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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη  ηελ Αλάιπζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ έμη επηρεηξήζεσλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θιάδνπ ηεο Καιακάηαο θαη ηε ζχγθξηζε ηνπο κε απηφλ θαηά ηελ πεξίνδν 2012 

– 2016. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ έξεπλα καο ρξεζηκνπνηήζακε έλα 

δείγκα απηψλ ησλ μελνδνρείσλ ην νπνίν επηιέμακε κε βάζε ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο γηα ηα έηε απηά, εθ ησλ νπνίσλ θάπνηα 

ήηαλ αξλεηηθά. 

 Ο ιφγνο πνπ αζρνιεζήθακε κε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη επεηδή ν ηνπξηζκφο έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαη εηδηθά ζηε δηθή καο ρψξα 

απνηειεί θαηαζηαιηηθφ παξάγνληα. Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ απνηειείηαη 

ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ν ηνπξηζηηθφο 

θιάδνο θαηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο πνπ ν ηνπξηζκφο ζεσξείηαη σο ν θαηαιιειφηεξνο 

ζχκκαρνο ηεο Διιάδαο ζε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχεη κηαο θαη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο νθείιεηαη ζε απηφλ.  

 

Αξρηθά, αλαθεξφκαζηε ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε 

πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο. Αλαιχνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ 

νδήγεζαλ ηελ ρψξα ζε Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην 

ΑΔΠ θαη ζηελ  αλεξγία. 

ηε ζπλέρεηα, εζηηάδνπκε ζην ηη είλαη ν ηνπξηζκφο γεληθά, αιιά θαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ ηεο Μεζζελίαο θαη ζην πφζν απηφο ηελ έρεη βνεζήζεη λα εμειηρζεί 

νηθνλνκηθά. 

Έπεηηα, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα  

γίλεη ε αλάιπζε. 

Σέινο, γίλεηαη ε δηαρξνληθή θαζψο θαη ε δηεπηρεηξεζηαθή αλάιπζε ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίεο νδεγνχλ ζηα ηειηθά καο ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν: 

 

1.1 Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νλνκάδεηαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία παίξλνπκε απφ ηηο νηθνλνκηθέο ή ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή απφ πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζήο ηνπο θαη ε δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ πξνθέξνπλ 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ψζηε λα κπνξεί λα πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο . Έρεη 

ινηπφλ έλαλ ζπνπδαίν ξφιν ζε κηα επηρείξεζε, αθνχ βνεζά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη ζπγρξφλσο θάλεη πην 

νηθνλνκηθή ηελ παξαγσγή. 

 

 Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλαληψληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε  αλάιπζε:  

 

 1.Η απφιπηε αμία  ηνπ κεγέζνπο πνπ καο ελδηαθέξεη, 

 2.Η δηαθνξά κεηαμχ  δχν κεγεζψλ θαη 

 3.Ο  ιφγνο    δχν κεγεζψλ. 

 

Ο ξφινο ηεο αλάιπζεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηφζν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηακεζνιαβεηψλ φζν θαη ησλ δηακεζνιαβεηψλ 

πιεξνθνξίαο. Οη δηακεζνιαβεηέο πιεξνθνξίαο πξνζζέηνπλ αμία είηε κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ή κε εηο βάζνο αλάιπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη δηάθνξνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί βαζίδνληαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε πιεξνθνξίεο απφ άιιεο πεγέο 

αμηνινγνχλ ηηο δηαζέζηκεο επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο, ζηνπο νπνίνπο 

εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Πεξηιακβάλνπλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε θάπνηεο 

άιιεο απνινγηζηηθέο πεγέο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ 

νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Δίλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηρείξεζε κηαο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο, ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο. ιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε είλαη επεμεγεκαηηθέο θαη 
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έρνπλ σο ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ φζνπο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλαγθαία 

ελεκέξσζε ηνπο. Ωζηφζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ 

θάπνηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία δπζθνιεχνπλ ην έξγν ηνπ αλαιπηή 

θαη είλαη:  

Α) Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

ζπλνπηηθά θαη αλνκνηφκνξθα εθφζνλ γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο δελ αθνινπζείηαη 

θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο θαη ππνρξεσηηθφο ηχπνο απφ ην ζχλνιν ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 Β) Ο ρξφλνο, πνπ θαηά γεληθφ θαλφλα κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηεο ρξήζεσο 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ δεκνζηεχνληαη θαη γίλνληαη 

γλσζηέο ζην επξχ θνηλφ είλαη αξθεηά κεγάινο.  

 

 

1.2 θνπόο  Αλάιπζεο 

 

 Κχξηνο  ζθνπφο  ηεο αλάιπζεο  ινγηζηηθψλ  θαηαζηάζεσλ  είλαη ε παξνρή  

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζην management, ζηνπο ησξηλνχο θαη κειινληηθνχο 

επελδπηέο θαη πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζε φζνπο ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ, δηνηθεηηθψλ, επελδπηηθψλ, 

πηζησηηθψλ θαη άιισλ παξφκνησλ απνθάζεσλ. 

 Αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ αλαιπηψλ, νη νπνίνη κπνξεί 

λα είλαη κέηνρνη, πηζησηέο, θξαηηθέο ππεξεζίεο, ρξεκαηηζηέο θιπ , ην είδνο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο  αλάιπζεο δηαθνξνπνηείηαη.   

Ωζηφζν, κπνξεί λα ηεξνχληαη δηάθνξνη κέζνδνη αλαιχζεσο δίλνληαο θάζε 

θνξά έκθαζε ζε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ επηδησθφκελν 

ζθνπφ. Γηα παξάδεηγκα, νη βξαρπρξφληνη πηζησηέο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο. Δλψ, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε λα 

θάλνπκε κε καθξνρξφληνπο δαλεηζηέο, εθείλν πνπ ηνπο απαζρνιεί 

πεξηζζφηεξν είλαη νη καθξνρξφληνη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο επηρείξεζεο φπσο, 

είλαη ε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, ηα ηξέρνληα θαη κειινληηθά ηεο θέξδε 

θαη νη κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκηθήο    ηεο ζέζεο. 

Με ιίγα ιφγηα, ε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηηξέπεη ηελ 

εθηίκεζε ηφζν ηνπ θηλδχλνπ φζν θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κηα απφθαζε ζρεηηθή κε ηελ θαηαλνκή νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ . 
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1.3 Βαζηθέο θαηεγνξίεο αλαιπηώλ 

 

 

 1.Μέηνρνη–Δπελδπηέο: 

 

Οη επελδπηέο πνπ, θαηά θαλφλα είλαη νη κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο ή 

ηδηνθηήηεο είλαη εθείλνη πνπ πξνζθέξνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα ηα 

νπνία εθηίζεληαη ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο. Σα θεθάιαηα απηά απνηεινχλ ηελ 

αζπίδα πξνζηαζίαο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. Έρνληαο 

επελδχζεη θεθάιαηα νη κέηνρνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θεξδνθφξα 

δπλακηθφηεηα ηεο, ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο 

είλαη απαξαίηεηα φια απηά ηα ζηνηρεία. Σαπηφρξνλα, ελδηαθέξνληαη θαη γηα 

ηελ ζέζε ηεο κέζα ζηνλ θιάδν, φπσο θαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ έκκεζα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Γεληθά, νη κέηνρνη – επελδπηέο επηθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή 

ηνπο  ζηα   καθξνρξφληα  ινγηζηηθά κεγέζε.  

 

 

 2.Γαλεηζηέο - Σξάπεδεο (Πηζησηέο/ Πηζησηηθά Ιδξύκαηα)   

 

Γαλεηζηέο κηαο επηρείξεζεο είλαη εθείλνη πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν 

δαλείδνπλ ζε απηή θεθάιαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηξάπεδεο. 

Γίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη γη απηφ 

εζηηάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Οη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη δαλεηζηέο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξερνκέλσλ δαλείσλ, 

ηελ αζθάιεηα πνπ απνιακβάλνπλ θαη ηνλ ζθνπφ ρνξήγεζεο. Αληίζεηα, νη 

καθξνρξφληνη δαλεηζηέο επηδηψθνπλ κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ 

καθξνρξφλησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο ησλ 

κειινληηθψλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ θαη ησ πξννπηηθψλ θεξδνθνξίαο θάησ 

απφ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, φπσο ζπλζήθεο θξίζεο.  

Γεληθά, νη δαλεηζηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

 

3. Γηνίθεζε  ηεο επηρείξεζεο 

 

Η δηνίθεζε είλαη απηή πνπ δηαζέηεη ηελ πιήξε εηθφλα κηαο επηρείξεζεο θαη 

άξα γλσξίδεη θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα ηη γίλεηαη κέζα ζε απηήλ. Μπνξεί λα 

θάλεη ζπρλή ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ ηεο βηβιίσλ γη απηφ θαη βξίζθεηαη ζε 

θαιχηεξε ζέζε απφ ηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο. Έηζη ινηπφλ, ε 
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αλάιπζε ηνπο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε βάζνο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ησλ άιισλ εξγαιείσλ 

αλάιπζεο γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 

 

 

4.Αλζξώπηλν Γπλακηθό  ηεο  Δπηρείξεζεο 

 

Μηα άιιε νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάιπζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη εξγαδφκελνη. Μπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε 

ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζε απηήλ. Με άιια ιφγηα λα ππνγξάςνπλ καδί ηεο ζχκβαζε εξγαζίαο 

θαη λα επηηχρνπλ έηζη θαιχηεξνπο φξνπο ακνηβψλ θαη εξγαζίαο γηα ηα κέιε 

ηνπο. 

  

 

5.Πειάηεο  

  

Οη πειάηεο κηαο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αλάιπζε 

ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο, 

ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, φπσο θαη άιια ζηνηρεία. θνπφο ηνπο 

είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία θαη ε επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ θαη 

φξσλ ζπλαιιαγήο καδί ηεο. 

 

 

 6.Διεγθηέο 

 

Οη ειεγθηέο  αζρνινχληαη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ έιεγρν ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηπρφλ 

ιάζε, ηα νπνία αλ δελ εληνπηζζνχλ δίλνπλ κηα ιαλζαζκέλε εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο.   

 

 

7.Αληαγσληζηέο 

 

Οη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο 

απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο φθεινο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είηε επηδηψθνπλ λα 

θξαηήζνπλ ηελ εγεηηθή ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά θαη ζηνλ θιάδν, είηε λα 

θαιχςνπλ ηε δηαθνξά απφ ηελ επηρείξεζε – εγέηε.  
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  8.   Δμσηεξηθνί Αλαιπηέο 

 

    Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλαιπηψλ πνπ ε θάζε κηα εμππεξεηεί ην 

ζθνπφ ηεο. 

 Α) Σα ινγηζηηθά γξαθεία θαη ηα ρξεκαηηζηήξηα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα ελεκεξψζνπλ νξζά ηνπο 

πειάηεο ηνπο αιιά θαη λα εκπινπηίζνπλ ηα ζηαηηζηηθά ηνπο ζηνηρεία. 

 Οη αλαιπηέο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηνρεχνπλ: 

  -ηε θήκε  θαη πειαηεία  

  -  ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ  

  -ηελ  πξφβιεςε  ησλ  κειινληηθψλ   ηακεηαθψλ ξνψλ.  

Β) Σα επηκειεηήξηα κε ηνπο αλαιπηέο ηνπο αληινχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κειινληηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπο.  

Γ) Καζεγεηέο, εξεπλεηέο θαη ζπνπδαζηέο απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα 

πξνζθεχγνπλ ζηελ Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είηε γηα 

θιαδηθέο  κειέηεο  είηε γηα ρξεκαηηζηεξηαθέο αλαιχζεηο.   

 

9.Πξνκεζεπηέο 

  

  Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα δαλείδεηαη βξαρππξφζεζκα απφ δηάθνξεο 

πεγέο  φπσο πξνκεζεπηέο θαη ηξάπεδεο.  

