

rCCC, ROA = 0; rCCC, ROE = 0; rCCC, NPM = 0 

H4A: Αναµένεται να υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των αριθµοδεικτών κυκλοφοριακής 

και άµεσης ρευστότητας και αρνητική µεταξύ του ταµειακού κύκλου, ως µεγεθών µέτρησης 

της ρευστότητας, µε τον αριθµοδείκτη αποδοτικότητας συνολικών επενδυµένων κεφαλαίων, 

τον αριθµοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και τον αριθµοδείκτη περιθωρίου κέρδους 

επί των πωλήσεων, ως µεγεθών µέτρησης της αποδοτικότητας. 

ή rCR, ROA > 0; rCR, ROE > 0; rCR, NPM > 0 

rQR, ROA > 0; rQR, ROE > 0; rQR, NPM > 0 

rCCC, ROA < 0; rCCC, ROE < 0; rCCC, NPM < 0 
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3.1.1.5 Ε΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της Ρευστότητας και της Αξίας µιας 

Επιχείρησης. 

 

Η πέµπτη και τελευταία υπόθεση διερευνά τη σχέση µεταξύ της ρευστότητας, όπως αυτή 

εκφράζεται από τις τιµές των τριών υπό εξέταση αριθµοδεικτών ρευστότητας και της 

δηµιουργίας αξίας για τους µετόχους της επιχείρησης, όπως αυτή εκφράζεται από την τιµή της 

µετοχής. Η ρευστότητα και η δηµιουργία αξίας για τους µετόχους µιας επιχείρησης είναι 

έννοιες άµεσα συνδεδεµένες. Πράγµατι, όσο πιο µεγάλη ρευστότητα έχει µια επιχείρηση, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η αξία των καθαρών ταµειακών χρηµατορροών που προκύπτουν από τα 

περιουσιακά της στοιχεία και εποµένως, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η αξία της επιχείρησης 

για τους µετόχους. Άλλωστε, κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσµατα δυο 

εµπειρικών ερευνών, των Shin και Shoenen (1998) & Yuang – Jang Wang (2002), που 

εξέτασαν την συγκεκριµένη σχέση. Η παρουσίαση αυτών έγινε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Συνακόλουθα στο υπόδειγµα µας θα υποθέσουµε ότι η σχέση της ρευστότητας και της αξίας 

µιας επιχείρησης είναι θετική. Έχουµε λοιπόν: 

H50: Αναµένεται να µην υφίσταται γραµµική σχέση µεταξύ του αριθµοδείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας, του αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας και του ταµειακού 

κύκλου, ως µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας και της τιµής της µετοχής, ως µεγέθους 

µέτρησης της αξίας που δηµιουργείται για τους µετόχους της επιχείρησης. 

ή rCR, P = 0; rCR, P = 0; rCCC, P = 0 

H5A: Αναµένεται να υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των αριθµοδεικτών κυκλοφοριακής 

και άµεσης ρευστότητας και αρνητική µεταξύ του ταµειακού κύκλου, ως µεγεθών µέτρησης 

της ρευστότητας και της τιµής της µετοχής, ως µεγέθους µέτρησης της αξίας που 

δηµιουργείται για τους µετόχους της επιχείρησης. 

ή rCR, P > 0; rCR, P > 0; rCCC, P < 0 

 

3.1.2 ∆ιαµόρφωση του δείγµατος 

 

Στην εµπειρική µελέτη µας χρησιµοποιήσαµε ένα δείγµα 212 ελληνικών επιχειρήσεων 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών κατά το χρονικό διάστηµα 2002 – 2004. Οι 

επιχειρήσεις αυτές, για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας µελέτης, χωρίστηκαν σε 

κλάδους µε κριτήριο την βασική δραστηριότητά τους και όχι τον κλάδο στον οποίο είχαν 

ενταχθεί στο Χ.Α.Α.. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι εξής 12 επιµέρους κλάδοι: κατασκευαστικός, 

κλωστοϋφαντουργίας, λιανικού εµπορίου, µεταλλουργικός, βιοµηχανικών προϊόντων, µη 

 43



µεταλλικών ορυκτών, τεχνολογίας, τροφίµων – ποτών, χηµικών προϊόντων, χονδρεµπορίου, 

µέσων ενηµέρωσης και εστιατορίων – ξενοδοχείων. Οι κλάδοι αυτοί παρουσίαζονται στον 

Πίνακα 3.1. που ακολουθεί αµέσως µετά το τέλος της παρούσας υποενότητας. Στο σηµείο 

συτό είναι απαραίτητο να διευκρινήσουµε ότι για να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη 

οµαδοποίηση του δείγµατος προχωρήσαµε σε συγχώνευση κάποιων κλάδων, οι επιχειρήσεις 

των οποίων είχαν παρεµφερή δραστηριότητα. Για παράδειγµα ο κλάδος των τροφίµων – ποτών 

περιλαµβάνει εκτός από τις εταιρίες παραγωγής και εµπορίας τροφίµων και τις εταιρίες 

ιχθυοτροφείων και γεωργίας – κτηνοτροφίας. Επίσης στον κλάδο των επιχειρήσεων 

χονδρεµπορίου εντάχθηκαν και οι βιοµηχανίες προϊόντων ξύλου και οι βιοµηχανίες επίπλων, 

διότι εκ των βασικών δραστηριοτήτων  των επιχειρήσεων αυτών είναι το χονδρεµπόριο. 

Από το τελικό δείγµα εξαιρέθηκαν οι κλάδοι των τραπεζών, των ασφαλειών, των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (εταιρίες διαχείρισης – επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων, επενδυτικών υπηρεσιών, επενδύσεων), της επιβατηγού 

ναυτιλίας, των τηλεπικοινωνιών, των συµµετοχών, των ψυγείων και των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ανωτέρω κλάδους εξαιρέθηκαν από το τελικό 

δείγµα, διότι είτε αποτελούν κρατικές εταιρίες, είτε αποτελούν εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

και δεν έχουν αποθέµατα.  

Για την εξαγωγή των δεδοµένων των επιχειρήσεων και την πραγµατοποίηση της 

στατιστικής ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία των απλών (όχι των ενοποιηµένων) 

ισολογισµών τους για τα έτη 2002 – 2004 που εµπεριέχονται στην βάση δεδοµένων της ICAP 

A.E. Τα δεδοµένα των επιχειρήσεων των τριών ετών ενσωµατώνονται σε ένα ενιαίο δείγµα µε 

Ν = 636 παρατηρήσεις, το οποίο ονοµάσαµε «συνολικό» δείγµα. Τα δεδοµένα αυτά δεν 

παρατίθονται σε κάποιο Παράρτηµα, αλλά είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου από τον 

συγγραφέα. Τέλος, δεν κατέστη δυνατή κατά το χρονικό διάστηµα της εκπόνησης της 

παρούσας µελέτης η εύρεση των τιµών κλεισίµατος των µετοχών 22 εταιριών, είτε µέσω 

αναζήτησης στις επίσηµες ιστοσελίδες των εν λόγω επιχειρήσεων, είτε µέσω επικοινωνίας µε 

τις οικονοµικές τους διευθύνσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρέθηκαν από το τελικό δείγµα των 

212 επιχειρήσεων µόνο κατά την εξέταση της πέµπτης υπόθεσης. 
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Πίνακας 3.1: Εταιρίες δείγµατος ανά κλάδο 
ΚΛΑ∆ΟΣ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

1 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. 
3 EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. 
4 FLEXOPACK A.E. 
5 ∆ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 
6 ΠΑΙΡΗΣ, Ε., Α.Β.Ε.Ε. 
7 ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ, Ν. && Μ., Α.Ε.  
8 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
9 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.  

10 SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
11 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ, Ν., Α.Ε.  
12 ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
13 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΧΡ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
14 ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. 
15 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.  
16 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  
17 PAPERPACK - Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  
18 ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.  
19 ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
20 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., Α.Ε.Β.Ε.  
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21 ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.Ε. 
1 JUMBO Α.Ε.  
2 MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.  
3 MODA BAGNO Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ Α.Ε.  
4 ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε. 
5 ΒΑΡ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
6 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
7 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.  
8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.  
9 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε.  

10 ΜΟΥΡΙΑ∆ΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
11 NOTOS COM. HOLDINGS Α.Ε.  
12 ΡΑ∆ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. 
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13 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  
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Πίνακας 3.1: Εταιρίες δείγµατος ανά κλάδο (συνέχεια) 
ΚΛΑ∆ΟΣ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

1 CHIPITA INTERNATIONAL Α.Β.Ε.Ε. 
2 ∆ΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.  
3 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.  
4 ΕΛΑΙΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.  
6 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.  
7 ΚΑΤΣΕΛΗ ΧΡ. ΥΙΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.  
8 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.  
9 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

10 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 
11 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.  
12 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.  
13 ΝΙΚΑΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε.  
14 ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
15 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
16 INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.  
17 SEAFARM IONIAN Α.Ε.  
18 ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 
19 ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.  
20 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.  
21 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.  
22 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε.  
23 ΚΡΕ.ΚΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.  
24 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.  
25 ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε.  
26 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤ. Α.Β.Ε.Ε.  
27 COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 
28 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α.Ε.  
29 ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. 
30 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.  
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31 KEGO Α.Ε.  
1 RILKEN A.E. 
2 PLIAS Α.Β.Ε.Ε.  
3 ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.  
4 CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
5 ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ. Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  
6 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
7 LAVIPHARM Α.Ε.  
8 VETERIN Α.Β.Ε.Ε.  
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9 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε.  
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Πίνακας 3.1: Εταιρίες δείγµατος ανά κλάδο (συνέχεια) 
ΚΛΑ∆ΟΣ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

1 AS COMPANY A.E.  
2 ALSINCO Α.Ε.  
3 ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
4 F.G. EUROPE Α.Ε.  
5 ΕΤΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ Α.Ε. 
6 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
7 MEDICON HELLAS A.E.  
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ∆. & ΥΙΟΣ Α.E. "YALCO" 
9 ΑΛΥΣΙ∆Α Α.Β.Ε.Ε.  

10 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.  
11 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.  
12 ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
13 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.  
14 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 
15 ΖΑΜΠΑ Α.Ε.  
16 ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α. - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.  
17 ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε.  
18 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.  
19 ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
20 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 
21 ΝΑΚΑΣ Φ. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε.  
22 ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  
23 ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
24 ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠ. "DELONGHI" Α.Ε.  
25 SATO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε. 
26 ∆ΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.  
27 FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.  
28 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.  
29 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.  
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30 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠ. ΞΥΛΟΥ 
1 GOODY'S Α.Ε.  
2 OLYMPIC CATERING Α.Ε. 
3 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.  
4 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.  
5 ΓΕΚΕ Α.Ε.  
6 ΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚ. ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤ. & ΠΡΟΣΤ. ΕΝΗΛ. Α.Ε. 
7 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  
8 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ   6
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9 HYATT REGENCY ΞΕΝΟ∆. & ΤΟΥΡ. (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 
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Πίνακας 3.1: Εταιρίες δείγµατος ανά κλάδο (συνέχεια) 
ΚΛΑ∆ΟΣ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

1 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΕΥΡΩΠΑIKΑ NΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  
3 ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.  
4 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 
5 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.  
6 ΚΟΡ-ΦΙΛ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
7 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.  
8 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  
9 ΜΑΞΙΜ Κ. Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.  

10 ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΕΛ. ∆., Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε.  
11 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  
12 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  
13 ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.  
14 FINTEXPORT Α.Β.Ε.Ε.  
15 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ, ΑΦΟΙ, ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.  
16 FANCO Α.Ε.  
17 SEX-FORM Α.Ε.  
18 ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε.  
19 ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.  
20 ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
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21 ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.  
1 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
2 ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.  
3 ΙΜΑΚΟ MEDIA A.Ε.  
4 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Η Α.Ε. 
5 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.  
6 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.  
7 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Κ. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.  
8 ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.  
9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.  

10 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  8.
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11 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  
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Πίνακας 3.1: Εταιρίες δείγµατος ανά κλάδο (συνέχεια) 
ΚΛΑ∆ΟΣ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

1 J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.  
2 ΑΕΓΕΚ Α.Ε.  
3 ΑΘΗΝΑ Α.Τ.E. 
4 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
5 ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.  
6 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 
7 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.  
8 ΓΕΝΕΡ Α.Ε.  
9 ∆ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.  

10 ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
11 Ε∆ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε.  
12 ΕΚΤΕΡ Α.Ε.  
13 ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε.  
14 ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.  
15 ΕΜΠΕ∆ΟΣ Α.Ε.  
16 ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. 
17 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Α.Ε.  
18 ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ, ΑΦΟΙ, Α.Τ.Ε.  
19 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 
20 ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.  
21 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
22 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.  

9.
 Κ
Α
Τ
Α
ΣΚ

Ε
Υ
Ω
Ν

 

23 ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  
1 ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.  
2 ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E. 
3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
4 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
5 F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
6 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 
7 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.  
8 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  

10
. Μ

Η
 Μ

Ε
Τ
Α
Λ
Λ
ΙΚ

Ω
Ν

 - 
 Ο
ΡΥ

Κ
Τ
Ω
Ν

 

9 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
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Πίνακας 3.1: Εταιρίες δείγµατος ανά κλάδο (συνέχεια) 
ΚΛΑ∆ΟΣ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

1 C.P.I. Α.Ε. 
2 INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε.  
3 MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε.  
4 PC SYSTEMS Α.Ε.  
5 RAINBOW Α.Ε.  
6 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.  
7 ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛ. Α.Ε.Β.Ε. 
8 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.  
9 ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 

10 ALTEC Α.Β.Ε.Ε. 
11 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.  
12 COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ A.B.E.E.  
13 HITECH SNT Α.Ε.  
14 ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.  
15 INFORMER Α.Ε.Β.Ε.  
16 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.  
17 LOGISMOS Α.Ε.  
18 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  
19 QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.  
20 SPACE HELLAS Α.Ε.  
21 UNIBRAIN A.E.  
22 UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. 
23 DELTA SINGULAR Α.Ε.Π. 

11
. Τ

Ε
Χ
Ν
Ο
Λ
Ο
ΓΙ
Α
Σ

 

24 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.  
1 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  
2 FITCO Α.Ε.  
3 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.  
4 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 
5 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 
6 ΕΤΕΜ Α.Ε.  
7 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. Α.Ε.  
8 ΜΑΙΛΛΗΣ, Μ. Ι., Α.Ε.Β.Ε.  
9 ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.  

10 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  

12
. Μ

Ε
Τ
Α
Λ
Λ
Ο
Υ
ΡΓ

ΙΑ
Σ

 

11 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.  
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3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
3.2.1 Υπολογισµός Μεταβλητών του Υποδείγµατος 

 

Στην υποενότητα αυτή θα αναφερθούµε στον υπολογισµό των µεταβλητών που θα 

χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο των υποθέσεων του υποδείγµατος και τον προσδιορισµό των 

απαιτούµενων σχέσεων. Αµέσως παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στις µεταβλητές 

αυτές. 

 

3.2.1.1 Εκτίµηση Ρευστότητας 

 
Για την εκτίµηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του δείγµατος χρησιµοποιήθηκαν 

τα εξής τρία µεγέθη: Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής ρευστότητας (CR - Current Ratio), 

Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας (QR – Quick Ratio) και Ταµειακός Κύκλος [ή αλλιώς 

Κύκλος Μετατροπής Μετρητών (CCC – Cash Conversion Cycle)]. Οι δυο πρώτοι δείκτες, που 

αποτελούν και τα παραδοσιακά προτεινόµενα εργαλεία µέτρησης της ρευστότητας, 

υπολογίστηκαν σε ετήσια βάση µε την µορφή των Εξισώσεων (2.1) και (2.2) του δευτέρου 

κεφαλαίου αυτής της µελέτης. Ο ταµειακός κύκλος υπολογίστηκε µε βάση την σχέση (2.3) του 

δευτέρου κεφαλαίου, δηλαδή όπως ορίστηκε στο υπόδειγµα των Richards και Laughlin (1980), 

ήτοι: 

CCC = RCP + ICP – PDP = 

=
Πωλήσεις 

ίΛογαριασµοι Εισπρακτέο x 360 +
Πωληθέντων Κόστος 
Αποθέµατα x 360 -

X
ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε x 360  

 

όπου: Χ = Κόστος Πωληθέντων + Λοιπά Έξοδα + Τόκοι + Άλλα Έξοδα µη Λειτουργικά 

– Αποσβέσεις. 

Η αναλυτική παρουσίαση των αριθµοδεικτών αυτών, όπως προαναφέρθηκε, 

πραγµατοποιήθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της µελέτης αυτής. 