   Οη πξνκεζεπηέο παξέρνπλ ζηελ επηρείξεζε κε πίζησζε πξψηεο χιεο θαη 

εκπνξεχκαηα ή άιινπ είδνπο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ αμηνινγνχλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επεηδή σο βξαρπρξφληνη πηζησηέο 

ελδηαθέξνληαη άκεζα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο- 

πειάηε ηνπο αιιά θαη ηαπηφρξνλα γηα ηηο καθξνρξφληεο επηδφζεηο ηεο 

επηρείξεζεο επεηδή απφ ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία εμαξηψληαη άκεζα νη 

πσιήζεηο  θαη  ε    επηβίσζε ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιέο νηθνλνκηθέο 

αιιά θαη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάιπζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν θίλεηξν ηεο αλάιπζεο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ νκάδα ζε νκάδα δειαδή εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ηεο 

θάζε νκάδαο κε ηελ επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, νη κέηνρνη επηθεληξψλνληαη 

ζηηο πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο, νη δαλεηζηέο ζηε δηαζθάιηζε ησλ πηζηψζεσλ 

πνπ παξέρνπλ, ε δηνίθεζε ζηε κειινληηθή επηβίσζε θαη αλάπηπμε, νη 

εξγαδφκελνη ζηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο, νη πειάηεο ζηελ 

απφζπαζε θαιχηεξσλ φξσλ αγνξάο, νη αληαγσληζηέο ζηελ αλίρλεπζε 

αληαγσληζηηθψλ αδπλακηψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη νη 

πξνκεζεπηέο ζηελ εμφθιεζε ησλ πηζηψζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ2ν:ΔΙΓΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

 

 

2.1 Δζσηεξηθή – Δμσηεξηθή Αλάιπζε 

Μηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη ηα είδε ηεο Αλάιπζεο είλαη 

απηή πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηε ζέζε πνπ έρεη ν αλαιπηήο δειαδή κε ην 

αλ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο .  

 

 

 

 - Δζσηεξηθή Αλάιπζε  

Η εζσηεξηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε πξφζσπα πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία θαη ινγηζηηθά έγγξαθα. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο 

αλάιπζεο είλαη φηη επηηξέπνπλ ζ‟ απηφλ πνπ ηελ δηελεξγεί λα ειέγμεη ηηο 

δηάθνξεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Δζσηεξηθνί 

ινηπφλ, αλαιπηέο είλαη θπξίσο ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, νξθσηνί ειεγθηέο 

θιπ.    

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη κέηνρνη θαη ην εξγαδφκελν δπλακηθφ ζεσξνχληαη σο 

ηξίηα πξφζσπα γηα ηελ επηρείξεζε, αθνχ δελ έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα 

ινγηζηηθά ηεο βηβιία.  

Γη απηφ ην ιφγν δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο εζσηεξηθνί αλαιπηέο.   

Η εζσηεξηθή αλάιπζε ζπλεπψο, παξέρεη κεγαιχηεξε θαη πην πνηνηηθή 

πιεξνθφξεζε θαη επηηξέπεη ζηνλ αλαιπηή λα πξνρσξήζεη εηο βάζνο 

αμηνπνηψληαο φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ζρεκαηίδνληαο κηα πην νξζή 

εηθφλα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

 - Δμσηεξηθή Αλάιπζε 

 Η εμσηεξηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη έμσ 

απφ ηελ επηρείξεζε θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ απφ 

δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. 

ηνπο εμσηεξηθνχο αλαιπηέο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα πξφζσπα θαη θνξείο 

φπσο είλαη νη κέηνρνη-ηδηνθηήηεο, νη πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, νη ηξάπεδεο θαη 

γεληθά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, ην Γεκφζην, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ζσκαηεία ηνπ. Δπίζεο, έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο ηηο 
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δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ έθζεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ.  

Δίλαη θαλεξφ, φηη ν εμσηεξηθφο αλαιπηήο βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε 

ζρέζε κε  ηνλ εζσηεξηθφ αλαιπηή, θαζψο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ζε βάζνο 

ηελ επηρείξεζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ είλαη αλεπαξθή. Σν 

έξγν ηνπ είλαη δχζθνιν θαη γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξν φζν πην ιίγα είλαη ηα 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία. 

Η εμσηεξηθή αλάιπζε, παξά ηελ αλεπάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζε ηεο, απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Οη εμσηεξηθνί αλαιπηέο 

ελδηαθέξνληαη θπξίσο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο, ηφζν ηε βξαρπρξφληα φζν θαη ηε καθξνρξφληα, θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο.  

 

πγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληαη γηα:  

 Σν χςνο θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο, θαζψο θαη ηελ 

ηάζε βειηίσζεο απηψλ ζην κέιινλ, 

 Σελ δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο ππνρξεψζεηο αθφκε θαη θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο,  

 Σελ δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο επελδπηηθψλ επθαηξηψλ κε ηελ άληιεζε 

θεθαιαίσλ απφ ίδηεο εζσηεξηθέο πεγέο ή απφ έθδνζε λέσλ ηίηισλ 

κεηνρψλ θαη νκνινγηψλ, ή απφ ηελ πξνζθπγή ζηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ, 

 Σελ δπλαηφηεηα πιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ηφθσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ. 

 

 

 

2.2Γηαρξνληθή–Γηεπηρεηξεζηαθή Αλάιπζε 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιπζε αθνξά δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ηφηε έρνπκε άιιε κηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ηελ 

Γηαρξνληθή ή ηελ Γηεπηρεηξεζηαθή αλάιπζε αληίζηνηρα. 

  

 - Γηαρξνληθή Αλάιπζε 

Η επίδνζε κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα αμηνινγεζεί κέζσ ηεο ζχγθξηζεο δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ δηαδνρηθψλ ηζνινγηζκψλ ηεο . Ο ηξφπνο απηφο αλάιπζεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε φζν θαη απφ 

εμσηεξηθνχο αλαιπηέο. 

Αλαιχζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

κηαο θαη βνεζνχλ ζην λα δεηρζνχλ νη κεηαβνιέο ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ 
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κεγεζψλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά θαη ην βαζηθφηεξν λα δηαπηζησζνχλ ε ηάζε θαη 

ε ηαρχηεηα ηεο κεηαβνιήο ηνπο.  

Γηα λα είλαη έγθπξε κία ηέηνηα αλάιπζε ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα εθαξκφδεη 

απφ ρξνληά ζε ρξνληά ηηο ίδηεο κεζφδνπο, θαλφλεο θαη αξρέο ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

 

-Γηεπηρεηξεζηαθή Αλάιπζε 

 

Δδψ ζπγθξίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ κηαο επηρείξεζεο κε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

1.Άιισλ  νκνεηδψλ  αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ  

2. Ή ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ ηζνινγηζκνχ ηνπ θιάδνπ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εθθξάδεη ην κέζν φξν ηνπ. 

Απφ ηε ζχγθξηζε απηή ζπκπεξαίλνληαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο 

επηρείξεζεο θαη πξνγξακκαηίδνληαη νη απαξαίηεηεο κεηαβνιέο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε κία επηρείξεζε κπνξνχκε λα έρνπκε ζπγρξφλσο 

δηαρξνληθή  θαη δηεπηρεηξεζηαθή αλάιπζε, δειαδή κπνξνχκε λα κειεηάκε ηνπο 

δείθηεο κηαο επηρείξεζεο γηα κηα ζεηξά εηψλ ελψ ηαπηφρξνλα λα ηνπο 

ζπγθξίλνπκε κε ηνλ θιάδν.  

 

 

2.3Σππηθή–Οπζηαζηηθή  Αλάιπζε 

 

Αλάινγα κε ηα ζηάδηα δηελέξγεηάο ηεο δηαθξίλνπκε ηελ αλάιπζε ζε ηππηθή θαη 

νπζηαζηηθή. Η ηππηθή αλάιπζε είλαη ε ην ζηάδην πξνεξγαζίαο ηεο νπζηαζηηθήο 

αλάιπζεο. 

 

-  Σππηθή Αλάιπζε 

 

Απηφ πνπ θάλεη ε ηππηθή αλάιπζε ζηελ νπζία είλαη λα πξνεηνηκάδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε λα εθθξάδνπλ, ν κελ ηζνινγηζκφο ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο, ην δε απνηέιεζκα 

ρξήζεο ην πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα δειαδή ην αλ ε επηρείξεζε 

έρεη θέξδνο ε δεκία. Απφ ηε ζσζηή δηεμαγσγή ηεο ηππηθήο αλάιπζεο 

εμαξηάηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε πνηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο νπζηαζηηθήο 

αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί.  

ην πιαίζην απηήο ηεο αλάιπζεο πξέπεη λα ειεγρζεί ν ηξφπνο απνηίκεζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη αιιάμεη ζηελ 
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πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, ε κέζνδνο ησλ απνζβέζεσλ θαη νη αμίεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ άιιεο 

ππνρξεψζεηο πέξα απφ απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, φπσο 

εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ, ή δίθεο πνπ εθθξεκνχλ  θαη κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε 

δεκηνπξγία πςειψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 

-Οπζηαζηηθή Αλάιπζε 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, αθνινπζεί ην ζηάδην 

ηεο νπζηαζηηθήο αλάιπζεο ηνπο πνπ πξνυπνζέηεη γλψζε ησλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ 

θιάδνπ, θαζψο επίζεο ινγηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζηαηηζηηθέο γλψζεηο, 

εκπεηξία θαη νμπδέξθεηα. Η δηαδηθαζία ηεο νπζηαζηηθήο αλάιπζεο 

πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο:  

Πξώηνλ, ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη άιισλ δεηθηψλ κε ηε βνήζεηα 

φισλ ησλ εξγαιείσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο.  

Γεύηεξνλ, δηαρξνληθέο θαη δηεπηρεηξεζηαθέο ζπγθξίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εμαρζέλησλ κεγεζψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηάζεσλ, αιιά θαη ησλ πην 

ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ.  

 

 

2.4Γηαζηξσκαηηθε ή  Κάζεηε   Αλάιπζε –Οξηδόληηα 

 

- Κάζεηε Αλάιπζε 

ηε δηαζηξσκαηηθή ή θάζεηε αλάιπζε πεξηιακβάλνληαη ε θαηάξηηζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο «θνηλνχ κεγέζνπο» θαη ν ππνινγηζκφο 

δηαθφξσλ αξηζκνδεηθηψλ. Γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο, γηα κηα ζεηξά εηψλ, θαζψο θαη νη ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο, ζπληάζζνληαη νη ηζνινγηζκνί θαη 

νη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεγεζψλ ηνπο, γη‟ απηφ θαινχληαη θαη θαηαζηάζεηο θνηλνχ 

κεγέζνπο. Έηζη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ, γηα λα θηηάμνπκε ηηο 

θαηαζηάζεηο «θνηλνχ κεγέζνπο», δηαηξνχκε θάζε ζηνηρείν ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη 

θάζε ζηνηρείν ηνπ Παζεηηθνχ κε ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ην ζχλνιν ηνπ 

Παζεηηθνχ (Δλεξγεηηθφ = Παζεηηθφ) αληίζηνηρα θαη πνιιαπιαζηάδνπκε επί 

100. ηελ πεξίπησζε ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, θάζε ζηνηρείν ηεο 

Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ην δηαηξνχκε κε ην θχθιν εξγαζηψλ 

(πσιήζεηο) θαη ην πνιιαπιαζηάδνπκε κε ην 100. Με άιια ιφγηα εθθξάδνπκε 
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θάζε ζηνηρείν ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ζαλ πνζνζηφ ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ. Ο ππνινγηζκφο ζε πνζνζηά, ηεο θάζεηεο αλάιπζεο ζηνλ 

Ιζνινγηζκφ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο επεηδή ππνινγίδνληαη πάλσ 

ζηελ ίδηα βάζε ππνινγηζκνχ. Ο ππνινγηζκφο ησλ Καηαζηάζεσλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο είλαη πνιχ ρξήζηκε, γηαηί καο δείρλεη ακέζσο πνην 

πνζνζηφ πσιήζεσλ θαιχπηνπλ ηα δηάθνξα είδε εμφδσλ θαη κε ηη πνζνζηφ 

κηθηνχ θαη θαζαξνχ θέξδνπο δνπιεχεη ε επηρείξεζε. 

 

- Οξηδόληηα αλάιπζε 

Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν αλάιπζεο ζηελ νπνία ζπγθξίλνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη νη κεηαβνιέο ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο 

επηρείξεζεο, δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ. ε απηήλ, αληηπαξαηίζεληαη ηα 

θνλδχιηα δηαδνρηθψλ ηζνινγηζκψλ ή απνηειεζκάησλ ρξήζεο, δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ρξήζεσλ, παξαθνινπζείηαη θαη κειεηάηαη ε δηαρξνληθή εμέιημή 

ηνπο, δηφηη έηζη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, είλαη πην 

απνθαιππηηθέο γηα ηνλ αλαιπηή. Η νλνκαζία ηεο νθείιεηαη ζην φηη 

πξνζδηνξίδνληαη θαη κειεηψληαη νη νξηδφληηεο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ησλ 

δηαδνρηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη δηαδνρηθέο απηέο 

θαηαζηάζεηο νλνκάδνληαη αιιηψο θαη ζπγθξηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Έηζη ηα εηήζηα, εμακεληαία, ηξηκεληαία ή θαη κεληαία ζηνηρεία 

κπνξνχλ εχθνια λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη 

λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηάζε θαη ηνλ ξπζκφ ηνπο 

δηαρξνληθά. ηελ νξηδφληηα αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ρξεζηκνπνηνχκε ζηαζεξφ έηνο βάζεο θαη ην 

δηαηξνχκε κε ηα ππφινηπα έηε θαη πνιιαπιαζηάδνπκε επί 100. Απηφ καο 

δείρλεη ηηο κεηαβνιέο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη πάληα σο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζην πνζφ ηνπ ππφ ζχγθξηζε έηνπο θαη ηνπ έηνπο βάζεο. Οη ζρεηηθέο 

κεηαβνιέο πξνζδηνξίδνληαη αλ δηαηξέζνπκε ηηο απφιπηεο κεηαβνιέο κε ην 

πνζφ ηνπ έηνπο βάζεο. Γεληθά, παξαηεξνχκε πσο κε ηε κέζνδν ηεο 

Οξηδφληηαο Αλάιπζεο θαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο νη 

αλαιπηέο βιέπνπλ αλ ε επηρείξεζε έρεη θέξδε ή δεκηέο κφλν ζε ζρέζε κε ην 

έηνο βάζεο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε ιάζνο 

ζπκπεξάζκαηα θαη γηα απηφ νη επηρεηξήζεηο φηαλ ζέινπλ λα έρνπλ κηα 

γεληθφηεξε εηθφλα ηνπο δελ βαζίδνληαη κφλν ζηελ Οξηδφληηα Αλάιπζε.  
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2.5 Αλάιπζε   Κνηλνύ Μεγέζνπο 

  

 ε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αλάιπζε θάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ δηαηξείηαη κε 

ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ θαη θάζε ζηνηρείν ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο δηαηξείηαη κε ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ. 

Οη θαηαζηάζεηο «θνηλνχ κεγέζνπο» ελδέρεηαη λα αλαθέξνληαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ή λα 

αλαθέξνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν. ηαλ ε θάζεηε αλάιπζε έρεη λα θάλεη κε ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

εζηηάδεηαη ζε δχν  ζεκεία ηα νπνία  είλαη   ηα εμήο: 

 

1. ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή 

δηαθνξεηηθά ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκνληαη ηα θεθάιαηα ηεο αλάκεζα ζηα 

Ίδηα Κεθάιαηα, θαζψο επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο.  

2. ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκνληαη ηα θεθάιαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

αλάκεζα ζηα επηκέξνπο πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία( θπθινθνξνχλ, πάγην, 

δηαζέζηκν). 

 

Δπηπιένλ θαη ε παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη 

πνιχ σθέιηκε, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε ζηνηρείν ηεο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

πσιήζεηο. Μέζα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ δηαρξνληθά έρνπκε 

έλδεημε γηα ηελ πνξεία ηνπο θαη ζπγρξφλσο γλσξίδνπκε ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν. 

Η αλάγθε έθθξαζεο ησλ απνιχησλ κεγεζψλ ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ 

πξνέθπςε απφ ηε δπζθνιία, ηφζν ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ ΚΑΥ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κφλν ζε 

απφιπηα κεγέζε φζν θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ απφ έηνο ζε έηνο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά κεγέζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ3Ο:ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

 

 

3.1 Υξήζε Αξηζκνδεηθηώλ 

Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη 

δπλακηθέο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαιχζεσο. Έηζη, νη κέρξη ηψξα 

αλαπηπρζείζεο κέζνδνη αλαιχζεσο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηελ εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δχν 

ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Γεκηνπξγείηαη έλα 

θιάζκα απφ ην νπνίν νη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ θάλνπλ πην θαηαλνεηή ηελ 

ζέζε θάζε επηρείξεζεο. Βέβαηα, απηφ δελ είλαη απφιπην θαζψο γηα λα 

πξνθχςνπλ ζσζηά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ αξηζκνδείθηε ζα 

πξέπεη είηε λα ζπγθξηζεί κε πξνεγνχκελα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο είηε κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Δπίζεο, ην πεξηερφκελν ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ γίλεηαη αμηφινγν φηαλ ζπγθξίλεηαη ζηαηηθά ή δπλακηθά κε:  

α) θάπνηα πξφηππα ή  

β) ινγηζηηθά κεγέζε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ηεο ίδηαο επηρείξεζεο 

(δηαρξνληθή ζχγθξηζε) ή  

γ) ινγηζηηθά κεγέζε άιισλ επηρεηξήζεσλ σο κέζνο φξνο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ 

(δηαζηξσκαηηθή ζχγθξηζε) 

 

 Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγείηαη έλα πιέγκα αξηζκνδεηθηψλ κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν θιάζκα εθείλν ηνπ: Απνηειέζκαηα / Ίδηα Κεθάιαηα, ελψ 

ζπλνιηθά ε αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηεξεπλά ηνπο 

αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο, δξαζηεξηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, βησζηκφηεηαο 

θ.ά. κηαο επηρείξεζεο. Οη αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο 

εμσηεξηθνχο αλαιπηέο αιιά θαη γηα ηελ δηνίθεζε. Σα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, φπσο 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο. 

Η ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ παξέρεη ζηελ επηρείξεζε ηελ δπλαηφηεηα λα 

εξκελεχζεη ηα βαζηθά δεδνκέλα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κε απιφ ηξφπν. Βέβαηα, ν αλαιπηήο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε 

ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο γηα λα έρνπλ λφεκα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη λα ζεσξεζνχλ πην αμηφπηζηα. 
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3.2  Κπξηόηεξα   είδε αξηζκνδεηθηώλ   

 

Α. Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηφζν ηεο βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο ζέζεσο κηαο επηρεηξήζεσο φζν θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Η χπαξμε ξεπζηφηεηαο βνεζά ηελ επηρείξεζε λα θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο, λα απνθεχγεη ηνλ θίλδπλν δπζθήκηζεο ηεο, θαιιηεξγψληαο ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ηελ απνθπγή δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ γη απηήλ π.ρ. πηψρεπζε. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ θξνληίδεη λα δηαηεξεί πιεφλαζκα 

θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. ε πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθήο ξεπζηφηεηαο θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα νδεγεζεί ζε νηθνλνκηθφ θινληζκφ. Γηα ηελ απνθπγή 

απηνχ ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα βξεη ηελ «ρξπζή ηνκή» αλάκεζα ζηα 

θπθινθνξηαθά ηεο ζηνηρεία θαη ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. Γηα λα γίλεη 

απηφ ε επηρείξεζε θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

1. Τπάξρεη ζπλέπεηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηαζθάιηζε 

επαξθψλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ; 

2. Τπάξρνπλ επαξθή δηαζέζηκα έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη; 

3. Τπάξρνπλ ππεξβνιηθέο απνζεκαηνπνηήζεηο; 

 

Σα  παξαπάλσ εξσηήκαηα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κέζσ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ιεπηνκεξήο 

αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

Άιισζηε κηα επαξθήο ξεπζηφηεηα κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη κηα 

επηρείξεζε σο νηθνλνκηθά ζπλεπή.  

Ο ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο απνηειεί έλα  

πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, γηαηί ηεο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θεθάιαηα 

θηλήζεσο. 

Δπηπιένλ, ε ζχγθξηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο δηαρξνληθά, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαπίζησζεο ή κε, ηεο βειηίσζεο ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ζε ζρέζε κε πξνγελέζηεξα 

έηε.  

Έηζη, κηα επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη έρεη θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

φηαλ νη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο, ρξεκαηνδνηνχληαη εθηφο απφ 

ηα θπθινθνξηαθά δηαζέζηκα ηεο θαη απφ ηνπο βξαρπρξφληνπο πηζησηέο 

ηεο. 
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Η  ρεηηθή ξεπζηφηεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί κέζσ ηεζζάξσλ 

αξηζκνδεηθηψλ: 

 

1. Αξηζκνδείθηεο  Γεληθήο  Ρεπζηφηεηαο  

2. Αξηζκνδείθηεο  Άκεζεο  Ρεπζηφηεηαο  

3. Αξηζκνδείθηεο Σακεηαθήο Ρεπζηφηεηαο θαη 

4. Αξηζκνδείθηεο  Ακπληηθνχ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο 

 

 

Β. Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο: Υξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο επηρεηξήζεσο ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά πφζν δειαδή γίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή ή φρη ε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ. 

Ο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο  ρξήζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

επηρείξεζεο ελδηαθέξεη ηφζν ηνπο αζθνχληεο δηνίθεζεο ζε απηήλ, φζν θαη 

ηνπο γεληθφηεξα ελδηαθεξνκέλνπο γηα απηήλ. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο. Γεληθά φκσο, φζν πεξηζζφηεξν 

ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ηφζν απηφ 

απνβαίλεη πξνο φθεινο ηεο. Ο φξνο ινηπφλ, θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

αλαθέξεηαη ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα έλα ζηνηρείν ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ λα κεηαηξαπεί ζε θάπνην άιιν ην νπνίν είλαη είηε πην εχθνια 

ξεπζηνπνηήζηκν ( π.ρ. Ο ρξφλνο κεηαηξνπήο ησλ απνζεκάησλ ζε απαηηήζεηο) 

είηε ( Ο ρξφλνο κεηαηξνπήο ησλ απαηηήζεσλ ζε δηαζέζηκα) . 

Αλαιπηηθφηεξα, νη αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο είλαη: 

1. Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ 

2. Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 

3. Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Βξαρππξφζεζκσλ Απαηηήζεσλ 

 

 

Γ. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο: Με απηνχο κεηξάηαη ε απνδνηηθφηεηα 

κηαο επηρεηξήζεσο, ε δπλακηθφηεηα ησλ θεξδψλ ηεο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

δηνηθήζεσο ηεο. Οπζηαζηηθά κεηξνχλ ην βαζκφ επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο 

επηρεηξήζεσο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Η έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο καο εθθξάδεη θαηά πφζν ην θεθάιαην κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ηθαλφ λα παξάγεη θέξδνο. Η ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

παξάγεη θέξδνο ελδηαθέξεη ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο, ηε δηνίθεζε θαη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνλ θάζε έλα θιάδν γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο.  
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Οη κέηνρνη θξίλνπλ βάζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο αλ  ζα 

επηιέμνπλ  ηηο κεηνρέο ηεο σο επέλδπζε ή αλ ζα ζπλερίζνπλ λα ηηο δηαηεξνχλ  

ζην ραξηνθπιάθην ηνπο. Οη πηζησηέο απνθαζίδνπλ αλ ζα ρνξεγήζνπλ 

πηζηψζεηο ζηελ επηρείξεζε. Η δηνίθεζε βάζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κπνξεί λα 

πξνγξακκαηίζεη ηηο επελδχζεηο ηεο θαζψο είλαη θαη έλαο ηξφπνο λα ειέγμεη 

αιιά θαη λα αληακείςεη ηα ππεχζπλα γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζηειέρε. 

Σελ θαιχηεξε έλδεημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο παξέρεη ε 

καθξνρξφληα δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Σέινο, ζα πξέπεη θαη νη 

εξγαδφκελνη λα επηδεηνχλ απμήζεηο αλάινγεο κε ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα θξηηήξηα ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ.  

 

 

 

Γ. Αξηζκνδείθηεο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ θαη Βησζηκόηεηαο: Με απηνχο 

κεηξάηαη ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο πξνο ηνπο καθξνρξφληνπο δαλεηζηέο ηεο, θαζψο θαη ην βαζκφ πξνζηαζίαο 

πνπ απηνί απνιακβάλνπλ.  