 

3.2.1.2 Εκτίµηση Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης 

 

Για την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης των επιχειρήσεων του δείγµατος 

χρησιµοποιήθηκαν τρεις δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, οι εξής: Αριθµοδείκτης ∆ανειακής 

Επιβάρυνσης Επενδυµένων Κεφαλαίων (Dept to Assets Ratio – DAR), Αριθµοδείκτης 

∆ανειακής Επιβάρυνσης Ιδίων Κεφαλαίων (Dept to Equity Ratio – DR) και Αριθµοδείκτης 
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Κάλυψης Τόκων (Times Interest Earned Ratio – TIE). Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης 

αποτελούν µια ένδειξη για τους επενδυτές και τους µακροπρόθεσµους πιστωτές µιας 

επιχείρησης του κινδύνου που εµπεριέχει η επιχείρηση, ως µια εναλλακτική λύση επένδυσης ή 

δανεισµού. Μετρούν δε τον βαθµό της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από ξένα κεφάλαια. 

∆ηλαδή, παρέχουν πληροφόρηση στην διοίκηση της επιχείρησης και στους δανειστές της, 

προκειµένου αυτοί να εκτιµήσουν το περιθώριο ασφαλείας, το οποίο παρέχεται από το ύψος 

των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Καθώς αυξάνεται η αναλογία των ξένων κεφαλαίων 

προς τα συνολικά κεφάλαια της επιχείρησης, αυξάνονται ταυτόχρονα και οι υποχρεώσεις 

ικανοποίησής τους. Αυτό επιφέρει την αύξηση της αβεβαιότητας σχετικά µε την απόδοση της 

επένδυσης των µετόχων της επιχείρησης. Αµέσως παρακάτω ακολουθεί µια αρκετά συνοπτική 

παρουσίαση των τριών προαναφερθέντων αριθµοδεικτών. 

 

Αριθµοδείκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης Επενδυµένων Κεφαλαίων (DAR) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά το ποσοστό των συνολικών ξένων κεφαλαίων που έχουν 

χορηγήσει οι πιστωτές της επιχείρησης επί των συνολικών κεφαλαίων αυτής και υπολογίζεται 

αν διαιρέσουµε το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης µε το σύνολο των περιουσιακών 

της στοιχείων. Εποµένως η σχέση που αποδίδει το συγκεκριµένο αριθµοδείκτη και που 

χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση µας είναι η ακόλουθη: 

DAR = 
ύΕνεργητικο Σύνολο

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε σµεςΜακροπρόθε +   (3.1) 

Όσο µεγαλύτερες τιµές λαµβάνει ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης τόσο µικρότερο είναι 

το περιθώριο ασφαλείας έναντι των ζηµιών των πιστωτών στην περίπτωση ρευστοποίησης της 

επιχείρησης. Αυτό διότι οι υψηλές τιµές αυτού του αριθµοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης 

του κινδύνου για τους πιστωτές, λόγω της πιθανότητας η επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα 

πρωτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών έναντι αυτής. 

 

 Αριθµοδείκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης Ιδίων Κεφαλαίων (DR) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός λειτουργεί µε παρόµοιο µε τον προηγούµενο τρόπο, µόνο που σε 

αυτή την περίπτωση µετρά το βαθµό που τα ξένα κεφάλαια καλύπτουν τα ίδια κεφάλαια της 

επιχείρησης. Η εξίσωση που εκφράζει το συγκεκριµένο αριθµοδείκτη και που 

χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση µας είναι η ακόλουθη: 

DR = 
Κεφάλαια Ίδια

ςΥποχρεώσει σµεςΒραχυπρόθε σµεςΜακροπρόθε +   (3.2) 

Είναι λογικό να αποδεχθούµε ότι χαµηλές τιµές του αριθµοδείκτη αυτού προτιµούνται 

από τους επενδυτές. Ωστόσο στο σηµείο αυτό κρίνουµε απαραίτητο να αναφέρουµε ότι 
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υψηλές τιµές αυτών των δύο αριθµοδεικτών δε συνεπάγονται απαραίτητα ότι µια επιχείρηση 

βρίσκεται σε άσχηµη οικονοµική θέση. Πρέπει πάντοτε να εξετάζονται σε συνδυασµό µε τους 

δείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας, ώστε να εξάγονται σχετικά πιο ασφαλή 

συµπεράσµατα για την οικονοµική ευρωστία µιας επιχείρησης. 

 

Αριθµοδείκτης Κάλυψης Τόκων (TIE) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός υπολογίστηκε από την παρακάτω σχέση: 

TIE = 
Τόκοι Χρεωστικοί

ιΤόκο Χρεωστικοί  φόρων  προΚέρδη +   (3.3) 

Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης µετρά τον βαθµό στον οποίο τα κέρδη µιας επιχείρησης 

µπορούν να µειωθούν χωρίς αυτό να οδηγεί σε αδυναµία της επιχείρησης να καλύψει το ύψος 

των ετήσιων χρεωστικών τόκων. Συνακόλουθα, όταν ο αριθµοδείκτης αυτός λαµβάνει υψηλές 

τιµές, αυτό συνεπάγεται ότι το περιθώριο ασφαλείας των επενδυτών και πιστωτών της 

επιχείρησης είναι υψηλό, διότι τα κέρδη προ φόρων επαρκούν για να καλύψουν τους τόκους. 

 

3.2.1.3 Εκτίµηση της αποδοτικότητας – αξίας  

 

Για την εκτίµηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του δείγµατος 

χρησιµοποιήθηκαν οι εξής τρεις δείκτες αποδοτικότητας: Αριθµοδείκτης Απόδοσης 

Επενδυµένων Κεφαλαίων (Return on Assets – ROA), Αριθµοδείκτης Απόδοσης Ιδίων 

Κεφαλαίων (Return on Equity – ROE) και Αριθµοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Net 

Profit Margin – NPM). Οι δείκτες αποδοτικότητας αποτελούν µεγέθη που µετρούν το πόσο 

αποτελεσµατικά διοικείται µια επιχείρηση. Οι σχέσεις µε τις οποίες υπολογίστηκαν οι εν λόγω 

δείκτες στην ανάλυσή µας ακολουθούν αµέσως παρακάτω. 

 

Αριθµοδείκτης Απόδοσης Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROA) 

Ο αριθµοδείκτης αυτός αξιολογεί την οικονοµική απόδοση µιας επιχείρησης µε βάση το 

µέγεθος των επενδυµένων κεφαλαίων της. ∆ηλαδή: 

ROA = 
ύΕνεργητικο Σύνολο

φόρων  προΚέρδη   (3.4) 

Εποµένως ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά το ποσοστό απόδοσης του συνολικού 

επενδυµένου κεφαλαίου µιας επιχείρησης. 

 

Αριθµοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 
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Ο αριθµοδείκτης αυτός αξιολογεί την οικονοµική απόδοση µιας επιχείρησης σε 

συνδυασµό µε το µέγεθος των ιδίων κεφαλαίων της. ∆ηλαδή: 

ROE = 
Κεφάλαια Ίδια

φόρων  προΚέρδη   (3.5) 

Εποµένως, ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά το ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων 

µιας επιχείρησης και ενδιαφέρει άµεσα τους µετόχους αυτής. 

Τέλος, για την εκτίµηση της αξίας που έχει δηµιουργηθεί στην επιχείρηση για τους 

µετόχους της, χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές κλεισίµατος των µετοχών στο τέλος του κάθε έτους 

για την περίοδο 2002 – 2004. Οι τιµές αυτές βρέθηκαν είτε µέσω αναζήτησης στις επίσηµες 

ιστοσελίδες των επιχειρήσεων του δείγµατος, είτε µέσω επικοινωνίας µε τις οικονοµικές τους 

διευθύνσεις. 

 

3.2.2 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης 

 

Για τον προσδιορισµό των σχέσεων των εξεταζόµενων µεταβλητών και τον έλεγχο των 

πέντε υποθέσεων του υποδείγµατός µας χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της συσχέτισης 

(correlation) και της γραµµικής παλινδρόµησης (linear regression). Η στατιστική ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 

 

3.2.2.1 Ανάλυση Συσχέτισης 

 

Κατά την διαδικασία της ανάλυσης της συσχέτισης µεταξύ δυο µεταβλητών ενός 

πληθυσµού, εξετάζουµε αν υπάρχει σχέση µεταξύ των τιµών που λαµβάνουν οι εν λόγω 

µεταβλητές και στην συνέχεια προσπαθούµε να την προσδιορίσουµε. Το πρώτο βήµα για τον 

προσδιορισµό των σχέσεων µεταξύ δύο µεταβλητών είναι να σχηµατίσουµε τη γραφική 

παράσταση των τιµών των δύο µεταβλητών σε ένα ορθογώνιο σύστηµα αξόνων. Το γράφηµα 

που προκύπτει ονοµάζεται ∆ιάγραµµα διασποράς και µας παρέχει τη δυνατότητα να δούµε αν 

υπάρχει κάποιου είδους πρότυπο µεταξύ των τιµών των δυο µεταβλητών ή αν αυτές 

εµφανίζονται τυχαία κατανεµηµένες. Όταν δυο µεταβλητές συνδέονται µεταξύ τους κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε οι τιµές τους που απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα διασποράς να είναι 

κατανεµηµένες γύρω από µια ευθεία, τότε λέµε ότι οι µεταβλητές αυτές συσχετίζονται. 

Ειδικότερα όταν το νέφος σηµείων του διαγράµµατος διασποράς έχει τέτοια µορφή, όπου στις 

χαµηλές τιµές της µιας µεταβλητής αντιστοιχούν οι χαµηλές της άλλης και στις υψηλές τιµές 

της µιας αντιστοιχούν οι υψηλές της άλλης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, µεταξύ αυτών των δυο 
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µεταβλητών υπάρχει θετική συσχέτιση. Αντίθετα, όταν η µορφή του διαγράµµατος διασποράς 

είναι τέτοια ώστε, οι χαµηλές τιµές της µιας µεταβλητής αντιστοιχούν στις υψηλές της άλλης 

και αντίστροφα, τότε µεταξύ αυτών των δυο µεταβλητών υπάρχει αρνητική συσχέτιση. Τέλος, 

όταν το νέφος σηµείων του διαγράµµατος διασποράς δεν εµφανίζει κάποια συστηµατική 

διάταξη ώστε να µπορούµε να το προσαρµόσουµε σε µια καµπύλη, τότε αυτό συνεπάγεται ότι 

οι δυο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. 

Το επόµενο βήµα της διαδικασίας ανάλυσης συσχέτισης δυο µεταβλητών είναι να 

προσδιορίσουµε την ένταση της σχέσης τους χρησιµοποιώντας τον συντελεστή συσχέτισης του 

Pearson. Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης του Pearson µετρά το βαθµό της γραµµικής 

εξάρτησης (γραµµική συµµεταβολή) δύο ποσοτικών µεταβλητών Χ και Υ των δεδοµένων ενός 

δείγµατος. Λαµβάνει τιµές µεταξύ –1 και 1 µε τις ακραίες τιµές να αντιστοιχούν στην 

περίπτωση που όλα τα σηµεία (xi, yi) βρίσκονται επάνω σε µια ευθεία µε θετική ή αρνητική 

κλίση. Όσο πιο κοντά σε αυτές βρίσκεται ο συντελεστής συσχέτισης τόσο πιο έντονη είναι η 

γραµµική εξάρτηση, ενώ όταν λαµβάνει τιµές κοντά στο µηδέν (ή ακόµα και ίσες µε το µηδέν) 

τότε αυτό συνεπάγεται την απουσία της γραµµικής σχέσης. Η σχέση δυο µεταβλητών 

θεωρείται ότι είναι ασθενής όταν ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson λαµβάνει τιµές στο 

διάστηµα [0, 0,3], µέτρια όταν λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [0,3, 0,6] και ισχυρή στο 

διάστηµα [0,6, 1] [Τσάντας, Μωϋσιάδης, Μπαγιατής, Χατζηπαντελής (1999)]. 

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να τονίσουµε ότι η ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ δυο 

µεταβλητών δε συνεπάγεται οπωσδήποτε τον επηρεασµό της µίας από την άλλη. Είναι πιθανό 

η συσχέτιση να οφείλεται στην επίδραση άλλης ή άλλων παραµέτρων πάνω σε αυτές. ∆ηλαδή, 

η ανάλυση συσχέτισης απλά µας πληροφορεί για την ύπαρξη ή µη γραµµικής σχέσης µεταξύ 

δυο µεταβλητών και για την ένταση αυτής της σχέσης µέσω του συντελεστή Pearson, χωρίς 

όµως να προσδιορίζει και τα αίτια που την προκαλούν. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο 

για τον προσδιορισµό της σχέσης δυο µεταβλητών η ανάλυση συσχέτισης να συµπληρώνεται 

από την ανάλυση παλινδρόµησης, η σύντοµη παρουσίαση της οποίας ακολουθεί αµέσως 

παρακάτω. 

 

3.2.2.2 Ανάλυση Γραµµικής Παλινδρόµησης 

 

Με την µέθοδο της παλινδρόµησης προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε την τιµή µιας 

µεταβλητής Y, η οποία ονοµάζεται εξαρτηµένη, από µια η περισσότερες µεταβλητές Xi, που 

ονοµάζονται ανεξάρτητες, κάνοντας εκ των προτέρων την υπόθεση ότι οι µεταβλητές αυτές 

συσχετίζονται, δηλαδή χρησιµοποιώντας το µεταξύ τους συντελεστή συσχέτισης. 
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Εφαρµόζοντας τη µέθοδο της παλινδρόµησης ακολουθούµε δύο διαφορετικές µεταξύ τους 

διαδικασίες: την ανάλυση των σχέσεων σύνδεσης και την πρόβλεψη. Με την πρώτη 

διαδικασία προσπαθούµε να αντιληφθούµε το µηχανισµό της αιτίας που επιτρέπει στις 

µεταβλητές Xi να επιδρούν στην Y. Με την δεύτερη διαδικασία προσπαθούµε να προβλέψουµε 

την τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ απο τις τιµές που λαµβάνουν οι µεταβλητές Xi. Η 

παλινδρόµηση ονοµάζεται απλή όταν µια ανεξάρτητη µεταβλητή χρησιµοποιείται για την 

πρόβλεψη µιας εξαρτηµένης µεταβλητής, ενώ πολλαπλή όταν χρησιµοποιούνται παραπάνω 

από µια µεταβλητές. 

 Στην ανάλυσή µας θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο της απλής παλινδρόµησης, η οποία 

ασχολείται µε την εύρεση της µορφής της σχέσης µεταξύ µιας εξαρτηµένης µεταβλητής Υ από 

µια ανεξάρτητη Χ, η οποία σχέση εκφράζεται από την ευθεία: 

y = αx + β + ε  (3.6) 

∆ηλαδή, για κάθε στοιχείο i του οποίου η ανεξάρτητη µεταβλητή παίρνει την τιµή Xi η 

τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής είναι άθροισµα δυο όρων: του (αxi + β) και του εi. Ο πρώτος 

όρος οφείλεται στην µεταβλητή Χ και ο δεύτερος σε διάφορους άλλους παράγοντες και 

ονοµάζεται κατάλοιπο ή σφάλµα. Η εκτίµηση των συντελεστών α και β επιτελείται µέσω της 

µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, η αναλυτική περιγραφή της οποίας είναι πέρα από τους 

σκόπους της παρούσας µελέτης. 

Αφού προσδιοριστεί η ευθεία παλινδρόµησης (ευθεία ελαχίστων τετραγώνων) µέσω της 

εκτίµησης των συντελεστών α και β πρέπει να προσδιοριστεί το πόσο σωστά περιγράφει η 

ευθεία αυτή την αλληλεξάρτηση των µεταβλητών. ∆ηλαδή να εξεταστεί το πόσο καλά αυτή η 

ευθεία καθορίζει το βαθµό εξάρτησης των µεταβλητών Χ και Υ. Αυτό πραγµατοποείται µε την 

χρήση του συντελεστή προσδιορισµού R2 ο οποίος λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [0,1]. Όσο 

πιο κοντά στην µονάδα βρίσκεται ο συντελεστής προσδιορισµού τόσο καλύτερη είναι η 

προσαρµογή της ευθείας παλινδρόµησης. Επίσης ο συντελεστής προσδιορισµού δείχνει το 

ποσοστό των τιµών της µεταβλητής Χ που ερµηνεύεται από τις µεταβολές της µεταβλητής Υ. 