Οη κνξθέο θαη ηα είδε ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα 

επηρείξεζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο, απνηεινχλ ηελ θεθαιαηαθή ηεο 

δηάξζξσζε. Σν πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θαη ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε απηή απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα, γηα ηνλ νπνίνλ φκσο ε νηθνλνκηθή επηζηήκε δελ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη έλαλ αληηθεηκεληθφ θαλφλα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ είλαη 

ππνθεηκεληθέο νη απνθάζεηο πνπ αλαγθάδεηαη λα πάξεη ε εθάζηνηε δηνίθεζε 

αθνχ δελ κπνξεί λα θαζνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ην έλα ή ην άιιν είδνο θεθαιαίνπ. 

Μφλν κε ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ θεθαιαίσλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγνχλ νη επελδχζεηο απηέο, κέζα απφ ηηο 

κνξθέο ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εηζέιζνπλ νη 

αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην βαζκφ 

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε 

καθξνρξφλην νξίδνληα βάζε ηεο δνκήο ησλ θεθαιαίσλ ηεο.  
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Δ. Αξηζκνδείθηεο Δπελδύζεσλ: Με απηνχο κεηξνχληαη νη επηδφζεηο ησλ 

εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζην ρξεκαηηζηήξην. πζρεηίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο κε ηα θέξδε, ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο, 

ην κέξηζκα θ.ιπ. 

Οη επελδπηέο φηαλ πξφθεηηαη λα πάξνπλ θάπνηα απφθαζε ζρεηηθά κε ην εάλ 

ζα πξέπεη λα αγνξάζνπλ, λα πσιήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηελ επέλδπζε ηνπο 

ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο  ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπο ηνχο επελδπηηθνχο αξηζκνδείθηεο. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδπηηθψλ αξηζκνδεηθηψλ ζπζρεηίδεη ηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ησλ κεηνρψλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε θαηά κεηνρή κεγέζε 

ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ  ρξήζεσο ηεο 

ηειεπηαίαο. 

 Η παξαπάλσ ζπζρέηηζε απνδεηθλχεηαη ρξήζηκε, ηνπιάρηζηνλ απφ πξαθηηθή 

άπνςε, αθνχ νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά αθνξνχλ 

ηε κία κεηνρή θαη φρη ηα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Οη ζπνπδαηφηεξνη αξηζκνδείθηεο επελδχζεσλ είλαη νη: 

 Δζσηεξηθή αμία κεηνρήο 

 Λφγνο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο πξνο εζσηεξηθή αμία κεηνρήο θαη  

 Λφγνο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή 

 

 

 

3.3     Πξόηππν ύγθξηζεο  

 

Κάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ζηελ πξάμε γηα θάπνηα εηαηξία, είλαη αλαγθαία ε 

χπαξμε ελφο πξφηππνπ ζχγθξηζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη γηα λα 

ζπγθξίλνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξίαο: 

 

α) πγθξίλνληαο ηελ εηαηξία κε ηνλ εαπηφ ηεο ζε βάζνο ρξφλνπ δειαδή 

ζχκθσλα  κε   ηα  πξνεγνχκελα έηε.  

β) πγθξίλνληαο ηελ εηαηξία κε ηνλ θιάδν δειαδή κε άιιεο νκνεηδήο εηαηξίεο. 

γ) πγθξίλνληαο ηελ εηαηξία ζχκθσλα κε θάπνην πξνζσπηθφ ηεο ζηφρν ηνλ 

νπνίν έρεη ε ίδηα ζέζεη.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ4Ο:Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

 

4.1 Η Διιεληθή Οηθνλνκία  

Η ειιεληθή νηθνλνκία αλαπηπζζφηαλ κε γξήγνξν ξπζκφ κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην πφιεκν θαη ηνλ εκθχιην, κέρξη ην 1980. Η αλάπηπμε απηή 

ζπλερίζηεθε ην 1995 πεξίπνπ. Η νηθνλνκία ηεο Διιάδαο απφ ην 1965 

πεξίπνπ, αλαπηχζζεηαη κε ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ ζηελ Δπξψπε. κσο, κεηά 

ην 1980 ε εηθφλα ηεο είλαη ε αθξηβψο αληίζεηε. Βέβαηα ην 1989 θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηε δηεηία 1995-1996 ε νηθνλνκία είρε ζεκάδηα αλάθακςεο. 

Σν 2001 ε Διιάδα, πιεξψληαο ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα θξηηήξηα ηεο ζπλζήθεο 

ηνπ Μάαζηξηρη γηα ηελ έληαμή ηεο ζην επξψ, έγηλε κέινο ηεο επξσδψλεο. Σν 

2002 καδί κε άιιεο έληεθα ηφηε ρψξεο ηεο επξσδψλεο απέθηεζαλ ην επξψ σο 

θνηλφ λφκηζκα. Σν αθαζάξηζην πξντφλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κε ξπζκνχο 

κεγαιχηεξνπο απφ απηνχο ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, ιφγσ ησλ 

επελδχζεσλ πνπ είραλ γίλεη ζε έξγα γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, 

αιιά θαη ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ πνπ έδηλαλ νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. Η Διιάδα θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία κεηά ηελ 

είζνδφ ηεο ζηελ επξσδψλε, δελ ζπλέρηζε λα ηεξεί θάπνηα απφ ηα ηέζζεξα 

θξηηήξηα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα παξαβηάζεη ην θξηηήξην γηα έιιεηκκα 

κηθξφηεξν ηεο ηάμεο ηνπ 3% φπσο νξίδεη ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο. 

Δπηπξφζζεηα ζ‟ απηφ, ε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ηα ηέιε ηνπ 2009, ε δηαθζνξά 

θαη νη αιφγηζηεο δαπάλεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νδήγεζαλ ηελ νηθνλνκία ζε δπζρεξή 

ζέζε σζψληαο ην εηήζην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην 

δεκφζην ρξένο ζηε δεχηεξε ζέζε κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

πζρεηίδνληαο ηα «λνχκεξα ηεο νηθνλνκίαο» κε ην βηνηηθφ επίπεδν ζηελ 

Διιάδα, παξαηεξείηαη φηη ην 2005 θαηαηάζζεηαη ζηελ 22ε ζέζε παγθνζκίσο 

ζηνλ δείθηε ηνπ The Economist γηα ηελ πνηφηεηα δσήο. Καζψο επίζεο ην 2010 

θαηαηάζζεηαη ζηελ 22ε ζέζε παγθνζκίσο σο ρψξα κε πςειφ Γείθηε 

Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο. Σν 2008 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat ην 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ήηαλ ίζν κε ην 94% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηνπο κεγάινπο θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ είλαη: ν ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ε επεμεξγαζία θαπλνχ, ηα ρεκηθά, ηα πξντφληα 

κεηάιινπ θαζψο θαη νη κνλάδεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ. 

Σν 2009 εμαηηίαο ησλ πνιιψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη 
απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο θαη ηεο κηθξήο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε 
ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηνλ 
Γείθηε Οηθνλνκηθήο Διεπζεξίαο θαηαηάζζεηαη ζηελ 81ε ζέζε παγθνζκίσο, 
δηακνξθψλνληαο αξλεηηθφ ΑΔΠ. Η ρψξα ήηαλ ππεξρξεσκέλε ζε πνιιά 
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καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. Γηα παξάδεηγκα ε αλαινγία ηδησηηθψλ δαλείσλ πξνο 
θαηαζέζεηο μεπέξαζε ηελ αλαινγία έλα πξνο έλα, θαλεξψλνληαο εμαηξεηηθά 
πςειά επίπεδα δαλεηνδφηεζεο γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. Η νηθνλνκηθή 
θξίζε είλαη απνηέιεζκα ηνπ πςεινχ θφζηνπο δαλεηζκνχ, ζηελ πξνζπάζεηα 
θάιπςεο ηνπ ηεξάζηηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ην νπνίν έθηαζε ζην 
15,4% ηνπ ΑΔΠ θαη ην δεκφζην ρξένο ζην 127,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2009, 
ζχκθσλα κε ηελ Eurostat. Η ειιεληθή νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηελ ζχλαςε 
δαλείσλ, ηφζν γηα ηελ εθηέιεζε κεγάισλ επελδπηηθψλ έξγσλ, φπσο νη 
Οιπκπηαθνί Αγψλεο, φζν θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. πσο αλαθέξεη ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ ην 
2010, ε ζχλαςε ησλ δαλείσλ ηεο ρψξαο δελ έγηλε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 
νηθνλνκίαο, αιιά γηα ηελ θάιπςε παιαηφηεξσλ δαλείσλ. Απηφ είρε 
απνηέιεζκα λα παξακείλνπλ αδχλακνη νη παξαγσγηθνί ηνκείο, ν δαλεηζκφο 
πςειφο θαη έηζη ηα ειιείκκαηα λα κεγαιψζνπλ. Η Διιάδα πιένλ ζεσξείηαη 
επηζθαιήο νηθνλνκηθά ρψξα απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ 
αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ ζηε ζχλαςε ησλ λέσλ δαλείσλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε 
θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ εθηηλάρζεθαλ ζηα 
χςε. 
 
 
Σα λέα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεζνπξφζεζκν 
δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη απνβιέπνπλ ζηελ 
εμνηθνλφκεζε πφξσλ 6,5 δηο επξψ θαηά ην 2011 θαη 22 δηο επξψ θαηά ηελ 
πεξίνδν 2012-2015 , ραξαθηεξίδνληαη απφ θνηλσληθή - εξγαζηαθή αλαιγεζία, 
πθεζηαθή πξνζήισζε, έθξεμε ηεο αλεξγίαο θαζψο θαη απφ βάζνο ζχγρπζεο 
θαη αδηεμφδσλ. Απηφ γηαηί ε εμαζθάιηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ αληί λα 
εζηηάδεηαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εθηεηακέλεο  θνξνδηαθπγήο, 
θνξναπνθπγήο, θνξνθινπήο θαη εηζθνξνδηαθπγήο, επηθεληξψλεηαη ζηελ 
αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ ζηελ 
κείσζε ησλ κηζζψλ, ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, κε φ,ηη 
απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ επηδείλσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, ηελ κείσζε 
ηεο δήηεζεο θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο πθεζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν νη ζπληαμηνχρνη θιήζεθαλ λα 
θαηαβάινπλ 4 δηο επξψ κέρξη ην 2015, ελψ ήδε είραλ θαηαβάιεη 2 δηο επξψ  
Απφ ηελ άπνςε απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
έθζεζε ηνπ ΟΟΑ ζχκθσλα κε ηα νπνία «ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα ησλ 
Διιήλσλ ην 2011 ππέζηεζαλ ζεκαληηθή κείσζε θαηά 25,3% απφ ηελ 
ζπλνιηθή επηβάξπλζε ζηελ νπνία ππεβιήζεζαλ ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 
πξνζαξκνγήο». Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ «ε ζπλνιηθή 
επηβάξπλζε ζηελ Διιάδα επί ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο δηακνξθψζεθε ζην 
37,8% έρνληαο απμεζεί ηελ δεθαεηία 2001-2011 ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν 
ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ θαηά πεξηζζφηεξεο απφ 4 πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο. Δηδηθφηεξα, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηελ Διιάδα απμήζεθε ζην 
35,6% ησλ κηθηψλ ακνηβψλ ην 2011 απφ 34,3% ην 2000, ηελ ζηηγκή πνπ ν 
κέζνο φξνο ζηα θξάηε-κέιε ηνπ ΟΟΑ ππνρψξεζε ζην 31,7% ην 2011 απφ 
33,3% ην 2000. Τςειφηεξε θαηά 12% ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ζηελ Διιάδα 
ήηαλ ε επηβάξπλζε ζηνλ κηζζφ ηνπ παληξεκέλνπ εξγαδφκελνπ κε δπν παηδηά, 
θαζψο δηακνξθψζεθε ζην 37,8% ην 2011 απφ 35,3% ην 2000, ηελ ζηηγκή 
φπνπ ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ ππνρψξεζε ην 2011 ζην 25,4% απφ 27,5% ην 
2000. 
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ηελ Διιάδα, επίζεκα χθεζε είρακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016, ζχκθσλα κε 
ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζε ε ΔΛΣΑΣ. 
χκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε Διιεληθή 
ηαηηζηηθή Αξρή ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηνπ έηνπο 2016, ζε 
ζρέζε κε ην 2015, παξνπζίαζε κείσζε θαηά 0,2%,έλαληη κεδεληθήο 
κεηαβνιήο πνπ είρε αλαθνηλσζεί ζηελ πξψηε εθηίκεζε, ηνλ Μάξηην 2017. 
 