Αν δηλαδή ο R2 = 0,90, αυτό σηµαίνει ότι το 90% της µεταβλητότητας της Υ οφείλεται στις 

µεταβολές της Χ και το υπόλοιπο 10% της µεταβολής της Υ σε άλλες αιτίες [Παπαδηµητρίου 

2001]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται η παρουσίαση και ο σχολιασµός των 

αποτελεσµάτων της στατιστικής ανάλυσης των πέντε προς έλεγχο υποθέσεων που αναλύθηκαν 

στο προηγούµενο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από δυο ενότητες στις οποίες 

παρουσιάζονται: πρώτον τα αποτελέσµατα για το συνολικό δείγµα των επιχειρήσεων και 

δεύτερον τα αποτελέσµατα ανά κλάδο. Στην αρχή γίνεται η περιγραφή της ανάλυσης 

συσχέτισης ανά υπόθεση η οποία εµπεριέχει αναφορές και στην περιγραφική στατιστική των 

εξεταζόµενων µεταβλητών και στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της γραµµικής 

παλινδρόµισης (ανά υπόθεση και πάλι). 

 

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

4.1.1 Α΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ των Παραδοσιακών και Σύγχρονων Μεγεθών 

Μέτρησης της Ρευστότητας 

 

α) Ανάλυση Συσχέτισης 

Στον Πίνακα 4.1 δίδονται τα δεδοµένα της περιγραφικής στατιστικής των µεταβλητών 

για το συνολικό δείγµα, ενώ στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

συσχέτισης για την πρώτη υπόθεση (συντελεστές συσχέτισης του Pearson για όλη την χρονική 

περίοδο και ανά έτος). Παρατηρούµε ότι ο µέσος ταµειακός κύκλος των επιχειρήσεων του 

δείγµατος είναι 173,390 ηµέρες, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι απαιτείται περίπου το χρονικό 

διάστηµα των 173 ηµερών για να πραγµατοποιηθεί καθαρή εισροή µετρητών στις 

επιχειρήσεις. Η µέση τιµή για τα παραραδοσιακά µεγέθη των αριθµοαριθµοδεικτών 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας είναι 2,435 και 1,857 αντίστοιχα. 

Όπως προαναφέρθηκε το πρώτο βήµα για την εξακρίβωση της σχέσης µεταξύ δυο 

µεταβλητών, είναι η δηµιουργία του διαγράµµατος διασποράς των τιµών των εν λόγω 

µεταβλητών. Τα ∆ιαγράµµατα διασποράς τα οποία απεικονίζουν την σχέση µεταξύ του 

ταµειακού κύκλου και των αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας, 

καθώς και τα υπόλοιπα που απεικονίζουν τις σχέσεις των µεταβλητών που συγκροτούν τις 

άλλες τέσσερεις υποθέσεις,  παρατίθενται στο Παράρτηµα 2 της παρούσας µελέτης. 

Παρατηρώντας τα ∆ιαγράµµατα 4.1 και 4.2 που αφορούν την πρώτη υπόθεση, διαπιστώνουµε 
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την ύπαρξη αρκετών παράτυπων σηµείων, που καθιστούν αρκετά δύσκολο τον προσδιορισµό 

των σχέσεων των µεταβλητών µε σαφήνεια από τα ∆ιαγράµµατα διασποράς.  

Από τη διαδικασία της ανάλυσης συσχέτισης και την εξαγωγή των συντελεστών 

συσχέτισης του Pearson προκύπτει µια στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του 

ταµειακού κύκλου και των αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας. 

Ωστόσο η σχέση αυτή είναι ασθενής αφού οι τιµές των συντελεστών συσχέτισης είναι r = 

0,131 και r = 0,121 αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε την υπόθεση H1Α, καθώς και 

µε τα αποτελέσµατα των µελετών των Richards & Laughlin (1980), Lyroudi, McCarty, 

Lazaridis, Papanikolaou (1999) και Lyroudi και Lazaridis (2000) για τις αµερικανικές, 

βρετανικές επιχειρήσεις και τον ελληνικό κλάδο τροφίµων αντίστοιχα, αλλά έρχονται σε 

αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας του Kamath (1989) για τις αµερικανικές 

επιχειρήσεις. 

 

β) Ανάλυση Παλινδρόµησης 

Στον Πίνακα 4.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της απλής παλινδρόµησης της 

πρώτης καθώς και των υπόλοιπων υποθέσεων του υποδείγµατος. ∆ηλαδή ο εν λόγω Πίνακας 

περιέχει την απαιτούµενη πληροφόρηση για κάθε εξεταζόµενη σχέση για το συντελεστή 

συσχέτισης r του Pearson, τον συντελεστή προσδιορισµού R2, το επίπεδο σηµαντικότητας, το 

συντελεστή α (σταθερός όρος) που είναι το σηµείο που η γραµµή παλινδρόµησης (ευθεία των 

ελαχίστων τετραγώνων) τέµνει τον κάθετο άξονα, τον συντελεστή β που αποτελεί την κλίση 

της ευθείας παλινδρόµησης και τη στατιστική F που αποτελεί ένα µέτρο του βαθµού 

επηρεασµού της εξαρτηµένης µεταβλητής από την ανεξάρτητη. Ως ανεξάρτητες µεταβλητές 

χρησιµοποιούµε τους αριθµοδείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας και ως 

εξαρτηµένη τον ταµειακό κύκλο.  

 Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν τη στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µεταξύ 

του ταµειακού κύκλου και των αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης 

ρευστότητας. Ωστόσο και πάλι αποδεικνύεται ότι η σχέση αυτή είναι ασθενής, διότι ο 

συντελεστής προσδιορισµού R2 λαµβάνει τιµές 0,017 για την σχέση ταµειακού κύκλου – 

αριθµοαριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας και 0,015 για την σχέση ταµειακού κύκλου 

– αριθµοαριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας. Αυτό συνεπάγεται ότι µόνο το 1,7% και το 1,5% 

των µεταβολών των τιµών της µεταβλητής του ταµειακού κύκλου ερµηνεύεται από τις 

µεταβολές των τιµών των µεταβλητών των αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης 

ρευστότητας αντίστοιχα. 
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 Τα ∆ιαγράµµατα 4.3 και 4.4 που παρατίθενται στο Παράρτηµα 3, αποτελούν τα 

∆ιαγράµµατα διασποράς που εµπεριέχουν την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. Οι εξισώσεις της 

γραµµικής παλινδρόµησης που προσδιορίζουν τις δυο ευθείες είναι: 

CR = 147,75 + 10,53CCC και 

QR = 151,06 + 12,02CCC 

 Παρατηρώντας τα δυο ∆ιαγράµµατα διαπιστώνουµε ότι οι ευθείες των ελαχίστων 

τετραγώνων και στις δυο περιπτώσεις έχουν µικρή θετική κλίση και τείνουν να γίνουν 

παράλληλες µε τον άξονα του Χ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η σχέση των µεταβλητών είναι 

ασθενώς θετική. 

Το γενικότερο συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση συσχέτισης και την 

ανάλυση παλινδρόµησης είναι ότι όσο αυξάνεται η τιµή των αριθµοαριθµοδεικτών 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας, όσο δηλαδή βελτιώνεται η ρευστότητα των 

επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται και ο ταµειακός κύκλος. Η αύξηση όµως του ταµειακού κύκλου 

είναι αναµενόµενο να επιφέρει όλο και µεγαλύτερες δεσµεύσεις επενδύσεων σε κεφάλαιο 

κίνησης. Αυτό το γεγονός είναι πιθανόν να δηµιουργήσει προβλήµατα ρευστότητας στις 

επιχειρήσεις στο µέλλον. Συνακόλουθα, ο ταµειακός κύκλος και τα παραδοσιακά µεγέθη 

µέτρησης της ρευστότητας παρέχουν αντιφατικές πληροφορίες για το επίπεδο της ρευστότητας 

µιας επιχείρησης, τουλάχιστον σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης.  

 
4.1.2 Β΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ του Ταµειακού Κύκλου και των Παραγόντων που 

τον Συνθέτουν. 

 

α) Ανάλυση Συσχέτισης 

Απο την περιγραφική στατιστική των εξεταζόµενων µεταβλητών όπως αυτή 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1 διαπιστώνουµε ότι οι µέσες τιµές των µεταβλητών της 

περιόδου επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, της περιόδου επανάκτησης των 

αποθεµάτων και της περιόδου αποπληρωµής των εισπρακτέων λογαριασµών είναι 323,489 , 

135,797 και 296,950 αντίστοιχα. Εποµένως για τις επιχειρήσεις του συνολικού δείγµατος 

απαιτούνται κατά µέσο όρο 323 ηµέρες για να εισπρακτούν οι απαιτήσεις από την εµπορική 

δραστηριότητα, 135 ηµέρες για την πώληση και την αντικατάσταση των αποθεµάτων και 296 

ηµέρες για την αποπληρωµή των υποχρεώσεων. 

Τα ∆ιαγράµµατα διασποράς των τιµών των µεταβλητών που συγκροτούν την δεύτερη 

υπόθεση (∆ιαγράµµατα 4.5 – 4.7) παρατίθενται στο Παράρτηµα 2 της παρούσας µελέτης ενώ 

οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson στον Πίνακα 4.3 του Παραρτήµατος 1. Οι σχέσεις που 

προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης µεταξύ του ταµειακού κύκλου 
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και των παραγόντων από τους οποίους αποτελείται είναι θετικές και στατιστικά σηµαντικές. 

Πιο συγκεκριµένα, η θετική συσχέτιση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και της περιόδου 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών είναι ισχυρή, µε συντελεστή Pearson r = 0,858, 

Αντίθετα οι συσχετίσεις µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των περιόδων επανάκτησης 

αποθεµάτων και αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών είναι µέτριες, µε συντελεστή 

Pearson r = 0,563 και r = 0,378 αντίστοιχα. Εποµένως, η υπόθεση H2A επαληθεύεται εν µέρει 

διότι ο τρίτος προσδιοριστικός παράγοντας του ταµειακού κύκλου, δηλαδή η περίοδος 

αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών, παρουσιάζει θετική σχέση µε τον ταµειακό 

κύκλο, αντί της αναµενόµενης αρνητικής σχέσης. 

Ο πιο σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του ταµειακού κύκλου των επιχειρήσεων 

του δείγµατος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, εµφανίζεται να είναι η περίοδος επανείσπραξης 

των εισπρακτέων λογαριασµών, ακολουθούµενη από τις περιόδους επανάκτησης των 

αποθεµάτων και αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών. Ωστόσο, το τελευταίο µέγεθος, 

όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζει παραδόξως θετική σχέση µε τον ταµειακό κύκλο αντί της 

αναµενόµενης µε βάση την H2A υπόθεση, αλλά και µε βάση τη µαθηµατική εξίσωση που 

συνδέει τις δυο µεταβλητές. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη παράτυπων σηµείων στην 

µεταβλητή του ταµειακού κύκλου, γεγονός που µας αναγκάζει να προβούµε στον ανάλογο 

έλεγχο της συγκεκριµένης µεταβλητής µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. 

 

Πίνακας 4.11: Παράτυπα σηµεία Ταµειακού Κύκλου 
ΕΤΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 

2002 2003 2004
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 1 1 2 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2 5 3 10 
ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 3 5 10 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 1 1 3 
ΧΗΜΙΚΩΝ - 1 1 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5 3 3 11 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - 1 2 3 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - - - - 
ΜΗ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 2 3 2 7 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 2 2 5 
ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2 2 1 5 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 3 1 2 6 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 18 23 23 64 
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Ο κανόνας ταυτοποίησης µιας παρατήρησης ως παράτυπο σηµείο που ακολουθεί το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι ο εξής: τιµές µεγαλύτερες από την τιµή του 75ου ποσοστιαίου 

σηµείου προσαυξηµένη κατά 1,5 φορά το ενδοτεταρτηµοριακό πλάτος ή µικρότερες από την 

τιµή του 25ου ποσοστιαίου σηµείου ελαττωµένη κατά 1,5 φορά το ενδοτεταρτηµοριακό πλάτος 

είναι παράτυπα σηµεία. Με βάση αυτό τον κανόνα, τιµές µεγαλύτερες από 489,36 και 

µικρότερες από –248,72 είναι παράτυπα σηµεία ή αλλιώς τιµές εκτός του διαστήµατος [-

248.72, 489.36] θεωρούνται παράτυπα σηµεία. 

Ο Πίνακας 4.11 παρουσιάζει τα παράτυπα σηµεία ανά έτος και ανά κλάδο που 

προέκυψαν από τον εν λόγω έλεγχο της µεταβλητής του ταµειακού κύκλου. Παρατηρούµε ότι 

βρέθηκαν συνολικά 64 παράτυπες περιπτώσεις οι περισσότερες των οποίων ανήκουν στους 

κλάδους των Τροφίµων & Ποτών (10), Χονδρεµπορίου (10), Κατασκευών (11) και Μη 

Μεταλλικών Ορυκτών (7). Από την στιγµή που η διασπορά των παράτυπων σηµείων ανά 

κλάδο είναι µεγάλη (δηλαδή η πλειοψηφία των παράτυπων σηµείων δεν ανήκει σε ένα 

συγκεκριµένο κλάδο), δεν µπορούµε, για λόγους αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων της έρευνας, 

να αφαιρέσουµε τα δεδοµένα των επιχειρήσεων κάποιου ή κάποιων κλάδων από το συνολικό 

δείγµα και να σχηµατίσουµε ένα νέο δείγµα.  Ωστόσο θα προβούµε σε επανέλεγχο της 

δεύτερης υπόθεσης, αφού αφαιρέσουµε το σύνολο των 64 παράτυπων σηµείων. ∆ηλαδή 

δηµιουργούµε ένα νέο δείγµα προς εξέταση το οποίο ονοµάζουµε «καθαρό δείγµα» 

αφαιρώντας τα παράτυπα σηµεία. 

Από την περιγραφική στατιστική του νέου δείγµατος προκύπτει ότι ο µέσος ταµειακός 

κύκλος µειώνεται από 173 σε 112 περίπου ηµέρες, ενώ η µέση τιµή της περιόδου 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, της περιόδου επανάκτησης των αποθεµάτων 

και της περιόδου αποπληρωµής των εισπρακτέων λογαριασµών µειώνεται από 323,489 , 

135,797 και 296,950 σε 229,16 , 112,76 και 239,86 αντίστοιχα.  

 Ο Πίνακας 4.4 του Παραρτήµατος 1 παρουσιάζει τους συντελεστές συσχέτισης του 

Pearson που προέκυψαν από την ανάλυση συσχέτισης του καθαρού δείγµατος. Παρατηρούµε 

ότι η σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και της περιόδου αποπληρωµής των πληρωτέων 

λογαριασµών είναι σύµφωνη µε την υπόθεση H2A. ∆ηλαδή υφίσταται µια στατιστικά 

σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών, η οποία όµως είναι ασθενής αφού r = 

-0,088.  Ο πιο σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του ταµειακού κύκλου εξακολουθεί να 

είναι η περίοδος επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, ακολουθούµενη και σε αυτήν 

την περίπτωση από την περίοδο επανάκτησης των αποθεµάτων. Οι σχέσεις αυτές 

εξακολουθούν να είναι θετικές και στατιστικά σηµαντικές επαληθεύοντας την υπόθεση H2A , 
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αλλά η συσχέτιση ταµειακού κύκλου – περιόδου επανείσπραξης εισπρακτέων λογαριασµών 

δεν είναι πλεόν ισχυρή, αλλά µέτρια (αφού r = 0,509). 

 

β) Ανάλυση Παλινδρόµησης 

Τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης επιβεβαιώνουν µε τη σειρά τους τη 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των µεταβλητών του ταµειακού κύκλου και των περιόδων 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, επανάκτησης των αποθεµάτων και 

αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών για το συνολικό δείγµα. Ο συντελεστής 

προσδιορισµού R2 λαµβάνει ιδιαίτερα υψηλή τιµή για την σχέση ταµειακού κύκλου – περιόδου 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών (R2 = 0,736), σε σύγκριση µε τις άλλες δυο 

σχέσεις, υποδηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας για τον ταµειακό 

κύκλο είναι η εν λόγω µεταβλητή. Αυτό διότι το 73,6% των µεταβολών των τιµών του 

ταµειακού κύκλου οφείλεται στις διακυµάνσεις των τιµών της περιόδου επανείσπραξης των 

εισπρακτέων λογαριασµών. 

Στα ∆ιαγράµµατα διασποράς 4.8, 4.9 και 4.10 του Παραρτήµατος 3, απεικονίζονται οι 

ευθείες των ελαχίστων τετραγώνων που προέκυψαν από την διαδικασία γραµµικής 

παλινδρόµησης για τις τρεις προαναφερθείσες σχέσεις. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

χρησιµοποιήθηκε ο ταµειακός κύκλος και ως ανεξάρτητη κάθε ένας από τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες του ταµειακού κύκλου. Οι εξισώσεις που προσδιορίζουν τις 

συγκεκριµένες ευθείες είναι:  

CCC = -41,574 + 0,664RCP για την σχέση CCC – RCP, 

CCC = -50,431 + 1,524ICP για την σχέση CCC – ICP και 

CCC = 39,369 + 0,451PDP για την σχέση CCC – PCP. 

Η κλίση της ευθείας των ελαχίστων τετραγώνων είναι και στις τρεις περιπτώσεις 

ξεκάθαρα θετική, κάτι το οποίο µε τη σειρά του υποδηλώνει την ύπαρξη θετικής σχέσης 

µεταξύ των µεταβλητών.  

Από την ανάλυση συσχέτισης και γραµµικής παλινδρόµησης προκύπτει το συµπέρασµα 

ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας του ταµειακού κύκλου είναι η περίοδος επανείσπραξης των 

εισπρακτέων λογαριασµών, σε αντίθεση µε άλλες προγενέστερες µελέτες από τα 

αποτελέσµατα των οποίων είχαν προκύψει άλλοι παράγοντες ως πιο σηµαντικοί. Επίσης ο 

ταµειακός κύκλος φάνηκε να είναι ιδαίτερα ευαίσθητος και στην περίοδο επανάκτησης των 

αποθεµάτων, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όσον αφορά στην πολιτική 

διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης που εφαρµόζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. ∆ηλαδή, το 

γεγονός αυτό αποτελεί µια ένδειξη ότι οι διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία 
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χρόνια έχουν αρχίσει να αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ορθολογικής διαχείρισης των 

αποθεµάτων για την οµαλή λειτουργία και την οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεών τους, 

εφαρµόζοντας σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αποθεµάτων (logistics), κάτι στο οποίο 

υστερούσαν σηµαντικά στο παρελθόν. 

 

4.1.3 Γ΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της Ρευστότητας και της Χρηµατοοικονοµικής 

Μόχλευσης µιας Επιχείρησης. 

 

α) Ανάλυση Συσχέτισης 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης της τρίτης υπόθεσης του υποδείγµατος για 

το συνολικό δείγµα των επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5 του Παραρτήµατος 1 

της µελέτης και τα αντίστοιχα ∆ιαγράµµατα διασποράς (4.11 – 4.19) παρατίθενται στο 

Παράρτηµα 2. Παρατηρούµε λοιπόν ότι η σχέση του ταµειακού κύκλου µε τους δείκτες 

δανειακής επιβάρυνσης επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων καθώς και µε το αριθµοδείκτη 

κάλυψης τόκων είναι αρνητική και στατιστικά σηµαντική, αλλά ασθενής, µε συντελεστές 

Pearson που λαµβάνουν τιµές –0,223, -0,150 και -0,130 αντίστοιχα. Επίσης οι αριθµοδείκτες 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση 

και µε τα τρία µεγέθη µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης των επιχειρήσεων. 

Εποµένως, η υπόθεση H3Α υποστηρίζεται µόνο εν µέρει, αφού µόνο οι σχέσεις του ταµειακού 

κύκλου µε το αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων και οι σχέσεις των παραδοσιακών µεγεθών 

µέτρησης της ρευστότητας µε τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης επεδυµένων και ιδίων 

κεφαλαίων είχαν το αναµενόµενο πρόσηµο. 

 

β) Ανάλυση Παλινδρόµησης 

Στην ανάλυση παλινδρόµησης που πραγµατοποιήσαµε χρησιµοποιήσαµε ως ανεξάρτητες 

µεταβλητές τα εξεταζόµενα µεγέθη µέτρησης της ρευστότητας και ως εξαρτηµένες τα µεγέθη 

µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. ∆ηλαδή έγινε προσπάθεια να εξεταστεί αν το 

επίπεδο ρευστότητας επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση µιας 

επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης επιβεβαιώνουν τη στατιστικά 

σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ των αριθµοδεικτών µέτρησης της ρευστότητας και των 

αριθµοδεικτών µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης των επιχειρήσεων του 

δείγµατος. Επίσης οι εν λόγω σχέσεις είναι ασθενείς αφού οι συντελεστές προσδιορισµού (οι 

οποίοι παρατίθενται στον Πίνακα 4.8) λαµβάνουν χαµηλές τιµές. Τέλος, παρατηρώντας τα 

∆ιαγράµµατα διασποράς 4.20 – 4.28 µε την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων του Παραρτήµατος 
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3, διαπιστώνουµε και πάλι ότι οι σχέσεις µεταξύ των προαναφερθέντων µεταβλητών είναι 

αρνητικές, αφού η κλίση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων είναι αρνητική σε όλες τις 

περιπτώσεις. Επίσης παρατηρούµε ότι η διασπορά των σηµείων γύρω από την ευθεία 

ελαχίστων τατραγώνων είναι µεγάλη σε όλες τις περιπτώσεις, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι οι 

σχέσεις που προέκυψαν είναι ασθενείς. 

Το γενικότερο συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε από τις αναλύσεις συσχέτισης και 

γραµµικής παλινδρόµησης των εξεταζόµενων µεταβλητών της τρίτης υπόθεσης του 

υποδείγµατος, είναι ότι ο ταµειακός κύκλος και τα παραδοσιακά µεγέθη µέτρησης της 

ρευστότητας δίδουν αντιφατικές απόψεις όσον αφορά τη σχέση της ρευστότητας µε την 

χρηµατοοικονοµική µόχλευση µιας επιχείρησης, τουλάχιστον για το συγκεκριµένο δείγµα που 

χρησιµοποιήσαµε στο υπόδειγµα της µελέτης µας. Πράγµατι, η αρνητική σχέση µεταξύ των 

αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας µε τους δείκτες δανειακής 

επιβάρυνσης των επενδυµένων και των ιδίων κεφαλαίων, υπονοεί πως η υψηλή ρευστότητα 

συνδέεται µε χαµηλή δανειακή επιβάρυνση για µια επιχείρηση, ενώ η αρνητική σχέση µεταξύ 

του ταµειακού κύκλου και των προαναφερθέντων µεγεθών µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης υποδηλώνει ακριθώς το αντίστροφο, ενισχύοντας τις αµφιβολίες για το ποιο είναι 

τελικά το ιδανικό εργαλείο µε το οποίο πρέπει να µετράται η ρευστότητας µιας επιχείρησης.  

 
 

4.1.4 ∆΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της ρευστότητας και της αποδοτικότητας µιας 

επιχείρησης. 

 

α) Ανάλυση Συσχέτισης  

Η τέταρτη υπόθεση του υποδείγµατος προσπαθεί να διερευνήσει εαν συνδέεται η 

ρευστότητα µε την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης χρησιµοποιώντας ως µεταβλητές κάποια 

από τα ευρέως διαδεδοµένα εργαλεία µέτρησης της ρευστότητας και της αποδοτικότητας, 

όπως τους δείκτες του ταµειακού κύκλου, της κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας, τους 

δείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους και απόδοσης επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης της τέταρτης υπόθεσης του υποδείγµατος για το 

συνολικό δείγµα των επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6 του παραρτήµατος 1 της 

µελέτης και τα αντίστοιχα ∆ιαγράµµατα ∆ιασποράς (4.29 – 4.36) παρατίθενται στο παράρτηµα 

2. 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της συσχέτισης των µεταβλητών για το συνολικό 

δείγµα των επιχειρήσεων προκύπτει ότι η σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των 

αριθµοδεικτών καθαρού περιθωρίου κέρδους και απόδοσης επενδυµένων κεφαλαίων είναι 
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αρνητική και στατιστικά σηµαντική µε συντελεστές Pearson που λαµβάνουν τιµές –0,742 και 

–0,186 αντίστοιχα. Αντίθετα, η σχέση του ταµειακού κύκλου µε τον αριθµοδείκτη απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων είναι µεν αρνητική αλλά στατιστικά µη σηµαντική. Επίσης, η αρνητική 

σχέση που συνδέει τις µεταβλητές του ταµειακού κύκλου και του αριθµοδείκτη καθαρού 

περιθωρίου κέρδους είναι ισχυρή, ενώ η αντίστοιχη αρνητική σχέση µε τα άλλα δυο µεγέθη 

µέτρησης της αποδοτικότητας είναι ασθενής. 

Όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ των παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας 

και του αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους, αυτές προέκυψαν ασθενώς θετικές αλλά 

στατιστικά σηµαντικές (r = 0,110 και r = 0,134 αντίστοιχα). Επίσης οι σχέσεις µεταξύ των 

αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας µε τους δείκτες απόδοσης 

επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων εµφανίζονται µε το αναµενόµενο από την υπόθεση θετικό 

πρόσηµο, αλλά χωρίς να είναι στατιστικά σηµαντικές. Συνακόλουθα, η υπόθεση H4Α 

επαληθεύεται από τα αποτελέσµατα για τη σχέση του ταµειακού κύκλου µε τους δείκτες 

καθαρού περιθωρίου κέρδους και επενδυµένων κεφαλαίων, καθώς και για τη σχέση µεταξύ 

των παραδοσιακών εργαλείων µέτρησης της ρευστότητας και του αριθµοδείκτη καθαρού 

περιθωρίου κέρδους, ενώ για τις υπόλοιπες σχέσεις ισχύει η µηδενική υπόθεση. 

 

β) Ανάλυση Παλινδρόµησης 

Στην ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης χρησιµοποιήσαµε ως ανεξάρτητες µεταβλητές 

τα τρία εξεταζόµενα µεγέθη µέτρησης της ρευστότητας και ως εξαρτηµένες τους τρεις δείκτες 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, διερευνήθηκε αν το επίπεδο της ρευστότητας 

επηρεάζει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του δείγµατος. Τα αποτελέσµατα της 

γραµµικής παλινδρόµησης παρατίθενται στον Πίνακα 4.8 του παραρτήµατος 2 της µελέτης, 

ενώ τα ∆ιαγράµµατα ∆ιασποράς µε τις ευθείες των ελαχίστων τετραγώνων ανά σχέση 

(∆ιαγράµµατα 4.37 – 4.45) παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3. 

Σε αυτήν την περίπτωση επίσης τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης επιβεβαιώνουν τις 

σχέσεις που προέκυψαν από την ανάλυση συσχέτισης που προηγήθηκε. ∆ηλαδή απεδείχθη ότι 

υφίσταται στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των 

αριθµοδεικτών καθαρού περιθωρίου κέρδους και απόδοσης επενδυµένων κεφαλαίων, 

στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µεταξύ των άλλων δυο µεγεθών µέτρησης της 

ρευστότητας και του αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους, µη στατιστικά σηµαντική 

αρνητική σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και του αριθµοδείκτη απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων και µη στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µεταξύ των παραδοσιακών 

αριθµοδεικτών µέτρησης της ρευστότητας και των αριθµοδεικτών απόδοσης επενδυµένων και 
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ιδίων κεφαλαίων. Η πιο ισχυρή σχέση προέκυψε µεταξύ του ταµειακού κύκλου και του 

αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους µε συντελεστή προσδιορισµού R2 = 0,55, ενώ οι 

υπόλοιπες στατιστικά σηµαντικές σχέσεις ήταν ασθενείς, µε τους αντίστοιχους συντελεστές 

προσδιορισµού να λαµβάνουν χαµηλές τιµές.   

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι όσον αφορά το ερώτηµα αν η ρευστότητα επηρεάζει την 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων ή αλλιώς αν οι επιχειρήσεις που ακολουθούν επιθετική 

πολιτική ρευστότητας επιτυγχάνουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους, µπορεί να 

απαντηθεί θετικά µόνο από τα αποτελέσµατα της σχέσης των τριών µεγεθών µέτρησης της 

ρευστότητας και του αριθµοδείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους. Εποµένως, η 

συγκεκριµένη άποψη δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε 100% βεβαιότητα, τουλάχιστον µε βάση 

τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση του συνολικού δείγµατος των 

επιχειρήσεων του υποδείγµατός µας. Άλλωστε, για να µπορεί να εξεταστεί η προαναφερθείσα 

σχέση µε υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

αναλύσεις και να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα για µια πολύ µεγαλύτερη χρονική περίοδο (π.χ. 

20έτη), κάτι το οποίο είναι πέρα από τις επιδιώξεις της παρούσας µελέτης. 

 

4.1.5 Ε΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της Ρευστότητας και της Αξίας µιας Επιχείρησης. 

 

α) Ανάλυση Συσχέτισης 

Η πέµπτη υπόθεση του υποδείγµατος µας διερευνά την σχέση µεταξύ της ρευστότητας, 

όπως αυτή µετράται από τους τρεις προαναφερθέντες δείκτες και της αξίας των επιχειρήσεων 

του δείγµατος, όπως αυτή εκφράζεται από την τιµή των µετοχών των εξεταζόµενων 

επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης της πέµπτης υπόθεσης του 

υποδείγµατος για το συνολικό δείγµα των επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7 του 

παραρτήµατος 1 της µελέτης και τα αντίστοιχα ∆ιαγράµµατα ∆ιασποράς 4.46 – 4.48 

παρατίθενται στο παράρτηµα 2. 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων για το συνολικό δείγµα, προκύπτει ότι ο 

ταµειακός κύκλος συνδέεται µε στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση µε την τιµή της 

µετοχής, υποστηρίζοντας την υπόθεση H5Α και υποδηλώνοντας ότι όσο βελτιώνεται το επίπεδο 

ρευστότητας µιας επιχείρησης (µέσω της ελάττωσης του ταµειακού κύκλου), τόσο αυξάνεται η 

αξία της (µέσω της αύξησης της τιµής της µετοχής). Ωστόσο η σχέση αυτή είναι ασθενής, 

αφού ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson για την εν λόγω σχέση λαµβάνει χαµηλή τιµή (r 

= -0,086). 
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Η υπόθεση H5Α υποστηρίζεται και από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης των 

µεταβλητών των αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας µε την τιµή 

της µετοχής. Πράγµατι οι παραδοσιακοί δείκτες µέτρησης της ρευστότητας παρουσιάζουν 

αµφότεροι στατιστικά σηµαντική θετική σχέση  µε την τιµή της µετοχής, υπονοώντας µε τη 

σειρά τους ότι η βελτίωση της ρευστότητας επιδρά θετικά στην αξία µιας επιχείρησης. 

 

β) Ανάλυση Παλινδρόµησης 

Στην ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης για την πέµπτη υπόθεση χρησιµοποιήθηκαν ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές ο ταµειακός κύκλος και τα δυο παραδοσιακά µεγέθη µέτρησης της 

ρευστότητας και ως εξαρτηµένη µεταβλητή η τιµή της µετοχής και στις τρεις περιπτώσεις. Και 

αυτό διότι απότερος σκοπός της εν λόγω υπόθεσης ήταν να διερευνηθεί αν το επίπεδο της 

ρευστότητας επηρεάζει την πορεία των τιµών των µετοχών και κατά συνέπεια τη δηµιουργία 

αξίας για τους µετόχους. Τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης παρατίθενται στον 

Πίνακα 4.8 του Παραρτήµατος 1 της µελέτης, ενώ τα ∆ιαγράµµατα διασποράς µε τις ευθείες 

των ελαχίστων τετραγώνων ανά σχέση (∆ιαγράµµατα 4.49 – 4.51) παρατίθενται στο 

Παράρτηµα 3. 