Οη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ έηνπο 2016 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 
παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 2,7% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2015, έλαληη κείσζεο 
2,9% πνπ είρε αλαθνηλσζεί ζηελ πξψηε εθηίκεζε, ηνλ Μάξηην 2017. 

Οη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έηνπο ηνπ 2016 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 
παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 5,1% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2015, έλαληη κείσζεο 
5,4% πνπ είρε αλαθνηλσζεί ζηελ πξψηε εθηίκεζε, ηνλ Μάξηην 2017. 

 

Σν 2017 επηηεχρζεθε πςειφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα 3,7% ηνπ ΑΔΠ ή 5,93 
δηζ. επξψ. 
Σν ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 1,9% ην δ' ηξίκελν ηνπ έηνπο 2016 θαη ε νηθνλνκία 
αλαπηχρζεθε γηα δεχηεξν ζπλερφκελν ηξίκελν, κε απνηέιεζκα ην ΑΔΠ λα 
απμεζεί θαηά 1,4% γηα ην ζχλνιν ηνπ 2017.Η αλεξγία ππνρψξεζε ζην 20,8%. 
Δπηπξνζζέησο, ην 2017 είρακε εηήζηα αχμεζε ζρεδφλ 30% ησλ θαζαξψλ 
εηζξνψλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ πνπ αλήιζαλ ζε 3,6 δηο επξψ, ην 
πςειφηεξν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, κε αθφκα αλνδηθφηεξε ηάζε γηα ην 2018. 
 
Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2018 θαηαγξάθηεθε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2,3%. 
Δπηπιένλ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 ζεκεηψζεθε αχμεζε 6,7% ηνπ δείθηε θχθινπ 
εξγαζηψλ ζηε βηνκεραλία θαζψο θαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 
εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά 11,6%. 
Καη θπζηθά, φζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία έδεημαλ αχμεζε 
ηεο ηάμεο ηνπ 11% ζε ζρέζε κε ην 2017, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηζηνξηθφ 
ξεθφξ γηα ηε ρψξα καο κε πάλσ απφ 30 εθαη. επηζθέπηεο. 
 
 

4.2Αηηίεο ηεο ειιεληθήο θξίζεο 

 

Η θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νθείιεηαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη ζε εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ 

είραλ επελδχζεη ηνμηθά επελδπηηθά πξντφληα, ελψ ε επελδπηηθή θεθαιαηαθή 

ξνή ζε πξντφληα ηξαπεδψλ πνπ απνδείρζεθαλ αθεξέγγπεο, φπσο ε Lehman 

Brothers, ήηαλ ειάρηζηε απφ ηελ Διιάδα. Οη ειιεληθέο, επελδπηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο είραλ επελδχζεη ηα θεθάιαηά ηνπο θπξίσο πξνο ηηο 

Βαιθαληθέο ρψξεο, φπνπ ηδξχζεθαλ πνιιά ππνθαηαζηήκαηα. κσο νη θχξηνη 

παξαγσγηθνί θιάδνη ηεο ρψξαο, φπσο ν ηνπξηζκφο, εμαξηψληαη ζεκαληηθά 

απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Η πξσηαξρηθή εκθάληζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επξσπατθή έλσζε είρε άκεζν αληίθηππν ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία πέξαζε ζε χθεζε.  
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Δίλαη πξνθαλέο πσο ε ειιεληθή θξίζε πξνήιζε κελ απφ ηε γεληθεπκέλε θξίζε 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, αιιά θπξίσο εμαπιψζεθε ιφγσ ησλ κεγάισλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πιήηηνπλ ρξφληα ηε ρψξα. Δπηπξφζζεηα, 

ππήξμαλ θαη εηδηθφηεξνη ιφγνη εκθάληζεο θαη εμάπισζεο ηεο θξίζεο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξνη ήηαλ: 

 • Η θαζπζηέξεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ κεγέζνπο ηεο θξίζεο. Οη ειιεληθέο 

επνπηηθέο θαη πνιηηηθέο αξρέο ζεψξεζαλ αξρηθά πσο ε θξίζε δε ζα επεξέαδε 

ηφζν ηε ρψξα, γηαηί νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ είραλ επελδχζεη κεγάια πνζά 

ζε δνκεκέλα νκφινγα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη CDS, δηαηεξψληαο ηελ θεθαιαηαθή 

ξεπζηφηεηά ηνπο ζε αμηνπξεπή επίπεδα. 

 • Η θαζπζηέξεζε ιήςεο κέηξσλ. Ωο ζπλέπεηα ηεο αξγνπνξίαο ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο θξίζεο, αξρηθά πάξζεθαλ απνζπαζκαηηθά θαη 

ειιεηπή κέηξα. 

 • Η πνιηηηθή αλαηαξαρή, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πάγηα πνιηηηθή ηεο ρψξαο λα 

απνθξχπηεη ή λα κεηαηξέπεη πξνο φθεινο ηεο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

δεκνζίεπε ζηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξεηαη πσο ζηελ Δ.Δ ε Διιάδα ήηαλ ε κφλε ρψξα ε νπνία παξέδηδε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαλ σο κε κφληκα, δεκηνπξγψληαο θιίκα 

ακθηζβήηεζεο θαη πιήηηνληαο ηε θεξεγγπφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο.  

• Ο παληθφο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, πνπ ιεηηνχξγεζε 

θαηαιπηηθά ζηελ εμάπισζε ηεο θξίζεο θαη ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. ηελ 

εμάπισζε ηεο θξίζεο ζπλέβαιε θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο απφ ηα δηεζλή κέζα 

ελεκέξσζεο.  

• Η δηεζλήο θεξδνζθνπία. Πνιινί θεξδνζθφπνη εθκεηαιιεχζεθαλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο  πνπιψληαο ειιεληθά νκφινγα ζηελ αγνξά ζηελ 

ηξέρνπζα ηηκή, ηα νπνία είραλ δαλεηζηεί απφ ηξάπεδεο. Έηζη εθκεηαιιεχηεθαλ 

ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, ιφγσ ηεο έληνλεο πηψζεο ησλ ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ. Η πψιεζε ησλ νκνιφγσλ απηψλ ζηελ αγνξά είρε ζαλ απνηέιεζκα 

λα κεηψλεηαη ε αμία ηνπο. ηε ζπλέρεηα φηαλ απηά επηζηξέθνληαλ ζηελ αξρηθή 

ηξάπεδα δαλεηζκνχ επηηπγράλνληαλ ζεκαληηθφ θέξδνο. 

 • Η πηψζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, πνπ νδήγεζε ζε κεγαιχηεξε θεξδνζθνπία 

θαη αξλεηηθφηεηα ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα. 

 

Η θαηάξξεπζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ν νπνίνο είρε ζηεξηρηεί ζε 

δαλεηζκφ πνιχ ρακειψλ επηηνθίσλ. Με ηε κεγάιε αχμεζή ηνπο έβγαιαλ ηνλ 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Βέβαηα, επηπξφζζεηα ζε φια ηα πξνεγνχκελα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εμέιημε πξνο απηή ηελ πνξεία παίδνπλ νη πςεινί δείθηεο δηαθζνξάο ζε 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ν κε νξζά δηνηθνχκελνο θαη δηαξζξσκέλνο 
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δεκφζηνο ηνκέαο, ην κεγάιν πνζνζηφ θνξνδηαθπγήο, θαζψο θαη νη 

ζηξεβισκέλεο ζρέζεηο  πνιηηηθψλ    θαη πνιηηψλ. 

 

 

4.3 πλέπεηεο ηεο θξίζεο 

Σν θαηλφκελν ηεο θξίζεο είλαη γλσζηφ ζε φινπο, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν 

επεξεάδεη ηελ δσή ηνπ θαζελφο, θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θηάζεη ζε 

απειπηζηηθή θαηάζηαζε. Σν έιιεηκκα θαη ην ρξένο ησλ ειιεληθψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ απμάλεηαη θαη πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ζε αλεζπρεηηθά 

επίπεδα. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηεο νηθνλνκίαο 

είλαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία έρεη θηάζεη ζε δηςήθην αξηζκφ ελψ 

αλάκεζα ζηνπο λένπο ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ μεπεξλά ην 25%. ηνηρεία 

ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ δείρλνπλ ηελ χπαξμε κηαο δηαξζξσηηθήο αδπλακίαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο εληείλνληαο ηελ 

αλεζπρία γηα ην θαηλφκελν. Μεγάιν κεξίδην ηεο επζχλεο θέξεη γηα απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε ε άζιηα δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο ειιεληθήο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ αιιά θαη ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε. Ωζηφζν έληνλνο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ πνξεία πνπ 

αθνινχζεζαλ ηα παθέηα ζηήξημεο ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο, ηα νπνία 

ζεσξήζεθαλ πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ θαη ζε κέγεζνο. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ 

φηη νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί δε θξφληηζαλ ψζηε απηά λα δηνρεηεπηνχλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη απφ εθεί ζηελ θνηλσλία . Δθηφο απηψλ, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο 

ειιεληθήο βηνκεραλίαο, δελ είλαη κφλν ε κείσζε ηνπ ηδίξνπ θαηά 26,8% πνπ 

πξνθαιεί έληνλε αλεζπρία, αιιά θαη ν πξφδξνκνο δείθηεο ησλ λέσλ 

παξαγγειηψλ. Ο δείθηεο απηφο ζεκείσζε πηψζε θαηά 36% ν νπνίνο 

πξννησλίδεη ηνλ βαζκφ απαζρφιεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ν 

νπνίνο καο δίλεη κηα γεχζε γηα πνηα ρεηξφηεξα πξφθεηηαη λα δνχκε κειινληηθά 

ζηελ  αγνξά εξγαζίαο. 

 Κάζε ρξφλν, ε θπβέξλεζε έρεη έζνδα, ηα νπνία πξνέξρνληαη π.ρ. απφ 

θφξνπο, θαη δαπάλεο, φπσο π.ρ. ηελ θαηαβνιή κηζζψλ ζηνπο δεκνζίνπο 

ιεηηνπξγνχο. Αλ νη δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα, ε θπβέξλεζε ζεκεηψλεη 

έιιεηκκα θαη πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε δαλεηζκφ. Έηζη δεκηνπξγείηαη ρξένο. 

Δπηπιένλ, αλ ε θπβέξλεζε έρεη ζπζζσξεχζεη ρξένο απφ πξνεγνχκελα έηε, 

θαηά ηα νπνία ιεηηνπξγνχζε ζεκεηψλνληαο έιιεηκκα, ην έιιεηκκα θαηά ην 

ηξέρνλ έηνο απμάλεη πεξαηηέξσ ην ρξένο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ ρξένπο θαη ειιείκκαηνο είλαη ακθίδξνκε: ην έιιεηκκα ζε έλα δεδνκέλν 

έηνο απμάλεη ην ρξένο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί απφ ηα πξνεγνχκελα έηε αιιά 

θαη ην ζπζζσξεπκέλν ρξένο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ απμάλεη ην έιιεηκκα 

ζην ηξέρνλ έηνο. Σν δεχηεξν ζπκβαίλεη επεηδή νη πιεξσκέο ηφθσλ πνπ 

αθνξνχλ ην ρξένο, ην νπνίν έρεη ζπζζσξεπηεί απφ πξνεγνχκελα έηε, 
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απνηεινχλ δαπάλε θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη πξνζηίζεληαη ζην έιιεηκκα απηνχ 

ηνπ έηνπο. 