Η στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση του ταµειακού κύκλου, καθώς και οι 

στατιστικά σηµαντικές θετικές σχέσεις των παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας 

µε την τιµή της µετοχής των επιχειρήσεων του συνολικού δείγµατος, επιβεβαιώθηκαν από τα 

αποτελέσµατα της παλινδρόµησης. Συνακόλουθα συµπεραίνουµε ότι από την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων προκύπτουν κάποιες ενδείξεις ότι η επιθετική πολιτική ρευστότητας µπορεί να 

επιδράσει θετικά στην τιµή της µετοχής και κατά προέκταση στην δηµιουργία αξίας για τους 

µετόχους µιας επιχείρησης. Ωστόσο, δεν µπορούµε να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατα µας µε 

βάση τα αποτελέσµατα αυτά διότι ο χρονικός ορίζοντας που χρησιµοποιήσαµε είναι µόνο τρία 

έτη. Για να είναι εφικτή η γενίκευση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν για την πέµπτη 

υπόθεση, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί χρονικός ορίζοντας τουλάχιστον 10 ετών, έτσι ώστε η 

ανάλυση µας να λαµβάνει υπόψη διαφορετικές καταστάσεις της οικονοµίας. 
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4.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο 

 

4.2.1 Α΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ των Παραδοσιακών και Σύγχρονων Μεγεθών 

Μέτρησης της Ρευστότητας 

 

Στον Πίνακα 4.9 του Παραρτήµατος 1, παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης του 

Pearson της πρώτης και δεύτερης υπόθεσης του υποδείγµατος για κάθε ένα από τους 12 

επιµέρους κλάδους των επιχειρήσεων που συγκροτούν το δείγµα της µελέτης µας. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι υφίσταται στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του ταµειακού 

κύκλου και των αριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας σε όλες τις 

περιπτώσεις, µε εξαίρεση τον κλάδο των τροφίµων & ποτών. Στον συγκεκριµένο κλάδο, η 

σχέση που συνδέει το µέγεθος του ταµειακού κύκλου µε τον αριθµοαριθµοδείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας, είναι ασθενώς θετική αλλά µη στατιστικά σηµαντική. Αντίθετα, 

η αντίστοιχη σχέση µε τον αριθµοαριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας είναι µη στατιστικά 

σηµαντική, ασθενώς αρνητική, µε συντελεστές συσχέτισης του Pearson r = 0,016 και r = -

0,056 αντίστοιχα. Εποµένως, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης ανά κλάδο 

επιβεβαίωσαν την H1Α υπόθεση, µε εξαίρεση τον κλάδο τροφίµων & ποτών για τον οποίο 

ισχύει η µηδενική υπόθεση. 

Επίσης, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι στους περισσότερους 

κλάδους οι σχέσεις των εξεταζόµενων µεταβλητών, πέρα από το ότι έχουν το αναµενόµενο 

σύµφωνα µε την H1Α υπόθεση πρόσηµο, εµφανίζονται να είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 

µέτριες, µε συντελεστές συσχέτισης του Pearson να λαµβάνουν τιµές στο διάστηµα [0,3, 0,6], 

ενώ σε κάποιους κλάδους είναι ισχυρές µε τους εν λόγω συντελεστές να βρίσκονται στο 

διάστηµα [0,6, 1]. Οι πιο ισχυρές σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών του ταµειακού κύκλου και 

του αριθµοαριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας προέκυψαν για τους κλάδους της 

µεταλλουργίας (r = 0,760), χηµικών (r = 0,723), βιοµηχανικών προϊόντων (r = 0,690), λιανικού 

εµπορίου (r = 0,651) και µη µεταλλικών ορυκτών (r = 0,617). Όσον αφορά στην σχέση του 

ταµειακού κύκλου µε το αριθµοαριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας, η πιο ισχυρή 

παρατηρήθηκε στους κλάδους του λιανικού εµπορίου, µεταλλουργίας και χηµικών µε τους 

συντελεστές συσχέτισης του Pearson να λαµβανουν τιµές 0,827, 0,716 και 0,680 αντίστοιχα. 

 ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης ανά κλάδο των 

εξεταζόµενων µεταβλητών της πρώτης υπόθεσης βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα του συνολικού δείγµατος. Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, οι σχέσεις µεταξύ 

του ταµειακού κύκλου και των παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας σε 
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αρκετούς κλάδους προέκυψαν ισχυρότερες από τις αντίστοιχες του συνολικού δείγµατος. 

Εποµένως, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της 

πρώτης υπόθεσης για το συνολικό δείγµα, προκύπτει και από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

ανά κλάδο το συµπέρασµα ότι ο ταµειακός κύκλος και τα παραδοσιακά µεγέθη µέτρησης της 

ρευστότητας παρέχουν αντιφατικές πληροφορίες για το επίπεδο ρευστότητας µιας επιχείρησης. 

 

4.2.2 Β΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ του Ταµειακού Κύκλου και των Παραγόντων που 

τον Συνθέτουν. 

 

Η υπόθεση H2Α υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από τα αποτελέσµατα της στατιστικής 

ανάλυσης των δεδοµένων των κλάδων χονδρεµπορίου, κλωστουφαντουργίας, µη µεταλλικών 

ορυκτών και µεταλλουργίας. ∆ηλαδή, για τις επιχειρήσεις που συγκροτούν τους παραπάνω 

κλάδους προέκυψε στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των 

περιόδων επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών και επανάκτησης των αποθεµάτων 

και στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και της περιόδου 

αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών. Τα αποτελέσµατα των υπολοίπων κλάδων 

επαληθεύουν εν µέρει την εν λόγω υπόθεση. Πιο συγκεκριµένα, οι κλάδοι των βιοµηχανικών 

προϊόντων, τροφίµων & ποτών, κατασκευών και τεχνολογίας επαληθεύουν την H2Α  µόνο για 

τα δυο πρώτα µεγέθη που συνθέτουν τον ταµειακό κύκλο. Όσον αφορά Στην περίοδο 

αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών, τα αποτελέσµατα των κλάδων των βιοµηχανικών 

προϊόντων και τεχνολογίας επαληθεύουν τη µηδενική υπόθεση, εµφανίζοντας µη στατιστικά 

σηµαντικές αρνητικές σχέσεις µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών, ενώ για τους κλάδους 

των τροφίµων & ποτών και των κατασκευών, η σχέση που συνδέει τις δυο µεταβλητές είναι 

θετική και στατιστικά σηµαντική. 

Για τους εναποµείναντες 4 κλάδους ισχύουν τα εξής: 

 Τα αποτελέσµατα του κλάδου των χηµικών συµφωνούν µε την εν λόγω υπόθεση 

µόνο για τη σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και της περιόδου αποπληρωµής 

των πληρωτέων λογαριασµών, η οποία έχει το αναµενόµενο αρνητικό πρόσηµο 

και είναι στατιστικά σηµαντική και ισχυρή, αφού r = -0,674. Για τα δυο πρώτα 

προσδιοριστικά µεγέθη του ταµειακού κύκλου, ισχύει η µηδενική υπόθεση, αφού 

οι σχέσεις που τα συνδέουν µε το µέγεθος του ταµειακού κύκλου είναι ασθενώς 

θετικές, αλλά µη στατιστικά σηµαντικές. 

 Η υπόθεση H2Α υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του κλάδου 

των εστιατορίων – ξενοδοχείων για τις σχέσεις των µεγεθών επανείσπραξης των 
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εισπρακτέων λογαριασµών και αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών µε 

τον ταµειακό κύκλο. Για την σχέση της περιόδου επανάκτησης των αποθεµάτων 

µε τον ταµειακό κύκλο, η οποία είναι ασθενώς θετική αλλά µη στατιστικά 

σηµαντική, ισχύει η µηδενική υπόθεση. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στο 

ότι οι επιχειρήσεις που συγκροτούν το συγκεκριµένο κλάδο δε διατηρούν 

αποθέµατα σε µεγάλες ποσότητες σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που ανήκουν 

στους υπόλοιπους κλάδους. 

 Τα αποτελέσµατα του κλάδου των µέσων ενηµέρωσης επαληθεύουν την H2Α 

υπόθεση για το δεύτερο και το τρίτο προσδιοριστικό µέγεθος του ταµειακού 

κύκλου, καθώς οι σχέσεις που προέκυψαν είχαν το αναµενόµενο πρόσηµο και 

ήταν στατιστικά σηµαντικές. Ωστόσο και αναφορικά µε τη σχέση του ταµειακού 

κύκλου µε την περίοδο επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, αυτή 

προέκυψε παραδόξως αρνητική και στατιστικά σηµαντική. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε την εν λόγω υπόθεση και δηµιουργεί προβληµατισµούς για τον 

τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι εισπράξεις των συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, η οποία είναι 

πέρα από τις επιδιώξεις της παρούσας µελέτης. 

 Η υπόθεση  H2Α υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα του κλάδου λιανικού 

εµπορίου µόνο για τη σχέση του ταµειακού κύκλου µε την περίοδο 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών. 

Επίσης, ο πιο σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του ταµειακού κύκλου για τις 

επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των τροφίµων & ποτών, εστιατορίων – ξενοδοχείων, 

κατασκευών, τεχνολογίας και λιανικού εµπορίου εµφανίζεται να είναι η περίοδος 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών, κάτι το οποίο έρχεται σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα του συνολικού δείγµατος. Η περίοδος επανάκτησης των αποθεµάτων αποτελεί 

το σηµαντικότερο συνθετικό παράγοντα του ταµειακού κύκλου στις περιπτώσεις των κλάδων 

του χονδρεµπορίου και µη µεταλλικών ορυκτών. Αντίθετα, για τις επιχειρήσεις που ανήκουν 

στους κλάδους των χηµικών, της κλωστοϋφαντουργίας, των µέσων ενηµέρωσης και της 

µεταλλουργίας ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι η περίοδος αποπληρωµής των πληρωτέων 

λογαριασµών. 

Τέλος, το παράδοξο φαινόµενο της θετικής και στατιστικά σηµαντικής σχέσης µεταξύ 

του ταµειακού κύκλου και της περιόδου αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών που 

προέκυψε από τα αποτελέσµατα του συνολικού δείγµατος, εµφανίζεται µόνο στα 

αποτελέσµατα τριών από τους δώδεκα εξεταζόµενους κλάδους (τροφίµων & ποτών, 
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κατασκευών και λιανικού εµπορίου). Αυτό µπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη παράτυπων 

σηµείων, τα οποία ενδεχοµένως να αλλοιώνουν τα αποτελέσµατα. Οι κλάδοι αυτοί πρέπει να 

µελετηθούν εκτενέστερα και σε συνδυασµό µε επιχειρήσεις που ανήκουν στους 

συγκεκριµένους κλάδους αλλά δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α., για περισσότερη εµβάθυνση. 

Αυτό είναι όµως πέρα από τους στόχους της παρούσας µελέτης. Για τους υπόλοιπους 9 

κλάδους η εν λόγω σχέση προέκυψε µε το αναµενόµενο από την H2Α πρόσηµο. 

 

4.2.3 Γ΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της Ρευστότητας και της Χρηµατοοικονοµικής 

Μόχλευσης µιας Επιχείρησης. 

 

Στον Πίνακα 4.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης ανά 

κλάδο για την τρίτη, τέταρτη και πέµπτη υπόθεση του υποδείγµατος µας. Παρατηρούµε λοιπόν 

ότι η υπόθεση H3Α δεν επαληθεύεται εξ’ ολοκλήρου, δηλαδή για τις σχέσεις όλων των 

εξεταζόµενων µεταβλητών, από τα αποτελέσµατα σε κανένα κλάδο. Ωστόσο τα αποτελέσµατα 

των κλάδων των βιοµηχανικών προϊόντων, χηµικών, κλωστοϋφαντουργίας, µέσων 

ενηµέρωσης και µεταλλουργίας, υποστηρίζουν την H3Α υπόθεση για τις σχέσεις των 

µεταβλητών των δύο παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας και των τριών 

εξεταζόµενων µεγεθών µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης των επιχειρήσεων. 

∆ηλαδή, σε αυτούς τους πέντε κλάδους οι σχέσεις των αριθµοαριθµοδεικτών κυκλοφοριακής 

και άµεσης ρευστότητας µε τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης επενδυµένων και ιδίων 

κεφαλαίων προέκυψαν θετικές και στατιστικά σηµαντικές και οι αντίστοιχες σχέσεις µε το 

αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων αρνητικές και στατιστικά σηµαντικές. Επίσης, για τις σχέσεις 

των παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας µε τα τρία µεγέθη µέτρησης της 

χρηµατοοικονοµικής όπως αυτές εµφανίζονται στους εξεταζόµενους κλάδους µπορούµε να 

προβούµε και στις παρακάτω παρατηρήσεις: 

 Η υπόθεση H3Α επαληθεύεται για τις σχέσεις µεταξύ των αριθµοαριθµοδεικτών 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας και των αριθµοδεικτών δανειακής 

επιβάρυνσης επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων από τα αποτελέσµατα των 

κλάδων των κατασκευών, µη µεταλλικών ορυκτών, τροφίµων & ποτών και 

χονδρεµπορίου. Επιπρόσθετα, στους τέσσερις πρώτους προαναφερθέντες 

κλάδους ισχύει η µηδενική υπόθεση για τις σχέσεις των δύο εξεταζόµενων 

παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας µε τον αριθµοδείκτη κάλυψης 

τόκων, ενώ τα αποτελέσµατα του πέµπτου (κλάδος χονδρεµπορίου) για την εν 

λόγω σχέση έρχονται σε αντίθεση µε την H3Α υπόθεση. 
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 Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η σχέση µεταξύ του αριθµοαριθµοδείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας και των αριθµοδεικτών δανειακής επιβάρυνσης 

επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων εµφανίζεται µε το αναµενόµενο αρνητικό 

πρόσηµο επαληθεύοντας την H3Α υπόθεση. Η εν λόγω υπόθεση υποστηρίζεται και 

από τη σχέση του αριθµοαριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας µε το αριθµοδείκτη 

δανειακής επιβάρυνσης επενδυµένων κεφαλαίων, ενώ η σχέση του 

αριθµοαριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας µε το αριθµοδείκτη δανειακής 

επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων επαληθεύει τη µηδενική υπόθεση. Επίσης τα 

αποτελέσµατα για τις σχέσεις των παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της 

ρευστότητας µε το αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων έρχονται σε αντίθεση µε την 

H3Α υπόθεση, αφού εµφανίζονται να είναι αρνητικές και στατιστικά σηµαντικές. 

Σχετικά µε τη µεταβλητή του ταµειακού κύκλου και τηνσχέση της µε τους δείκτες 

επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων, τα αποτελέσµατα των κλάδων των βιοµηχανικών 

προϊόντων, του χονδρεµπορίου, της κλωστοϋφαντουργίας, των µέσων ενηµέρωσης, των 

κατασκευών, των µη µεταλλικών ορυκτών, της µεταλλουργίας, των χηµικών και του 

χονδρεµπορίου έρχονται σε αντίθεση µε την H3Α υπόθεση. Επίσης τα αποτελέσµατα των 

κλάδων τροφίµων & ποτών και εστιατορίων – ξενοδοχείων για τις προαναφερθείσες σχέσεις 

υποστηρίζουν τη µηδενική υπόθεση. Αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου 

και του αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων, αυτή εµφανίζεται να είναι σύµφωνη µε την H3Α υπόθεση 

στους κλάδους τροφίµων & ποτών, κατασκευών, τεχνολογίας και λιανικού εµπορίου, ενώ για 

τους υπόλοιπους κλάδους τα αποτελέσµατα είτε υποστηρίζουν τη µηδενική υπόθεση (κλάδοι 

χονδρεµπορίου, εστιατορίων – ξενοδοχείων, µέσων ενηµέρωσης, µη µεταλλικών ορυκτών και 

µεταλλουργίας), είτε έρχονται σε αντίθεση µε την H3Α (περιπτώσεις κλάδων 

κλωστοϋφαντουργίας, βιοµηχανικών προϊόντων και χηµικών). 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι τα αποτελέσµατα ανά κλάδο για την τρίτη υπόθεση του 

υποδείγµατος µας συµµορφώνονται σε γενικές γραµµές µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του 

συνολικού δείγµατος. ∆ηλαδή, ο ταµειακός κύκλος και οι αριθµοδείκτες κυκλοφοριακής και 

άµεσης ρευστότητας παρέχουν αντιφατικές πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο 

µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο ρευστότητας τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση µιας 

επιχείρησης. Ωστόσο, από την ανάλυση ανά κλάδο, τα δυο εξεταζόµενα παραδοσιακά µεγέθη 

εµφανίζονται να έχουν πιο ορθολογική συµπεριφορά από τον ταµειακό κύκλο στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, όσον αφορά στην σχέση τους µε τα µεγέθη µέτρησης της 

χρηµατοοικονοµικής σχέσης. Όµως το γεγονός αυτό από µόνο του δεν είναι ικανό να οδηγήσει 

στο συµπέρασµα ότι οι δείκτες αυτοί αποτελούν πιο αξιόπιστα εργαλεία µέτρησης της 
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ρευστότητας των επιχειρήσεων. Αυτό γιατί η αρνητική σχέση του ταµειακού κύκλου µε τους 

δείκτες χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

που συγκροτούν τους συγκεκριµένους κλάδους, ενδεχοµένως να προσπαθούν να βελτιώσουν 

την ρευστότητα και να αντιµετώπισουν τις έκτακτες χρηµατοδοτικές τους ανάγκες, µέσω 

εξωτερικού δανεισµού και όχι µέσω εσωτερικών διαδικασιών. Συνακόλουθα, όσο βελτιώνεται 

η ρευστότητα τους, µέσω της µείωσης του ταµειακού τους κύκλου, τόσο αυξάνονται τα ξένα 

κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση. 