ε θάζε δεθαεηία αλαθέξνπκε ην έιιεηκκα, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ 

ηνπ κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζην 

δηάζηεκα ησλ δέθα εηψλ. Σν κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

ΑΔΠ, δειαδή ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη 

ζηελ Διιάδα. Σν πξφβιεκα πνιινί ιέλε φηη μεθηλά απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε 

ηηο νηθνλνκίαο απφ ηα 2 θφκκαηα πνπ θπβέξλεζαλ ηελ Διιάδα ελαιιάμ κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο ρνχληαο ην 1974, ρσξίο λα ζεκαίλεη πσο ηα ππφινηπα 

θφκκαηα είλαη άκνηξα επζπλψλ. Γεγνλφο είλαη φηη κέρξη ην 2004 ε ρψξα 

θαηάθεξε λα βξεζεί ζηηο 29 πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Πνηνο είλαη άξαγε ν βαζηθφηεξνο ιφγνο ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο; πσο ήηαλ 

θπζηθφ ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ζα έθηαλε θαη ζηελ Διιάδα 

φπσο θαη έγηλε κεηά απφ έλα ρξφλν, παξφιν πνπ ε Διιάδα δελ είρε θάλεη 

επελδχζεηο ζηελ Ιζιαλδία φπσο πνιιέο άιιεο ρψξεο. Αιιά αο εμεηάζνπκε 

πην βαζεηά θαη πεξηιεπηηθά λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηα αίηηα απηήο ηεο 

ηξαγηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη θέξεη ηελ Διιάδα ζηα πξφζπξα ηεο 

πηψρεπζεο. 

 

 

4.4 Πξαγκαηηθά αίηηα ηεο θξίζεο 

 Σν πξφβιεκα άξρηζε ην 1981 φπνπ ε ηφηε θπβέξλεζε πξάγκαηη πξνζπάζεζε 

θαη θαηάθεξε λα κεηψζεη ηελ αλεξγία ζε κεγάια επίπεδα αθνινπζψληαο φκσο 

ηελ πνιηηηθή ηεο πξφζιεςεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηεο πιεξσκήο ηνπο κε 

δαλεηθά. Υηιηάδεο θνκκαηηθά ζηειέρε θαη κε, πξνζιακβάλνληαη ζε φιεο ηεο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, πνιηηηθή πνπ βξήθε άμηνπο κηκεηέο ζε φινπ 

ηνπο πνιηηηθνχο ρψξνπο. Έλα άιιν αίηην απηήο ηεο θξίζεο ήηαλ θαη πνιηηηθή 

δηαθζνξά, θαη αδηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη ζε 

πνιιέο ρψξεο κε αλαζέζεηο κεγάισλ νηθνλνκηθψλ έξγσλ ζε επηρεηξεκαηίεο, 

θπβεξλεηηθνχο θίινπο θαη άιινπο παξάγνληεο, πνπ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ έδσζαλ θαη δίλνπλ αθφκα κεγάια ρξεκαηηθά πνζά θάησ απφ ην 

ηξαπέδη ζηνπο κεζνιαβεηέο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο. Σα ζθάλδαια ηεο 

πνιηηηθήο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα απνηέιεζαλ ηα πξσηνζέιηδα ησλ 

εθεκεξίδσλ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα κε απνπνκπέο αθφκα θαη ππνπξγψλ. Αο 

πεξάζνπκε ζε έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα αίηηα ηεο θξίζεο, ηελ θνξνδηαθπγή. Απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο ε θνξνδηαθπγή απνηειεί έλα πάγην θαζεζηψο ζηελ 

Διιάδα. Φπζηθά ε θνξνδηαθπγή δελ γίλεηαη ηφζν απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε αιιά 

θπξίσο απφ ηα νηθνλνκηθά εχξσζηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη εηδηθφηεξα απφ 

επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο θαη επαγγεικαηίεο φισλ ησλ θιάδσλ. Έλα 

άιιν γεγνλφο πνπ έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ θξίζε ήηαλ θαη ν αλεμέιεγθηνο 
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δαλεηζκφο απφ ηηο ηξάπεδεο.  Υηιηάδεο απηνθίλεηα θαη ζπίηηα θαηαζρέζεθαλ 

απφ αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Αιιά εθηφο απφ ηελ εζσηεξηθή 

θαθνδηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο αο κελ μερλάκε θαη έλα άιιν βαζηθφηεξν αίηην 

ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο πνπ έρεη πιήμεη ηελ Διιάδα θαη άιια επξσπατθά θξάηε 

φπσο ηελ Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία πνπ είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο. Σν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έπιεμε ηελ Διιάδα φπνπ 

πνιιέο επηηεξήζεηο ηνπηθέο θαη μέλεο πξνηίκεζαλ επελδχζεηο ζε θηελέο 

αγνξέο ζηηο ρψξεο κε θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, παξφιν πνπ ν κέζνο κηζζφο 

ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζηελ δπηηθή Δπξψπε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ5ν:ΣΟΤΡΙΜΟ  

 

5.1Σνπξηζκόο    ζηελ Διιάδα 

 

ηελ Διιάδα ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ, είηε είλαη 

εγρψξηνο είηε απφ ην εμσηεξηθφ. Πιένλ έρεη κεηαηξαπεί ζε βηνκεραλία φπνπ 

πξνζπαζεί λα παξέρεη ππεξεζίεο κε ηηο νπνίεο ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε 

ηνπ ηνπξηζκνχ, γηα δηαζθέδαζε, θπξίσο, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Απφ ην 1850 

έσο ην 1950 δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ κε ηελ κνξθή πνπ 

είλαη γλσζηφο έσο ζήκεξα. 

Απφ ην 1953 αξρίδεη κηα ζπλερήο αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ 

Διιάδα πνπ ζηαζεξνπνηείηαη απφ ην 1965 θαη κεηά. Αλαπηχζζεηαη ν 

εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο πνπ βνεζά ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Παξέρνληαη 

δάλεηα γηα ηελ θαηαζθεπή μελνδνρείσλ, bungalows, θαη θάκπηλγθ. 

Γηνξγαλψλνληαη θξνπαδηέξεο ζηα λεζηά, θεζηηβάι, αξρίδεη ε παξαγσγή έξγσλ 

Λατθήο Σέρλεο θαη ηδξχνληαη ζρνιέο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ. Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη φπνπ ππάξρεη ηνπξηζκφο αθνινπζεί αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή. 

Η εκθάληζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κία πεξηνρή αθνινπζείηαη απφ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη απφ επηδξάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

παξαηεξείηαη ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο γεο ζηελ πεξηνρή πνπ γίλεηαη 

ηνπξηζηηθή. Η αμία ησλ αθηλήησλ, νηθνπέδσλ ή νηθεκάησλ, ζηελ πεξηνρή 

απμάλεηαη θαηά πνιχ. Δπίζεο  εθηφο απφ ηα κέξε δηακνλήο αλνίγνπλ 

ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα. Δθηεινχληαη έξγα γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο πεξηνρήο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο. Με ηελ 

κεηαηξνπή κηαο πεξηνρήο ζε ηνπξηζηηθή δψλε δεκηνπξγνχληαη πνιιέο λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά θαη εηζξένπλ ρξήκαηα απφ ηνπο ηνπξίζηεο. Η 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ είρε θαη θνηλσληθή επίδξαζε ε 

νπνία απεηθνλίδεηαη ζηελ αιιαγή επαγγέικαηνο αηφκσλ πνπ ήηαλ 

θηελνηξφθνη, αγξφηεο θαη αιηείο, ζε επηρεηξεκαηίεο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

πσο πξναλαθέξζεθε θαηά ηηο δεθαεηίεο 1950 θαη 1960 ζεκεηψζεθε 

εθξεθηηθή άλνδνο ηνπ ηνπξηζκνχ, ζε ηέηνην ζεκείν φπνπ πνιινί 

επαγγεικαηίεο πξνηίκεζαλ λα αιιάμνπλ επάγγεικα θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ 

ηνπξηζκφ. Η απφηνκε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ νθείιεηαη ηφζν ζε θνηλσληθνχο, 

φζν θαη αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη: 

 • Η δηάλνημε θαη βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο 

ηαρχηεηαο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ρξήζε απηνθηλήησλ θαη θπξίσο 

αεξνπιάλσλ ειαρηζηνπνηνχλ ηφζν ην ρξφλν φζν θαη ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ ηφπσλ πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ. 

 • Η αχμεζε ησλ εκεξψλ ησλ πιεξσκέλσλ δηαθνπψλ θαζψο θαη ε αχμεζε 

ησλ εκεξψλ αδείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ππνρξεσηηθή ηελ αλάιεςή ηνπο, ή 

ηελ πιεξσκή ηνπο.  
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• Η αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ζρεηηθή κείσζε ησλ 

ηηκψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. 

 • Σν αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ θαη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ απηψλ κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, θαζψο χζηεξα απφ 

ζπγθξηηηθέο κειέηεο απεδείρζε ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ 

απμάλεηαη αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 

 • Η δηεχξπλζε ηνπ εχξνπο ειηθηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ θάλνπλ ηνπξηζκφ, 

ηφζν πξνο ηα πάλσ φζν θαη πξνο ηα θάησ, φπσο επίζεο ε είζνδνο ζηελ 

ηνπξηζηηθή αγνξά φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. 

Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο επηρεηξεκαηίεο, 

κε θάζε ηξφπν γηα λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο θαη θαη‟  

επέθηαζε  ησλ   θεξδψλ ηνπο.  

 

 

5.2 Σνπξηζκόο ζηε Μεζζελία 

ήκεξα ε Καιακάηα είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ηδίσο 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

ηνλ λνκφ έρεη θαηαζθεπαζηεί αεξνιηκέλαο ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ δηεζλή 

αεξνιηκέλα, Διεπζέξην Βεληδέιν, αιιά θαη κε ινηπνχο ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Διιάδνο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη πηήζεηο charter απφ δηάθνξεο πφιεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο. Η πεξεηαίξσ κεηαθίλεζε 

απφ ην αεξνδξφκην είλαη δπλαηή κε ιεσθνξείν θαη ηαμί. Σν θχξην κέζν 

κεηαθνξάο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ λνκνχ απφ ην εμσηεξηθφ, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

απφζηαζεο, είλαη ην αεξνπιάλν. Βέβαηα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ Έιιελεο 

ηνπξίζηεο, ζε κηθξφηεξε φκσο έθηαζε, ιφγσ ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ θαη ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κέζσ κεηαθίλεζεο.  

 

Αχμεζε ησλ αεξνπνξηθψλ θαη νδηθψλ αθίμεσλ ηνλ Ινχλην 2018 έλαληη ηνπ 

Ινπλίνπ 2017 θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηεί ν χλδεζκνο 

Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ην 

Ιλζηηηνχην ηνπ ΔΣΔ, ζηα θπξηφηεξα αεξνδξφκηα θαηαγξάθεθε αχμεζε ησλ 

δηεζλψλ αθίμεσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη 

αθίμεηο ηνλ Ινχλην ηνπ 2018 ήηαλ 23.721, έλαληη 21.505 ηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Αιιά θαη γηα ην α‟ εμάκελν ηνπ 2018 είλαη ζεηηθά έλαληη 

ηνπ 2017, αθνχ θέηνο ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο δέρηεθε ζπλνιηθά 

45.816  επηβάηεο    έλαληη 40.652. 
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Δθηφο απφ ην αεξνδξφκην ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί εμίζνπ θαη ην 

ιηκάλη ηεο Καιακάηαο. ιν θαη πεξηζζφηεξα θξνπαδηεξφπινηα απφ φιν ηνλ 

θφζκν θαζψο θαη ηεξάζηηα yachts θαηαθιχδνπλ ην ιηκάλη κε απνηέιεζκα 

πνιινί ηνπξίζηεο λα επηζθέπηνληαη ηελ πφιε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην 

Master Plan, ζα αμηνπνηεζεί έλα ηκήκα ηνπ γηα ηελ ππνδνρή mega-yacht θαη 

πνιπηειψλ ζθαθψλ, θαζψο πξνθξίλεηαη ν ηνπξηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

ιηκαληνχ.  

Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πφιεο θαη ζπλεπψο ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε 

πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηψλ. 