 

4.2.4 ∆΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της Ρευστότητας και της Αποδοτικότητας µιας 

Επιχείρησης. 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα ανά κλάδο του Πίνακα 4.10 για την τέταρτη υπόθεση 

διαπιστώνουµε ότι η υπόθεση H4Α δεν επαληθεύεται εξ’ ολοκλήρου σε κανέναν από τους 12 

εξεταζόµενους κλάδους. Κατ’ αρχήν και αναφορικά µε τις σχέσεις των παραδοσιακών 

µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας µε τα τρία µεγέθη εκτίµησης της αποδοτικότητας που 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη, παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα των κλάδων 

µεταλλουργίας, κλωστοϋφαντουργίας και χηµικών υποστηρίζουν την H4Α υπόθεση. ∆ηλαδή, 

από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτούς τους 

κλάδους, προέκυψαν θετικές και στατιστικά σηµαντικές σχέσεις µεταξύ των αριθµοδεικτών 

κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας και των αριθµοδεικτών απόδοσης επενδυµένων και 

ιδίων κεφαλαίων και του αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους. Επίσης, τα 

αποτελέσµατα των κλάδων τροφίµων & ποτών, µη µεταλλικών ορυκτών, εστιατορίων – 

ξενοδοχείων και χονδρεµπορίου για τις προαναφερθείσες σχέσεις, υποστηρίζουν τη µηδενική 

υπόθεση, διότι οι σχέσεις που προέκυψαν είναι µη στατιστικά σηµαντικές. Για τους 

υπόλοιπους κλάδους µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 Στον κλάδο των µέσων ενηµέρωσης επαληθεύεται σε όλες τις περιπτώσεις η H4Α 

υπόθεση µε εξαίρεση τη σχέση ανάµεσα στο αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας και στον αριθµοδείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για την οποία 

ισχύει η µηδενική υπόθεση. 

 Στον κλάδο των κατασκευών τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν τη µηδενική 

υπόθεση, µε εξαίρεση τις σχέσεις του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας 

µε τους δείκτες απόδοσης επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων και τη σχέση του 

αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας µε τον αριθµοδείκτη απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε την H4Α υπόθεση. 
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 Στον κλάδο των βιοµηχανικών προϊόντων τα αποτελέσµατα για τις σχέσεις των 

δύο παραδοσιακών µεγεθών µε τον αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους 

καθώς και για τη σχέση αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας – απόδοσης 

επενδυµένων κεφαλαίων, υποστηρίζουν την H4Α υπόθεση, ενώ για τις υπόλοιπες 

σχέσεις ισχύει η µηδενική υπόθεση. 

 Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, τα αποτελέσµατα για τις σχέσεις των δύο 

παραδοσιακών µεγεθών µε τον αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους 

υποστηρίζουν την H4Α υπόθεση, ενώ για τις υπόλοιπες σχέσεις ισχύει η µηδενική 

υπόθεση. 

 Στον κλάδο της τεχνολογίας, τα αποτελέσµατα για τις σχέσεις των δύο 

παραδοσιακών µεγεθών µε τον αριθµοδείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

υποστηρίζουν τη µηδενική υπόθεση, ενώ για τις υπόλοιπες σχέσεις ισχύει η H4Α 

υπόθεση. 

Όσον αφορά στη µεταβλητή του ταµειακού κύκλου και τη σχέση της µε τα µεγέθη 

µέτρησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, διαπιστώνουµε ότι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων των εξεταζόµενων κλάδων, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν επιβεβαιώνουν την 

H4Α υπόθεση. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων είτε έρχονται σε 

αντίθεση µε την H4Α υπόθεση (κλάδοι κλωστοϋφαντουργίας, χηµικών και µεταλλουργίας), είτε 

υποστηρίζουν τη µηδενική υπόθεση (κλάδοι µέσων ενηµέρωσης και βιοµηχανικών 

προϊόντων). 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης ανά κλάδο για 

την τέταρτη υπόθεση του υποδείγµατος διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθµό από αυτά του 

συνολικού δείγµατος, τουλάχιστον για τους δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας. 

Αυτό διότι σε αρκετές περιπτώσεις κλάδων προέκυψαν θετικές και στατιστικά σηµαντικές 

σχέσεις µεταξύ των παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της ρευστότητας και των τριών 

αριθµοδεικτών µέτρησης της αποδοτικότητας, ενώ από τα αποτελέσµατα του συνολικού 

δείγµατος προέκυψαν οι αντίστοιχες σχέσεις µόνο µε το αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου 

κέρδους. Όσον αφορά στον ταµειακό κύκλο, τα αποτελέσµατα σε γενικές γραµµές δε 

διαφοροποιούνται από αυτά του συνολικού δείγµατος, µε εξαίρεση κάποιους κλάδους για τους 

οποίους προέκυψαν αντίθετα από τα αναµενόµενα από την H4Α υπόθεση αποτελέσµατα. 

Συνακόλουθα, η υπόθεση H4Α υποστηρίζεται µε µεγαλύτερη σαφήνεια από τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης συσχέτισης ανά κλάδο από τα αντίστοιχα του συνολικού δείγµατος. Το γεγονός 

αυτό, υποδηλώνει ότι η επιθετική πολιτική ρευστότητας µπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να 

επιδράσει θετικά στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 
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4.2.5 Ε΄ Υπόθεση: Σχέση µεταξύ της Ρευστότητας και της Αξίας µιας Επιχείρησης. 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης ανά κλάδο για την πέµπτη υπόθεση του 

υποδείγµατος µας, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10, υποστηρίζουν την H5Α υπόθεση 

για την σχέση του ταµειακού κύκλου µε την τιµή της µετοχής στους κλάδους των κατασκευών, 

των µη µεταλλικών ορυκτών, των τροφίµων & ποτών και της τεχνολογίας. Επίσης, η µηδενική 

υπόθεση για την εν λόγω σχέση υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα των κλάδων των µέσων 

ενηµέρωσης, των βιοµηχανικών προϊόντων, των εστιατορίων – ξενοδοχείων της 

κλωστοϋφαντουργίας, της µεταλλουργίας και του λιανικού εµπορίου. Τέλος, τα αποτελέσµατα 

των κλάδων των χηµικών και του χονδρεµπορίου έρχονται σε αντίθεση µε την H5Α υπόθεση. 

∆ηλαδή, στους συγκεκριµένους κλάδους προέκυψε στατιστικά σηµαντική θετική σχέση 

µεταξύ του ταµειακού κύκλου και της τιµής της µετοχής. 

Όσον αφορά στη σχέση των δυο εξεταζόµενων παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της 

ρευστότητας µε την τιµή της µετοχής, τα αποτελέσµατα των κλάδων χηµικών, χονδρεµπορίου 

και µεταλλουργίας υποστηρίζουν την H5Α υπόθεση. Αντίθετα, τα αποτελέσµατα των κλάδων 

του λιανικού εµπορίου, της τεχνολογίας, των µέσων ενηµέρωσης, της κλωστοϋφαντουργίας 

και των τροφίµων & ποτών επαληθεύουν την µηδενική υπόθεση. Επίσης, η υπόθεση H5Α 

επαληθεύεται για τη σχέση του αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας µε την τιµή της µετοχής 

στον κλάδο των βιοµηχανικών προϊόντων, ενώ για την ίδια σχέση στον κλάδο των 

κατασκευών ισχύει η µηδενική υπόθεση. 

Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε και στη σχέση του ταµειακού κύκλου µε την τιµή της 

µετοχής, υπάρχουν περιπτώσεις κλάδων τα αποτελέσµατα των οποίων έρχονται σε αντίθεση µε 

την H5Α υπόθεση. Πράγµατι, στους κλάδους των µη µεταλλικών ορυκτών και των εστιατορίων 

– ξενοδοχείων υφίστανται στατιστικά σηµαντικές αρνητικές σχέσεις µεταξύ των 

αριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας και της τιµής των µετοχών των 

επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, στον κλάδο των κατασκευών, η σχέση που συνδέει τον 

αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας µε την τιµή της µετοχής είναι αρνητική και 

στατιστικά σηµαντική. 

Επίσης στους κλάδους των µη µεταλλικών ορυκτών, των χηµικών και του 

χονδρεµπορίου παρουσιάζεται το φαινόµενο οι σχέσεις και των τριών µεγεθών µέτρησης της 

ρευστότητας µε την τιµή της µετοχής να έχουν το ίδιο πρόσηµο και να είναι στατιστικά 

σηµαντικές. Για παράδειγµα στον κλάδο των µη µεταλλικών ορυκτών η σχέση του ταµειακού 

κύκλου µε την τιµή της µετοχής είναι αρνητική και στατιστικά σηµαντική. Το γεγονός αυτό 
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υποδηλώνει ότι η βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που συγκροτούν το 

συγκεκριµένο κλάδο, µέσω της µείωσης του ταµειακού κύκλου, επιδρά θετικά στην τιµή της 

µετοχής αυτών των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι στατιστικά σηµαντικές αρνητικές σχέσεις των 

αριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας µε την τιµή της µετοχής που 

εµφανίζονται στον ίδιο κλάδο υποδηλώνουν ακριβώς το αντίθετο. ∆ηλαδή, ότι η βελτίωση του 

επιπέδου ρευστότητας των επιχειρήσεων επιδρά αρνητικά στην τιµή της µετοχής. Το 

αντίστροφο συµβαίνει στους κλάδους των χηµικών και του χονδρεµπορίου όπου οι αντίστοιχες 

σχέσεις είναι θετικές. Όλα αυτά ενισχύουν τις αµφιβολίες όχι µόνο για τη σχέση της 

ρευστότητας µε την αποδοτικότητα, αλλά και γενικότερα, για το ποιο είναι τελικά το µέγεθος 

που εκφράζει καλύτερα την πραγµατική εικόνα που παρουσιάζει η ρευστότητα µιας 

επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διπλωµατική διατριβή είχε ως σκοπό την εµπειρική διερεύνηση των 

παρακάτω θεµάτων:  

 Αν τα παραδοσιακά µεγέθη µέτρησης της ρευστότητας ή τα δυναµικά µεγέθη που 

έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, µε κυριότερους εκπρόσωπους των 

πρώτων, τους δείκτες κυκλοφοριακής και άµεσης ρευστότητας και των δεύτερων, 

τον ταµειακό κύκλο, είναι σε θέση να µετρήσουν µε ακρίβεια το πραγµατικό 

επίπεδο ρευστότητας µιας επιχείρησης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

διερευνήθηκε και η σχέση των παραδοσιακών µεγεθών µε τον ταµειακό κύκλο. 

 Της σχέση του ταµειακού κύκλου µε τους παράγοντες από τους οποίους 

αποτελείται και ποιος από αυτούς τους παράγοντες επηρεάζει περισσότερο το 

συγκεκριµένο αριθµοδείκτη. 

 Της σχέσης της ρευστότητας, όπως αυτή εκφράζεται από τον ταµειακό κύκλο και 

τα δυο παραδοσιακά µεγέθη των αριθµοδεικτών κυκλοφοριακής και άµεσης 

ρευστότητας, µε τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση των επιχειρήσεων του 

δείγµατος, όπως αυτή εκφράζεται από τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης 

επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων και κάλυψης τόκων. 

 Της σχέσης της ρευστότητας όπως αυτή εκφράζεται µε τα τρία προαναφερθέντα 

µεγέθη, µε την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του δείγµατος όπως αυτή 

εκφράζεται από τους δείκτες απόδοσης ιδίων και επενδυµένων κεφαλαίων και 

καθαρού περιθωρίου κέρδους. 

 Της σχέσης της ρευστότητας µε την αξία µιας επιχείρησης όπως αυτή εκφράζεται 

από την τιµή της µετοχής. 

Για την πραγµατοποίηση της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκε ένα δείγµα 212 

επιχειρήσεων εισηγµένων στο Χ.Α.Α. για την περίοδο 2002 – 2004. Η συλλογή των 

δεδοµένων έγινε από την βάση δεδοµένων της εταιρίας ερευνών ICAP A.E. Για τον 

υπολογισµό των απαραίτητων µεταβλητών, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα των απλών 

ισολογισµών των επιχειρήσεων του δείγµατος. Επίσης, οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν σε 12 

κλάδους µε κριτήριο την βασική δραστηριότητΆ τους και τα δεδοµένα τους ενσωµατώθηκαν 

σε ένα ενιαίο δείγµα 636 παρατηρήσεων. 

Για τον προσδιορισµό των σχέσεων µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών 

χρησιµοποιήθηκαν αρχικά τα ∆ιαγράµµατα διασποράς και στη συνέχεια οι µέθοδοι της 

συσχέτισης µε τον συντελεστή του Pearson και της απλής γραµµικής παλινρόµησης. Από τα 

∆ιαγράµµατα διασποράς δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστούν µε ακρίβεια οι εν λόγω σχέσεις, 
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λόγω της ύπαρξης αρκετών παράτυπων σηµείων και στη συνέχεια έγινε χρήση των 

προαναφερθέντων µεθόδων στατιστικής ανάλυσης. Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε 

µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου S.P.S.S. 

Όσον αφορά στη σχέση µεταξύ του ταµειακού κύκλου και των δυο παραδοσιακών 

µεγεθών, από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης και της ανάλυσης παλινδρόµησης, 

αυτή προέκυψε θετική και στατιστικά σηµαντική. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι τα εργαλεία αυτά παρέχουν αντιφατικές πληροφορίες για το επίπεδο 

ρευστότητας µιας επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε ποιο από 

αυτά είναι το καταλληλότερο εργαλείο µέτρησης της ρευστότητας. 

Από τους παράγοντες που συνθέτουν τον ταµειακό κύκλο, η περίοδος επανείσπραξης 

των  εισπρακτέων λογαριασµών απεδείχθη από τα αποτελέσµατα του συνολικού δείγµατος ότι 

επηρεάζει περισσότερο τον ταµειακό κύκλο. Επίσης, σηµαντική επίδραση στον ταµειακό 

κύκλο εµφανίζεται να έχει και η µέση περίοδος επανάκτησης των αποθεµάτων. Ωστόσο, από 

την στατιστική ανάλυση προέκυψε το παράδοξο φαινόµενο της θετικής συσχέτισης του 

ταµειακού κύκλου µε την περίοδο αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών. Έπειτα από 

έλεγχο της µεταβλητής του ταµειακού κύκλου για παράτυπα σηµεία και στη συνέχεια 

αφαίρεση αυτών από το συνολικό δείγµα, η σχέση αποκαστάθηκε σύµφωνα µε τη δεύτερη 

υπόθεση. Εξαιτίας της µεγάλης διασποράς των παράτυπων σηµείων ανά κλάδο δεν 

προχωρήσαµε σε αφαίρεση των δεδοµένων κάποιου κλάδου από τον έλεγχο των υπολοίπων 

υποθέσεων, αλλά συνεχίσαµε να χρησιµοποιούµε το συνολικό δείγµα. 

Από τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης της τρίτης υπόθεσης του υποδείγµατος 

προέκυψε ότι ο ταµειακός κύκλος και τα παραδοσιακά µεγέθη µέτρησης της ρευστότητας 

παρέχουν αντιφατικές πληροφορίες για τη σχέση της ρευστότητας µε τη χρηµατοοικονοµική 

µόχλευση. Αυτό γιατί η σχέση του ταµειακού κύκλου µε τους δυο δείκτες δανειακής 

επιβάρυνσης ήταν αρνητική, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι όταν αυξάνεται η 

ρευστότητα µεγαλώνει και η δανειακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Όµως ακριβώς το 

αντίστροφο συµπέρασµα εξάγεται από την αρνητική σχέση των παραδοσιακών αριθµοδεικτών 

µε τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης. 

Η σχέση του ταµειακού κύκλου µε τους δείκτες απόδοσης επενδυµένων κεφαλαίων και 

καθαρού περιθωρίου κέρδους προέκυψε αρνητική και στατιστικά σηµαντική, ενώ µε τον 

αριθµοδείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ήταν µεν αρνητική, αλλά µη στατιστικά σηµαντική. 

Αναφορικά µε τις σχέσεις των παραδοσιακών αριθµοδεικτών ρευστότητας µε τους δείκτες 

αποδοτικότητας, µε βάση τα αποτελέσµατα του συνολικού δείγµατος, εµφανίζονται θετικές, 

αλλά στατιστικά σηµαντικές µόνο µε τον αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους. 
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Ωστόσο, επειδή οι σχέσεις, µε εξαίρεση αυτή του ταµειακού κύκλου µε τον αριθµοδείκτη 

καθαρού περιθωρίου κέρδους, ήταν ασθενείς δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε τελικά 

συµπεράσµατα για το αν η επιθετική πολιτική ρευστότητας επιδρά θετικά στην αποδοτικότητα 

των επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά στην πέµπτη υπόθεση του υποδείγµατος που αφορά τη σχέση της 

ρευστότητας µε τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους των επιχειρήσεων, από τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης του συνολικού δείγµατος εξάγεται το συµπέρασµα ότι η 

βελτίωση της ρευστότητας µιας επιχείρησης µπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στην τιµή της 

µετοχής. Ωστόσο, επειδή οι συσχετίσεις ήταν ασθενείς και επειδή η ελληνική 

χρηµατιστηριακή αγορά δε µπορεί να καταταγεί στις ώριµες, για να εξεταστεί το συγκεκριµένο 

ζήτηµα µε µεγαλύτερη αξιοπιστία, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν αναλύσεις που να 

χρησιµοποιούν δεδοµένα πολλών ετών. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ανά κλάδο για τις δυο πρώτες υποθέσεις του 

υποδείγµατος έρχονται σε γενικές γραµµές σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα του συνολικού 

δείγµατος. ∆ηλαδή, οι σχέσεις των παραδοσιακών αριθµοδεικτών µε τον ταµειακό κύκλο ήταν 

θετικές και στατιστικά σηµαντικές και ο σηµαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας του 

ταµειακού κύκλου εξακολουθεί να είναι στους περισσότερους κλάδους η µέση περίοδος 

επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών. Επίσης σε 9 από τους 12 εξεταζόµενους 

κλάδους η σχέση της περιόδου αποπληρωµής των πληρωτέων λογαριασµών ήταν µε το 

αναµενόµενο αρνητικό πρόσηµο και το παράδοξο φαινόµενο της θετικής σχέσης των εν λόγω 

µεταβλητών παρατηρήθηκε µόνο στους υπόλοιπους τρεις κλάδους. 

Τα αποτελέσµατα ανά κλάδο για την τρίτη υπόθεση του υποδείγµατος συµµορφώνοται 

στις περισσότερες των περιπτώσεων µε αυτά του συνολικού δείγµατος υποδηλώνοντας µε τη 

σειρά τους ότι ο ταµειακός κύκλος και τα παραδοσιακά µεγέθη µέτρησης της ρευστότητας 

εµπεριέχουν αντιφατικές πληροφορίες για τη σχέση ρευστότητας – αποδοτικότητας. Τέλος, τα 

συµπεράσµατα που εξάγονται από την ανάλυση των αποτελεσµάτων για την τέταρτη και την 

πέµπτη υπόθεση δεν διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα αντίστοιχα του συνολικού δείγµατος, 

µε εξαίρεση τις σχέσεις των παραδοσιακών αριθµοδεικτών ρευστότητας µε τους δείκτες 

απόδοσης επενδυµένων και ιδίων κεφαλαίων. ∆ηλαδή, οι συσχετίσεις µεταξύ των 

προαναφερθέντων τεσσάρων µεγεθών ήταν θετικές και στατιστικά σηµαντικές, γεγονός που 

δεν παρατηρήθηκε στο συνολικό δείγµα και που ενισχύει ακόµα περισσότερο την άποψη ότι, η 

βελτίωση της ρευστότητας επηρεάζει θετικά την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων των πέντε υποθέσεων που τέθηκαν υπό διερεύνηση στο 

υπόδειγµα της παρούσας µελέτης, δεν παρέχει την δυνατότητα να καταλήξουµε σε τελικά 
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συµπεράσµατα για το ποιο είναι το καταλληλότερο εργαλείο µέτρησης της ρευστότητας, 

τουλάχιστον για τις ελληνικές επιχειρήσεις και συνακόλουθα δεν είµαστε σε θέση να 

απορρίψουµε κάποιο και να αποδεχθούµε κάποιο άλλο. Άλλωστε, αυτό θα µπορούσε να 

συµβεί µόνο εάν κάποιο από τα τρία εξεταζόµενα µεγέθη παρουσίαζε εντελώς αντιφατικά και 

παράδοξα αποτελέσµατα από τη στατιστική ανάλυση, γεγονός όµως που δε συµβαίνει. 

Επίσης, είναι γενικότερα αποδεκτό, ότι: α) οι παραδοσιακοί δείκτες αποτελούν στατικά 

µέτρα εκτίµησης της ρευστότητας β) παρουσιάζουν αρκετά µειονεκτήµατα, τα οποία 

αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της µελέτης και γ) η εισαγωγή του ταµειακού κύκλου 

βοήθησε στο να ξεπεραστούν αρκετά από αυτά τα µειονεντήµατα στην προσπάθεια 

προσδιορισµού µε ακρίβεια του επιπέδου ρευστότητας µιας επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό δεν 

αρκεί ώστε να οδηγήσει στην απόρριψη αυτών των εργαλείων. Για να είναι εφικτή η εκτίµηση 

της ρευστότητας, καθώς και της επάρκειας της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης µιας 

επιχείρησης, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη σαφήνεια, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 

ταυτόχρονα τα στατικά και τα δυναµικά µεγέθη µέτρησης ρευστότητας. Επίσης, 

συµπληρωµατικά µε τη χρήση των δυναµικών ή στατικών αριθµοδεικτών, θα ήταν θεµιτό να 

χρησιµοποιούνται και κάποιες άλλες µέθοδοι, όπως η διαχρονική συγκριτική ανάλυση των 

καταστάσεων ταµειακών ροών (cash flow analysis), ώστε να µπορεί να εξασφαλιστεί µια 

ακριβέστερη εικόνα της κατάστασης ρευστότητας µιας επιχείρησης. 

Στο σηµείο αυτό, ολοκληρώνοντας την παρούσα διπλωµατική µελέτη και λαµβάνοντας 

υπόψη τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτήν, θα θέλαµε να προβούµε σε κάποιες 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα: Κατ’ αρχήν, θα µπορούσε να εξεταστεί η 

αποτελεσµατικότητα του ταµειακού κύκλου και των παραδοσιακών µεγεθών µέτρησης της 

ρευστότητας ξεχωριστά για κάποιο κλάδο ελληνικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβάνοντας στην 

έρευνα και τις επιχειρήσεις του συγκεκριµένου κλάδου που δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

Επιπρόσθετα, µε ανάλογο τρόπο θα µπορούσαν να διερευνηθούν και οι σχέσεις της 

ρευστότητας µε την αποδοτικότητα και τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση. Τα αποτελέσµατα 

που θα προέκυπταν, ενδεχοµένως να ήταν ιδιαίτερα χρήσιµα για την εξαγωγή συµπερασµάτων 

για τα οφέλη που αποκοµίζει µια ελληνική επιχείρηση από την συµµετοχή της στο Χ.Α.Α., 

καθώς και για τις ουσιαστικές διαφορές που υφίστανται µεταξύ των εισηγµένων και των µη 

εισηγµένων επιχειρήσεων, όσον αφορά την ρευστότητα, την αποδοτικότητα και την 

χρηµατοοικονοµική µόχλευση. 

Επίσης, θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να ερευνηθούν τα παράδοξα φαινόµενα που 

παρατηρήθηκαν κατά την µελέτη των αποτελεσµάτων ανά κλάδο. ∆ηλαδή, να διευρευνηθούν 

οι λόγοι για τους οποίους προέκυψε αρνητική η σχέση του ταµειακού κύκλου µε την περίοδο 
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επανείσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών στον κλάδο των µέσων ενηµέρωσης, καθώς και 

της θετικής σχέσης µεταξύ του ταµειακού κύκλου και της περιόδου αποπληρωµής των 

πληρωτέων λογαριασµών στους κλάδους των τροφίµων & ποτών, κατασκευών και λιανικού 

εµπορίου. Μάλιστα, οι συγκεκριµένοι κλάδοι θα µπορούσαν να µελετηθούν ξεχωριστά, αφού 

συµπεριληφθούν σε κάθε κλάδο και οι επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

Τέλος, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση της ρευστότητας µε την αξία µιας 

επιχείρησης. Το συγκεκριµένο ζήτηµα θα µπορούσε να διερευνηθεί για τις επιχειρήσεις του 

Χ.Α.Α. αφού πραγµατοποιηθεί συλλογή δεδοµένων τουλάχιστον για µια δεκαετία. ∆ηλαδή, τα 

δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν να προέρχονται από περιόδους ανάκαµψης, σταθερότητας 

και ύφεσης της χρηµατιστηριακής αγοράς, ώστε µε τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζεται κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο η αξιοπιστία των όποιων συµπερασµάτων προκύψουν. Για την 

εκτίµηση της αξίας των επιχειρήσεων πέρα από την τιµή της µετοχής θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν και άλλα µεγέθη, όπως η ετήσια απόδοση των µετοχών και ο αριθµοδείκτης 

(q) του Tobin [που χρησιµοποιήθηκε στην πρόσφατη µελέτη των Yang – Jang Wang (2002)]. 

Επίσης, θα µπορούσε να µελετηθεί η συγκεκριµένη σχέση για τις επιχειρήσεις ενός ή και 

περισσότερων κλάδων του Χ.Α.Α. σε σύγκριση µε κάποιο κλάδο ή κλάδους του 

χρηµατιστηρίου µιας ξένης χώρας, της οποίας η οικονοµία παρουσιάζει παρόµοια 

χαρακτηριστικά µε την ελληνική. 
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Πίνακας 4.1: Περιγραφική Στατιστική Μεταβλητών Συνολικού 
∆είγµατος 

        

Μεταβλητές Μέσος ∆ιάµεσος Μέγιστη 
 Τιµή 

Ελάχιστη 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση ∆ιακύµανση Ν 

CR 2,435 1,554 116,540 0,141 6,700 44,883 636 
QR 1,857 1,146 95,981 0,126 5,432 29,508 636 
RCP 323,489 212,449 13.356,667 0,000 695,976 484.382,820 636 
ICP 135,797 99,396 971,051 0,000 136,983 18.764,401 636 
PDP 296,951 219,941 9.397,931 11,038 450,981 203.394,172 636 
CCC 173,390 100,482 6.633,622 -2.855,098 539,092 290.619,664 636 
ROA 0,038 0,032 0,510 -0,452 0,081 0,007 636 
ROE 0,048 0,059 2,169 -11,472 0,552 0,304 636 
NPM 0,018 0,051 4,681 -9,171 0,589 0,347 636 
TIE 23,715 3,189 1.475,790 -879,885 129,898 16.873,394 636 
DAR 0,439 0,451 1,123 0,012 0,193 0,037 636 
DR 1,229 0,861 31,154 -12,347 2,216 4,911 636 

 

 

όπου    CR = Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

QR = Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας 

RCP = Μέση Περίοδος Επανείσπραξης Εισπρακτέων Λογαριασµών 

ICP = Μέση Περίοδος Επανάκτησης Αποθεµάτων 

PDP = Μέση Περίοδος Αποπληρωµής Πληρωτέων Λογαριασµών 

CCC = Ταµειακός Κύκλος 

ROA = Αριθµοδείκτης Απόδοσης Επενδυµένων Κεφαλαίων 

ROE = Αριθµοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 

NPM = Αριθµοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

TIE = Αριθµοδείκτης Κάλυψης Τόκων 

DAR = Αριθµοδείκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης Επενδυµένων Κεφαλαίων 

DR = Αριθµοδείκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης Ιδίων Κεφαλαίων 
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Πίνακας 4.2: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson  
για την Πρώτη Υπόθεση του Συνολικού ∆είγµατος 

    

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ CR QR 

CCC 0,245** 0,186** ΕΤΟΣ 2002 
Ν = 212 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,003) 

CCC 0,184** 0,187** ΕΤΟΣ 2003 
Ν = 212 Sig. (1-tailed) (0,003) (0,003) 

CCC 0,087 0,081 ΕΤΟΣ 2004 
Ν = 212 Sig. (1-tailed) (0,103) (0,119) 

CCC 0,131** 0,121** ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 636 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,001) 

** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
 

 

Πίνακας 4.3: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson  
για την ∆εύτερη Υπόθεση του Συνολικού ∆είγµατος 

     

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ RCP ICP PDP 

CCC 0,870** 0,455** 0,275** ΕΤΟΣ 2002 
Ν = 212 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) 

CCC 0,911** 0,370** 0,109 ΕΤΟΣ 2003 
Ν = 212 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,057) 

CCC 0,851** 0,767** 0,536** ΕΤΟΣ 2004 
Ν = 212 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) 

CCC 0,858** 0,563** 0,378** ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 636 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) 

(0,000) 

** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
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Πίνακας 4.4: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson  
για την ∆εύτερη Υπόθεση του Καθαρού ∆είγµατος 

     

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ RCP ICP PDP 

CCC 0,453** 0,457** -0,144* ΕΤΟΣ 2002 
Ν = 194 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,023) 

CCC 0,538** 0,497** -0,153* ΕΤΟΣ 2003 
Ν = 189 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,017) 

CCC 0,544** 0,502** 0,024 ΕΤΟΣ 2004 
Ν = 189 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,370) 

CCC 0,509** 0,482** -0,088* ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 572 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,017) 

** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
* η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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Πίνακας 4.5: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson  
για την Τρίτη Υπόθεση του Συνολικού ∆είγµατος 

     

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ DAR DR TIE 

CCC -0,224** -0,116* 0,070 

Sig. (1-tailed) (0,001) (0,046) (0,155) 

CR -0,548** -0,167** 0,274** 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,007) (0,000) 

QR -0,500** -0,147* -0,190** 

ΕΤΟΣ 2002 
Ν = 212 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,016) (0,003) 

CCC -0,283** -0,195** -0,111 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,002) (0,054) 

CR -0,283** -0,105 -0,489** 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,063) (0,000) 

QR -0,303** -0,112 -0,473** 

ΕΤΟΣ 2003 
Ν = 212 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,052) (0,000) 

CCC -0,182** -0,182** -0,290** 

Sig. (1-tailed) (0,004) (0,004) (0,000) 

CR -0,305** -0,102 -0,062 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,070) (0,183) 

QR -0,304** -0,100 -0,058 

ΕΤΟΣ 2004 
Ν = 212 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,073) (0,201) 

CCC -0,223** -0,150** -0,130** 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,001) 

CR -0,288** -0,092** -0,150** 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,010) (0,000) 

QR -0,291** -0,092* -0,135** 

ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 636 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,010) (0,000) 
** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
* η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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Πίνακας 4.6: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson  
για την Τέταρτη Υπόθεση του Συνολικού ∆είγµατος 

     

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ NPM ROA ROE 

CCC -0,710** -0,201** -0,031 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,002) (0,325) 

CR 0,063 0,027 0,038 

Sig. (1-tailed) (0,180) (0,348) (0,292) 

QR 0,054 0,036 0,031 

ΕΤΟΣ 2002 
Ν = 212 

Sig. (1-tailed) (0,217) (0,302) (0,328) 

CCC -0,826** -0,213** -0,051 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,001) (0,230) 

CR -0,006 -0,025 0,002 

Sig. (1-tailed) (0,464) (0,361) (0,487) 

QR -0,012 -0,018 0,004 

ΕΤΟΣ 2003 
Ν = 212 

Sig. (1-tailed) (0,430) (0,395) (0,480) 

CCC -0,684** -0,162** -0,126* 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,009) (0,034) 

CR 0,228** 0,104 0,017 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,066) (0,405) 

QR 0,266** 0,132* 0,028 

ΕΤΟΣ 2004 
Ν = 212 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,028) (0,344) 

CCC -0,742** -0,186** -0,045 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,127) 

CR 0,110** 0,038 0,011 

Sig. (1-tailed) (0,003) (0,172) (0,389) 

QR 0,134** 0,057 0,014 

ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 636 

Sig. (1-tailed) (0,001) (0,075) (0,000) 
** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
* η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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Πίνακας 4.7: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson  
για την Πέµπτη Υπόθεση του Συνολικού ∆είγµατος 