 

 

5.3 Αμηνζέαηα ζηε Μεζζελία 

 Η Μεζζελία σο κέξνο ηεο αξραίαο Διιάδαο έρεη λα πξνβάιεη αλαξίζκεηα 

επξήκαηα. ε φιν ην λνκφ Μεζζελίαο έρνπλ εληνπηζηεί ζνισηνί ηάθνη απφ ην 

2.000 π.Υ. πνιινί απφ απηνχο πεξηείραλ θνζκήκαηα θαη αληηθείκελα 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηεο ηφηε επνρήο. Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα δνπλ ηα 

εθζέκαηα ζηα θαηά ηφπνπο αξραηνινγηθά κνπζεία. Δπίζεο ππάξρεη 

δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, φπσο ε αξραία Μεζζήλε 

ζηελ νπνία ππάξρεη ζέαηξν, ζηάδην, θεξακνπξγείν, δηάθνξα θηίζκαηα θαζψο 

θαη πεξηκεηξηθά ηεο πφιεο ηείρε. εκαληηθφ ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ην 

αλάθηνξν ηνπ Νέζηνξα ζηελ Πχιν. ήκεξα νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα 

πεξπαηήζνπλ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη λα επηζθεθζνχλ ην κνπζείν κε ηα 

εθζέκαηα απφ ην αλάθηνξν. Αθφκα νη ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ην 

λαφ ηνπ Δπηθνχξεηνπ Απφιισλα ζηελ πεξηνρή Βάζζεο. Δίλαη απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο θαη θαινδηαηεξεκέλνπο λανχο ηεο αξραηφηεηαο. Βέβαηα ε ηζηνξία 

ηεο Διιάδαο δελ ζηακαηά ζηελ αξραία Διιάδα. Αξγφηεξα θηίζηεθαλ θάζηξα 

απφ ηνπο Βπδαληηλνχο, ηνπο Δλεηνχο θαη ηνπο Σνχξθνπο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο Μεζζελίαο, κε ηα πην γλσζηά θαη θαιά δηαηεξεκέλα απηά ζηηο πεξηνρέο 

ηεο Κνξψλεο, Μεζψλεο, ηεο Πχινπ, ηεο Κππαξηζζίαο θαη ηεο Καιακάηαο.  

Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ ζηα ζηελά δξνκάθηα αλάκεζα ζηα 

ζπίηηα ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Καιακάηαο, γχξσ απφ ην θάζηξν. 

 

Η ηζηνξία ηεο Διιάδαο απφ ηελ βπδαληηλή επνρή θαη έπεηηα είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ νξζφδνμε ζξεζθεία. Ωο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο είλαη λα ππάξρνπλ αλαξίζκεηεο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα ζην λνκφ 

Μεζζελίαο απφ ηελ βπδαληηλή επνρή. Κάζε θηίζκα είλαη κνλαδηθήο 

αξρηηεθηνληθήο, κε αγηνγξαθίεο, εηθφλεο θαη ηέκπια πνιιψλ αηψλσλ. 

 

 



- 33 - 
 

5.4 Γηακνλή ζην λνκό Μεζζελίαο 

 Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηηο δηαθνπέο είλαη απηφ ηεο δηακνλήο. ηελ Μεζζελία 

νη επηζθέπηεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ μελνδνρείσλ, ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη camping. ην λνκφ 

δηαηεξνχληαη 131 μελνδνρεία θαηεγνξίαο 1-5 αζηέξσλ. Δθ ηνπ ζπλφινπ, ηα 27 

μελνδνρεία βξίζθνληαη ζηελ Καιακάηα. ηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη 2 

αζηέξσλ, κε ζεκαληηθφ αξηζκφ θαη απηψλ πνπ είλαη 1 θαη 4 αζηέξσλ. Βέβαηα 

ζην λνκφ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κέρξη θαη νη πην 

απαηηεηηθνί επηζθέπηεο ζε πνιπηειέο πεξηβάιινλ, κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ζηα δχν μελνδνρεία 5 

αζηέξσλ. Σν έλα ζέξεηξν, Costa Navarino, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηε 

Γηάινβαο θαη ην άιιν, Sun Rise Beach, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηαιηδίνπ. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο ζπγθεληξψλνληαη  ζε μελνδνρεία ηεο Καιακάηαο, 

ηεο λνηηνδπηηθήο Μεζζελίαο  θαζψο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Μεζζεληαθήο Μάλεο. 

Σα μελνδνρεία ηεο Καιακάηαο πξνηηκψληαη γηαηί βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ 

ζάιαζζα, αιιά θαη ζην θέληξν ηεο πφιεο, κε εχθνιε πξφζβαζε ζε ζεκεία 

ςπραγσγίαο, θαη πνιηηηζκνχ. Οη πεξηνρέο ηεο Μεζψλεο, ηεο Πχινπ, ηεο 

Καξδακχιεο θαη ηεο ηνχπαο ζπγθεληξψλνπλ επηζθέπηεο ηφζν γηα ηελ 

νκνξθηά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη γηα ηα πινχζηα ζε ηζηνξία 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. 

 

 

 

5.5 Ξελνδνρεηαθό δπλακηθό λνκνύ Μεζζελίαο 

Η άλνδνο ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ ραξάζζεηαη 

απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη 

αλαγθαία ε δηαξθήο βειηίσζε ηφζν ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο παξνπζίαζαλ αχμεζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 - 2010, 

αλεξρφκελεο απφ 115 ζε 130. Η αχμεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε φιν ην θάζκα ησλ θαηεγνξηψλ, κε κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηηο θαηεγνξίεο μελνδνρείσλ πνπ δεηά ε αγνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ6ν:ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ  

 

6.1 Πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ 

Αξσγφο καο ζηελ εχξεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηεο Μεζζελίαο αιιά 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζηάζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ICAP απφ 

ηελ νπνία αληιήζακε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.  

 

 

6.2 Πεξηγξαθή μελνδνρείσλ 

 

      

6.2.1 PHARAE PALACE 

 
Η επηρείξεζε PHARAE PALACE βξίζθεηαη ζηελ παξαιία ηεο Καιακάηαο θαη 
είλαη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ηεζζάξσλ αζηέξσλ. Ιδξχζεθε ην 1994 απφ ε 
κεηφρνπο. Δίλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά μελνδνρεία ηεο πφιεο κε 76 δσκάηηα 
θαη 139 θιίλεο, εθ ησλ νπνίσλ θαη κηα ζνπίηα. Σν μελνδνρείν κπνξεί λα 
εμππεξεηήζεη δεμηψζεηο θαη ζπλέδξηα, ζε άλεην θαη πνιπηειέο πεξηβάιινλ. 
 
 

 
6.2.2  REX HOTEL  
 
Σν -REX- ζεκειηψζεθε ην 1899 απφ ηελ νηθνγέλεηα ηαζηλφπνπινπ θαη πήξε 
ηελ ηειηθή κνξθή μελνδνρείνπ ην 1935 φπνπ έγηλε θαη αλψλπκε εηαηξία. 
Η αξρηθή ηνπ νλνκαζία ήηαλ -Παλειιήλην μελνδνρείν-. Ήηαλ απφ ηα πξψηα 
μελνδνρεία ηεο Πεινπνλλήζνπ κε αζαλζέξ θαη έλα απφ ηα πην αξηζηνθξαηηθά. 
Έρεη θηινμελήζεη βαζηιείο, Πξσζππνπξγνχο, αλζξψπνπο ηνλ Γξακκάησλ θαη 
ησλ Σερλψλ.  
  
Απφ ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θαη έθηνηε, έρνπλ γίλεη δχν αλαθαηλίζεηο. 
Κνξπθαία ε αλαθαίληζε ηνπ 1995 ε νπνία  νινθιεξψζεθε ην 1999. Σν 
μελνδνρείν πήξε πάιη ηελ δηαηεξεηέα κνξθή ηνπ δειαδή ηελ αξρηθή ηνπ. Δίλαη 
ην κφλν μελνδνρείν 4 αζηέξσλ ζην θέληξν ηεο Καιακάηαο.  
Γηαζέηεη 44 θιηκαηηδφκελα δσκάηηα, εθ ησλ νπνίσλ δχν ζνπίηεο. ην ηζφγεην 
ηνπ βξίζθεηαη θαθέ-κπαξ, πνιπηειέο εζηηαηφξην θαη ηνπξηζηηθφ θαηάζηεκα. 
Δπηπιένλ δηαζέηεη αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα ζεκηλάξηα, ζπλεζηηάζεηο, 
εκεξίδεο, ζπλέδξηα, εθζέζεηο, παξνπζηάζεηο θιπ. 
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Σν μελνδνρείν REX βξίζθεηαη ζην εκπνξηθφ θαη ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

Καιακάηαο δίπια απφ ην δεκαξρείν ηεο πφιεο θαη ιεηηνπξγεί 12 κήλεο ην 

ρξφλν. Με αθεηεξία ην μελνδνρείν κπνξείηε λα έρεηε εχθνιε θαη γξήγνξε 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο, ελψ ε 

απφζηαζε απφ ηελ παξαιία είλαη κφιηο 2,5 ρηιηφκεηξα. 

 
 
 
 
 
 
 
    6.2.3  AKTI TAYGETOS TOURISTIKI 
 
Σν ζχκπιεγκα „‟AKTI TAYGETOS – CONFERENCE RESORT‟‟ αλαπηχζζεηαη 
ζε έλαλ εηδπιιηαθφ ρψξν, ζηε Μηθξά Μαληίλεηα, εθεί φπνπ πξψην ιεηηνχξγεζε 
ην έηνο 1968 ην  TAYGETOS BEACH, ην πξψην Resort hotel ηεο Καιακάηαο 
αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Ννηίνπ Πεινπνλλήζνπ. Σν 1976, 8 
ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ, ιεηηνπξγεί πηα σο Αλψλπκε Δηαηξία. εκαληηθφ 
παξάγνληα ζηελ άλνδν ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζπλεπψο ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο 
πεξηνρήο απνηειεί ην γεγνλφο πξαγκαηνπνίεζεο πλεδξηαθψλ εθδειψζεσλ, 
ζεκηλαξίσλ θαζψο θαη εηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεδξηψλ. 
 

      
     
 6.2.4 ELITE CITY RESORT  

 Σν μελνδνρείν Elite City Resort είλαη έλα πνιπηειέο ζπγθξφηεκα ηεζζάξσλ 
αζηέξσλ, ρηηζκέλν ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Σαυγέηνπ θαη θαηαζθεπαζκέλν 
ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ 
ηθαλνπνίεζε  θαη ηελ εμππεξέηεζή ησλ πειαηψλ ηεο.   
Η ηζηνξία ηνπ μελνδνρείνπ Elite μεθηλά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 ζηελ πφιε ηεο 
Καιακάηαο. Τπφ ηε δηεχζπλζε ηεο νηθνγέλεηαο Κάξηζσλα, ιεηηνχξγεζε γηα 
πξψηε θνξά ζηηο 18 Μαξηίνπ 1998 θαη έθηνηε πξνζθέξεη ππεξεζίεο αλάινγεο 
ηνπ νλφκαηνο ηνπ, αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ δηαλχνληαο κηα ζεκαληηθή 
πνξεία.  
ην Elite βξίζθεηαη ην πην επξχρσξν θαη πνιπηειέο ζπλεδξηαθφ θέληξν ηεο 
Μεζζελίαο, ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ νπνηνπδήπνηε είδνπο 
ζπλεδξηαθέο θαιχςεηο. Απνηειείηαη απφ 8 ζπλεδξηαθέο αίζνπζεο 
δηαζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο  κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ απφ 20 
έσο 1500 άηνκα, ζε ρψξνπο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 5000 ηεηξαγσληθψλ 
κέηξσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη βξαβεχηεθε κε bronze award γηα ην Elite Blue 
Conference Centre, ζηελ θαηεγνξία 6 Specialty Travel –πλεδξηαθφο 
Σνπξηζκφο, ζηαTourism Awards 2017. Σέινο, ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα 
100 πξψηα μελνδνρεία ηεο ρψξαο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ ζην πξφγξακκα ηνπ 
ΞΔΔ, “Διιεληθφ Πξσηλφ 
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6.2.5 ELEKTRA HOTEL & SPA 

Σν ELEKTRA HOTEL & SPA, μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 
2008 θη απνηειεί ζηνιίδη ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο ηεο πφιεο ηεο 
Καιακάηαο. Δίλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζηξαηεγηθφ ζεκείν ηεο Μεζζεληαθήο 
πξσηεχνπζαο, δεζπφδνληαο επηβιεηηθά ζηελ παξαιηαθή δψλε ηεο πφιεο, 
πξνζθέξνληαο καγεπηηθή ζέα ζην Μεζζεληαθφ θφιπν. 

πλδπάδνληαο ηελ πνιπηέιεηα θαη ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο κε ην άςνγν ζέξβηο 
θαη ηε θηιηθή εμππεξέηεζε, απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηεο πφιεο, 
πξνζθέξνληαο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηδαληθφ πεξηβάιινλ πνπ εμαζθαιίδεη 
πνιπηέιεηα ζηε δηακνλή θαη δηαθξηηηθφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε, θαζψο θαη 
δηακνλή πςεινχ επηπέδνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (12κελε 
ιεηηνπξγία). 