     
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ CCC CR QR 

P -0,061 0,041 0,036 ΕΤΟΣ 2002 
Ν = 190 Sig. (1-tailed) (0,200) (0,289) (0,309) 

P -0,073 0,162* 0,166* ΕΤΟΣ 2003 
Ν = 190 Sig. (1-tailed) (0,158) (0,013) (0,011) 

P -0,114 0,125* 0,123* ΕΤΟΣ 2004 
Ν = 190 Sig. (1-tailed) (0,059) (0,043) (0,046) 

P -0,086* 0,121** 0,117** ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 570 Sig. (1-tailed) (0,020) (0,002) (0,002) 

** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
* η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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Πίνακας 4.8: Αποτελέσµατα Απλής Παλινδρόµησης Συνολικού ∆είγµατος 
         

Εξαρτηµένη
Μεταβλητή

Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή 

Σταθερός
 όρος 

Κλίση  
Ευθείας Pearson r R F – 

Στατιστική 
Επίπεδο  

Σηµαντικότητας
Εξίσωση 

Παλινδρόµησης 

CCC CR 
(t – statistic) 

147,755 
(6,547)**

10,527 
(3,323)* 0,131 0,017 11,040 0,001 CCC = 147,755 + 10,527CR

CCC QR 
(t – statistic) 

151,062 
(6,730)**

12,019 
(3,072)* 0,121 0,015 9,438 0,002 CCC = 151,062 + 12,019QR

CCC RCP 
(t – statistic) 

-41,574 
(-3,429)*

0,665 
(42,042)** 0,858 0,736 1.767,532 0,000 CCC = -41,574 + 0,665RCP 

CCC ICP 
(t – statistic) 

-50,431 
(-2,296)*

1,524 
(17,172)** 0,563 0,317 294,889 0,000 CCC = -50,431 + 1,524ICP 

CCC PDP 
(t – statistic) 

39,369 
(1,659) 

0,451 
(10,266)** 0,378 0,143 105,402 0,000 CCC = 39,369 + 0,451PDP 

DAR CCC 
(t – statistic) 

0,453 
(57,870)**

-8,01E-05 
(-5,784)** -0,224 0,050 33,454 0,000 DAR = 0,453 - 8,01E-05CCC 

DR CCC 
(t – statistic) 

1,343 
(14,718)**

-0,001 
(-4,032)** -0,158 0,025 16,260 0,000 DR = 1,343 - 0,001CCC 

TIE CCC 
(t – statistic) 

29,129 
(5,424)**

-0,031 
(-3,290)* -0,130 0,017 10,827 0,001 TIE = 29,129 - 0,031CCC 

ROA CCC 
(t – statistic) 

0,043 
(12,878)**

-2,84E-05 
(-4,822)** -0,188 0,035 23,255 0,000 ROA = 0,043 - 2,84E-05CCC 

ROE CCC 
(t – statistic) 

0,056 
(2,454)* 

-4,65E-05 
(-1,146) -0,045 0,002 1,314 0,252 ROE = 0,056 - 4,65E-05CCC 

NPM CCC 
(t – statistic) 

0,159 
(9,657)**

-0,001 
(-27,874)** -0,742 0,551 776,956 0,000 NPM = 0,159 - 0,001CCC 

P CCC 
(t – statistic) 

3,314 
(21,643)**

-9,88E-04 
(-2,065)* -0,086 0,007 4,265 0,039 P = 3,314 - 9,88E-04CCC 

 
** Υποδηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 
* Υποδηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 
+ Υποδηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 0,10 
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Πίνακας 4.8: Αποτελέσµατα Απλής Παλινδρόµησης Συνολικού ∆είγµατος (συνέχεια) 
         

Εξαρτηµένη
Μεταβλητή 

Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή 

Σταθερός
 όρος 

Κλίση 
Ευθείας Pearson r R F – 

Στατιστική
Επίπεδο  

Σηµαντικότητας
Εξίσωση 

Παλινδρόµησης 

DAR CR 
(t – statistic) 

0,460 
(58,983)** 

-0,008 
(-7,603)** -0,289 0,084 57,816 0,000 DAR = 0,460 - 0,008CR 

DR CR 
(t – statistic) 

1,304 
(13,999)** 

-0,031 
(-2,340)* -0,093 0,009 5,476 0,020 DR = 1,304 - 0,031CR 

TIE CR 
(t – statistic) 

30,818 
(5,682)** 

-2,917 
(-3,831)** -0,150 0,023 14,680 0,000 TIE = 30,818 - 2,917CR 

ROA CR 
(t – statistic) 

0,037 
(10,756)** 

4,29E-04 
(0,889) 0,035 0,001 0,792 0,374 ROA = 0.037 + 4,29E-04CR 

ROE CR 
(t – statistic) 

0,046 
(1,979)+ 

0,001 
(0,276) 0,011 0,000 1,20E-04 0,076 ROE = 0,046 + 0,001CR 

NPM CR 
(t – statistic) 

-0,005 
(-0,207) 

0,010 
(2,781)* 0,110 0,012 7,738 0,006 NPM = -0,005 + 0,010CR 

P CR 
(t – statistic) 

3,035 
(20,797)** 

0,056 
(2,897)* 0,121 0,015 8,394 0,004 P = 3,035 + 0,056CR 

DAR QR 
(t – statistic) 

0,459 
(59,319)** 

-0,010 
(-7,699)** -0,292 0,086 59,275 0,000 DAR = 0,459 - 0,010QR 

DR QR 
(t – statistic) 

1,300 
(14,043)** 

-0,038 
(-2,330)* -0,092 0,008 5,431 0,020 DR = 1,300 - 0,038QR 

TIE QR 
(t – statistic) 

29,274 
(5,506)** 

-3,235 
(-3,430)** -0,135 0,018 11,817 0,001 TIE = 29,274 - 3,235QR 

ROA QR 
(t – statistic) 

0,036 
(10,699)** 

0,001 
(1,382) 0,055 0,003 1,910 0,167 ROA = 0,036 + 0,001QR 

ROE QR 
(t – statistic) 

0,046 
(1,980)+ 

0,001 
(0,332) 0,013 1,75E-04 0,111 0,740 ROE = 0,046 + 0,001QR 

NPM QR 
(t – statistic) 

-0,009 
(-0,349)** 

0,015 
(3,397)** 0,134 0,018 11,543 0,001 NPM = 0,009 + 0,015QR 

P QR 
(t – statistic) 

3,048 
(21,025)** 

0,068 
(2,816)* 0,117 0,014 7,935 0,005 P = 3,048 + 0,068QR 

** Υποδηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 
* Υποδηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 
+ Υποδηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 0,10
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Πίνακας 4.9: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson 
ανά Κλάδο για την Α' & Β' Υπόθεση 

       

ΚΛΑ∆ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ CR QR RCP ICP PDP 

CCC 0,690** 0,542** 0,608** 0,650** -0,148 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 63 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,123)

CCC 0,016 -0,056 0,968** 0,853** 0,956**ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΠΟΤΩΝ 

ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 93 Sig. (1-tailed) (0,440) (0,296) (0,000) (0,000) (0,000)

CCC 0,723** 0,680** 0,180 0,150 -0,674**
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΗ 2002 - 2004 

Ν = 27 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,185) (0,228) (0,000)
CCC 0.511** 0,483** 0,600** 0,745** -0,437**

ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 90 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

CCC 0,472** 0,468** 0,795** 0,040 -0,721**ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 

ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 27 Sig. (1-tailed) (0,007) (0,007) (0,000) (0,422) (0,000)

CCC 0,455** 0,439** 0,423** 0,385** -0,704**
ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑΣ ΕΤΗ 2002 - 2004 

Ν = 63 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000)
CCC 0,494** 0,420** -0,683** 0,329* -0,976**ΜΕΣΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΕΤΗ 2002 - 2004 

Ν = 33 Sig. (1-tailed) (0,002) (0,007) (0,000) (0,031) (0,000)
CCC 0,464** 0,511** 0,953** 0,436** 0,652**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 69 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

CCC 0,617** 0,531** 0,679** 0,798** -0,643**ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΟΡΥΚΤΩΝ 

ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 636 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

CCC 0,311** 0,286** 0,598** 0,535** -0,025 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗ 2002 - 2004 

Ν = 636 Sig. (1-tailed) (0,004) (0,007) (0,000) (0,000) (0,417)
CCC 0,760** 0,716** 0,425** 0,362* -0,562**

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 636 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,007) (0,019) (0,000)

CCC 0,651** 0,827** 0,995** 0,119 0,649**ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΤΗ 2002 - 2004 
Ν = 636 Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) (0,236) (0,000)

** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
* η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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Πίνακας 4.10: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson 
ανά Κλάδο για την Γ', ∆' & Ε' Υπόθεση 
          

       ΚΛΑ∆ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ DAR DR TIE ROA ROE NPM P

CCC   -0,504** -0,460** 0,243* -0,062 -0,137 0,067 -0,115
Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,028) (0,315) (0,143) (0,302) (0,186)

CR -0,649** -0,518** 0,425** 0,180 0,054 0,313** 0,064 
Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) (0,079) (0,338) (0,006) (0,308)

QR -0,650** -0,507** 0,511** 0,277* 0,126 0,449** 0,218* 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 63 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,000) (0,014) (0,162) (0,000) (0,043)
CCC 0,102 0,144 -0,618** -0,273** -0,269** -0,942** -0,283**

Sig. (1-tailed) (0,164) (0,084) (0,000) (0,004) (0,005) (0,000) (0,005)
CR -0,398** -0,364** 0,067 0,113 0,044 0,139  -0,118

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,263) (0,140) (0,338) (0,091) (0,143)
QR -0,401** -0,365** 0,118 0,159 0,068 0,162  -0,015

ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΠΟΤΩΝ 

ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 93 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,000) (0,131) (0,061) (0,259) (0,061) (0,448)
CCC -0,338* -0,254 0,421* 0,459** 0,407* 0,654** 0,483**

Sig. (1-tailed) (0,042) (0,101) (0,014) (0,008) (0,018) (0,000) (0,000)
CR -0,740** -0,566** 0,827** 0,634** 0,490** 0,660** 0,760**

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000) (0,005) (0,000) (0,000)
QR -0,595** -0,774** 0,858** 0,634** 0,472** 0,646** 0,760**

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 27 

Sig. (1-tailed) (0,001) (0,000) (0,000) (0,000) (0,006) (0,000) (0,000)
** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
* η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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Πίνακας 4.10: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson 
ανά Κλάδο για την Γ', ∆' & Ε' Υπόθεση (συνέχεια) 

          

       ΚΛΑ∆ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ DAR DR TIE ROA ROE NPM P

CCC  -0,373** -0,595** -0,066 -0,202* -0,243* -0,050 0,278**
Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,268) (0,028) (0,011) (0,319) (0,006)

CR  -0,425** -0,253** -0,540** -0,158 -0,152 -0,121 0,305**
Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,008) (0,000) (0,069) (0,076) (0,128) (0,003)

QR  -0,248** -0,417** -0,514** -0,154 -0,148 -0,115 0,298**

ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 90 

Sig. (1-tailed)      (0,009) (0,000) (0,000) (0,074) (0,082) (0,140) (0,003)
CCC    -0,309 -0,029 -0,023 -0,469** -0,056 -0,535** -0,237

Sig. (1-tailed)      (0,058) (0,444) (0,455) (0,007) (0,391) (0,002) (0,117)
CR  -0,591** -0,234 -0,152 -0,174 0,074 -0,200 -0,367*

Sig. (1-tailed)      (0,001) (0,120) (0,224) (0,193) (0,357) (0,159) (0,030)
QR  -0,593** -0,234 -0,149 -0,169 0,075 -0,194 -0,362*

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 

ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 27 

Sig. (1-tailed)      (0,001) (0,120) (0,229) (0,199) (0,356) (0,166) (0,032)
CCC -0,596** -0,663** 0,265* 0,444** 0,430** 0,611** 0,212 

Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,018) (0,000) (0,000) (0,000) (0,062)
CR -0,561** -0,438** 0,500** 0,299** 0,227* 0,270* -0,029

Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,000) (0,009) (0,037) (0,016) (0,417)
QR -0,542** -0,412** 0,480** 0,280* 0,215* 0,247* -0,034

ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑΣ ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 63 

Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,000) (0,013) (0,046) (0,026) (0,403)
** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
* η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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Πίνακας 4.10: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson 
ανά Κλάδο για την Γ', ∆' & Ε' Υπόθεση (συνέχεια) 

          

       ΚΛΑ∆ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ DAR DR TIE ROA ROE NPM P

CCC    -0,609** -0,674** 0,240 0,275 0,214 0,345 -0,033
Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,089) (0,060) (0,116) (0,025) (0,428)

CR -0,683** -0,664** 0,824** 0,627** 0,290 0,563** -0,050
Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,051) (0,000) (0,391)

QR -0,640** -0,604** 0,583** 0,683** 0,351* 0,605** -0,031

ΜΕΣΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 33 

Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,023) (0,000) (0,432)
CCC -0,355** -0,285** -0,226* -0,403** -0,446** 0,128 -0,270*

Sig. (1-tailed)      (0,001) (0,009) (0,031) (0,000) (0,000) (0,147) (0,028)
CR -0,734** -0,543** 0,055 -0,249* -0,348** 0,065 -0,259*

Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,327) (0,019) (0,002) (0,299) (0,033)
QR -0,649** -0,513** 0,126 -0,163 -0,265* 0,137 -0,220

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 69 

Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,150) (0,091) (0,014) (0,130) (0,060)
CCC -0,700** -0,705** -0,151 -0,295 -0,355* -0,656** -0,356*

Sig. (1-tailed)      (0,000) (0,000) (0,227) (0,067) (0,035) (0,000) (0,044)
CR -0,555** -0,583** -0,050 -0,193 -0,281 -0,102 -0,468*

Sig. (1-tailed)      (0,001) (0,001) (0,402) (0,167) (0,078) (0,305) (0,011)
QR  -0,537** -0,586** 0,137 0,002 -0,087 0,010 -0,348*

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΟΡΥΚΤΩΝ 

ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 27 

Sig. (1-tailed)      (0,002) (0,001) (0,247) (0,496) (0,333) (0,481) (0,048)
** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 

• η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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Πίνακας 4.10: Συντελεστές Συσχέτισης του Pearson 
ανά Κλάδο για την Γ', ∆' & Ε' Υπόθεση (συνέχεια) 

                    

ΚΛΑ∆ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ DAR       DR TIE ROA ROE NPM P

CCC  -0,635** -0,168 -0,338** -0,215* -0,411** 0,181 -0,418**
Sig. (1-tailed) (0,000) (0,080) (0,002) (0,035) (0,000) (0,065) (0,000)

CR -0,336** -0,073 -0,061 0,291** 0,052 0,952** -0,072 
Sig. (1-tailed) (0,002) (0,270) (0,304) (0,007) (0,332) (0,000) (0,287)

QR -0,316** -0,069 -0,054 0,292** 0,056 0,956** -0,075 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 72 

Sig. (1-tailed) (0,003) (0,281) (0,326) (0,006) (0,319) (0,000) (0,279)
CCC -0,665** -0,508** 0,089 0,298* 0,385* 0,349*  0,171

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,001) (0,310) (0,046) (0,013) (0,023) (0,170)
CR -0,657** -0,473** 0,413** 0,351* 0,371* 0,316* 0,480**

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,003) (0,008) (0,023) (0,017) (0,037) (0,002)
QR -0,657** -0,487** 0,555** 0,360* 0,368* 0,348* 0,650**

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 33 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,002) (0,000) (0,020) (0,017) (0,024) (0,000)
CCC -0,471** -0,204 -0,859** -0,356* -0,041 -0,980** -0,092 

Sig. (1-tailed) (0,001) (0,107) (0,000) (0,013) (0,402) (0,000) (0,305)
CR -0,752** -0,286* -0,472** 0,129 -0,020 -0,557** -0,064 

Sig. (1-tailed) (0,000) (0,039) (0,001) (0,217) (0,452) (0,000) (0,362)
QR -0,479** -0,186   -0,774** -0,263 -0,020 -0,778** -0,098

ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΤΗ 2002 - 2004
Ν = 39 

Sig. (1-tailed) (0,001) (0,129) (0,000) (0,053) (0,452) (0,000) (0,293)
** η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,01 
* η συσχέτιση είναι σηµαντική στο επίπεδο 0,05 
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∆ιάγραµµα 4.44: Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων
για τη σχέση QR - ROA
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∆ιάγραµµα 4.45: Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων
για τη σχέση QR - ROE
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∆ιάγραµµα 4.49: Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων 
για τη σχέση CCC - P
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∆ιάγραµµα 4.50: Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων
για τη σχέση CR - P
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∆ιάγραµµα 4.51: Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων
για τη σχέση QR - P
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