 
        
6.2.6FILOXENIAHOTEL 
 
Σν FILOXENIA μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 1970 θαη βξίζθεηαη ζην ηέξκα ηεο 
Ναπαξίλνπ ηεο παξαιίαο ηεο Καιακάηαο. Δίλαη έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ ην 
νπνίν πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ έρνληαο 
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
θηινμελήζνπλ απφ 10 κέρξη θαη 1000 άηνκα ηθαλνπνηψληαο θάζε εθδήισζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7ν: ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ 

 

 

7.1 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

 

7.1.1. Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

 Ο ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο απνηειεί έλα  πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, γηαηί ηεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα ειέγρεη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θεθάιαηα θηλήζεσο. 

Δπηπιένλ, ε ζχγθξηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο δηαρξνληθά, παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα δηαπίζησζεο ή κε, ηεο βειηίσζεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο ζε ζρέζε κε   πξνγελέζηεξα έηε.  

Έηζη, κηα επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη έρεη θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φηαλ νη 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο, ρξεκαηνδνηνχληαη εθηφο απφ ηα 

θπθινθνξηαθά δηαζέζηκα ηεο θαη απφ ηνπο βξαρπρξφληνπο πηζησηέο ηεο. 

 

Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο = Γηαζέζηκα + Απαηηήζεηο + Απνζέκαηα 

                                                                 Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 

 

ζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

πεξηζψξην αζθάιεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχςεη ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

ηαλ φκσο ε ηηκή απηή ηείλεη πξνο ην δέθα απηφ δελ είλαη θαη πνιχ θαιφ γηα 

ηελ επηρείξεζε. 

 

 

 

PHARAE PALACE HOTEL 

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα, ην 2012 ε επηρείξεζε έρεη 

έλαλ αξθεηά πςειφ δείθηε θη απηφ γηαηί ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είλαη 

πνιιαπιάζην ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί 

ζε ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα θαη ζπλεπψο ζε ππνλφκεπζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο.  
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Αληηζέησο, ηηο επφκελεο ρξνληέο παξαηεξνχκε πηψζε ηνπ δείθηε ξεπζηφηεηαο, 

άξα αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Παξφια απηά είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο αθνχ έρεη αξθεηά κεγάιε ξεπζηφηεηα.  

 

 

              Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.1) 

 

 

REXHOTEL 

 

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ε επηρείξεζε REX A.E. ην 2012, 

είρε έλα ζρεηηθά θαιφ δείθηε, γχξσ ζην δχν, ελψ ην 2013 ήηαλ ε θαιχηεξε 

ρξνληά ηνπ απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο. Σα επφκελα δχν έηε παξαηεξνχκε κηα 

κηθξή πηψζε ηνπ δείθηε ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη αξλεηηθφ γηα ηελ 

επηρείξεζε. Σν 2016, φκσο ν δείθηεο πιεζίαζε αξθεηά ηε κνλάδα κε 

απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε ηεο λα είλαη νξηαθή. 

 

                                             Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.1) 
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AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

Απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε εδψ είλαη γεληθά πνιχ πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε ην 

νπνίν ζπκπεξαίλνπκε φηη πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά απμεκέλνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, πνπ ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ δελ είλαη πάληα θαιφ κηαο θαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία νη ηηκέο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα 

ηνπ δείθηε νδεγψληαο ηελ έηζη ζε ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο νδεγεί ζε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο. Ωζηφζν, ππήξμαλ θαη 

δχν ρξνληέο ηηο νπνίεο ζεκείσζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

ζε κία θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

 

 

 

                                  Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.1) 

 

 

ELITECITYRESORT 

 

Σα ηξία πξψηα έηε είλαη θαλεξφ φηη ν δείθηεο είλαη αξθεηά ρακειφο, δειαδή νη 

ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα 

θπθινθνξηαθά ηεο ζηνηρεία. Δλδερνκέλσο ινηπφλ, λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο 

ζηελ εμφθιεζε απηψλ ηεο ησλ ππνρξεψζεσλ. Αληηζέησο, ην 2015 είλαη κηα 

θαιχηεξε ρξνληά γηα ηελ επηρείξεζε κηαο θαη θαηαθέξλεη λα απμήζεη ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο. Παξφια απηά, δελ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί απηή 

ηελ αχμεζε θαη ηελ επφκελε ρξνληά κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πάιη πηψζε 

ηνπ δείθηε. 
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                      Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.1) 

 

 

ELECTRAHOTEL&SPA 

 

πσο θαίλεηαη παξαθάησ, ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε δελ ζα ιέγακε φηη έρεη 

θαιή ξεπζηφηεηα αθνχ θαη ηηο πέληε ρξνληέο ν δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο ηεο 

κνλάδαο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη ππνρξεψζεηο ηεο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην 

θπθινθνξηαθφ ελεξγεηηθφ ηεο θαη άξα επφκελν είλαη λα δπζθνιεπηεί λα ηηο 

απνπιεξψζεη. 

 

                      Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.1) 
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FILOXENIA HOTEL  

Σν 2012 βιέπνπκε φηη ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, άξα ε 

επηρείξεζε δηαζέηεη επαξθή ξεπζηφηεηα γηα λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Σα επφκελα ηξία έηε δηαθξίλεηαη κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαη άξα κείσζε 

θαη ηνπ δείθηε ηεο, κε πςειφηεξε απηή ηνπ 2015. 

Σν 2016 φκσο ε επηρείξεζε αλαθάκπηεη θηάλνληαο θνληά ζηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε πνπ είρε ην 2012. 

 

                            Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.1) 

 

 
7.1.2. Δηδηθήο Ρεπζηόηεηαο 
 
 Ο Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο επηλνήζεθε γηα λα πεξηιάβεη φια 
εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία κεηαηξέπνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ζε ξεπζηά θαη 
αγλνεί ηα πην δχζθνια ξεπζηνπνηήζηκα, δειαδή ηα απνζέκαηα. 
Ο δείθηεο απηφο καο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία 

πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

 

Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο = Γηαζέζηκα + Απαηηήζεηο   

                                                           Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 
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PHARAE PALACE HOTEL 
 

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα  νη ηηκέο ηνπ αξηζκνδείθηε εηδηθήο 

ξεπζηφηεηαο είλαη παξαπιήζηεο κε ηνπ δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο, 

αθνινπζψληαο, ην δηάγξακκα, ηελ  ίδηα πνξεία.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε έρεη πεξηζζφηεξα ξεπζηνπνηνχκελα ζηνηρεία 

θαη άξα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

 

 

 

          Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.2) 

 

REX HOTEL 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε πνξεία ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ είλαη ζρεδφλ ίδηα κε απηή 

ηνπ αξηζκνδείθηε Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο θάηη ην νπνίν καο δείρλεη φηη ε 

επηρείξεζε έρεη θαιή ξεπζηφηεηα φια ηα έηε. 

 

                  Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.2) 
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AKTI TAYGETOS  TOURISTIKI  

 

Απηφ πνπ δηαθξίλνπκε εδψ είλαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εκθαλίδεη ζρεδφλ 

ίδηεο ηηκέο κε απηέο πνπ είδακε θαη παξαπάλσ ζηνλ δείθηε γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο θαη ζπλεπψο θαη ίδηα πνξεία, θάηη ην νπνίν ήηαλ αλακελφκελν 

αθνχ δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.  

 

 

    Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.2) 

 

ELITE CITY RESORT  

Σα ηξία πξψηα έηε ν δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο θαη άξα ηα 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο είλαη αλεπαξθή γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, κε απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα εμαξηάηαη απφ 

ηηο κειινληηθέο ηεο πσιήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη επαξθή 

ξεπζηφηεηα.  

 

                                                    Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.2) 
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ELECTRA HOTEL & SPA 

πσο είπακε θαη παξαπάλσ, ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε δελ ζα ιέγακε φηη 

έρεη θαιή ξεπζηφηεηα αθνχ θαη ηηο πέληε ρξνληέο ν δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο 

ηεο κνλάδαο. 

 

 

                                         Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.2) 

 

 

FILOXENIA HOTEL 

πσο βιέπνπκε ην δηάγξακκα είλαη αθξηβψο ίδην κε απηφ ηεο Γεληθήο 

Ρεπζηφηεηαο, δειαδή ε επηρείξεζε ζε γεληθέο γξακκέο έρεη κηα θαιή 

ξεπζηφηεηα. 

 

 
 

                                   Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.2) 
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7.1.3. Σακεηαθήο Ρεπζηόηεηαο 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθιεηζηηθά κε ηα 

κεηξεηά πνπ δηαζέηεη, δειαδή καο δείρλεη ζε πνην βαζκφ ηα δηαζέζηκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

Σακεηαθή Ρεπζηφηεηα =             Γηαζέζηκα 

                                           Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 

 

 

PHARAE PALACE  

 

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην 2012 ν δείθηεο είρε ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή απφ φια ηα έηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηακεηαθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ηζρπξή θαη φηη κπνξεί λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Σελ επφκελε ρξνληά φκσο, ν δείθηεο ππέζηε κηα πηψζε ε νπνία νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζηε κείσζε ησλ δηαζεζίκσλ 

ηεο. Παξφια απηά ηα ππφινηπα έηε δηαηεξεί κηα ζηαζεξή πνξεία. 

 

 

 
                                       

                                      Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.3) 
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REX HOTEL 

  

Δδψ ν δείθηεο έρεη θζίλνπζα πνξεία πνπ ζεκαίλεη δπζκελή εμέιημε γηα ηελ 

επηρείξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα κεηξεηά πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο δελ 

επαξθνχλ γηα λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.  

 

 

                              Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.3) 

 

 

AKTI TAYGETOS  TOURISTIKI  

 

πσο βιέπνπκε θαη ην παξαθάησ δηάγξακκα είλαη παλνκνηφηππν κε ηα δπν 

πξνεγνχκελα δειαδή ν δείθηεο εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ίδηα πνξεία. Απ‟ ηελ 

κηα ρξνληά ζηελ άιιε ε εηαηξία θαίλεηαη λα παίξλεη δάλεην ην νπνίν ηελ νδεγεί 

ζε απηή ηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ.   

 

 

                      Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.3) 
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ELITE CITY RESORT 

 

ηελ επηρείξεζε απηή δηαθξίλνπκε κηα ζρεηηθά θαιή πνξεία ηνπ δείθηε κε 

απνθνξχθσκα ην 2015 πνπ έθηαζε ζηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ. Σν 2016 

θαίλεηαη κηα πηψζε ηνπ δείθηε ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε  

είλαη ζε δπζκελή ζέζε. 

  

 

 
                                

                                Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.3) 

 

 

ELECTRA HOTEL & SPA 

Δδψ ν δείθηεο έρεη θζίλνπζα πνξεία γηαηί ελψ ην 2012 έρεη πςειή ηηκή, απφ 

ην 2013 θαη έπεηηα πέθηεη. 

 

 

   Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.3) 
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FILOXENIA HOTEL 

 

Απηφ πνπ δηαθξίλνπκε εδψ είλαη κηα πησηηθή θαηεχζπλζε ηνπ δείθηε γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο θαη άξα ζηελ 

αδπλακία ηεο λα ηηο απνπιεξψζεη.  

 

Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.1.3) 

 

 

7.2ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ  ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο είλαη νη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ολνκάδνληαη επίζεο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο γηαηί δείρλνπλ ηελ 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαθπθιψλνληαη 

κέζσ ησλ πσιήζεσλ. Μηα δπζαλάινγε ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε ζρέζε 

κε ηηο πσιήζεηο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ηφζν ζηε ξεπζηφηεηα φζν 

θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

7.2.1 Σαρύηεηαο Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 

Ο Γείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο κέζα ζηε ινγηζηηθή ρξήζε 

αλαθπθιψλνληαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, κε άιια ιφγηα, δείρλεη πφζεο θνξέο ε επηρείξεζε 

δεκηνπξγεί θαη εμνθιεί ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ιφγσ 

αγνξάο απνζεκάησλ κε πίζησζε.  
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Σαρχηεηα Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ =  Κφζηνο Πσιεζέλησλ     

                                                                           Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξ. 

 

 

PHARAE PALACE  

Φαίλεηαη φηη ε επηρείξεζε ην 2012 κε ην 2013 έρεη πησηηθή πνξεία θάηη πνπ 

καο δείρλεη φηη ε επηρείξεζε εμνθιεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο φιν θαη πην αξγά. ε ζπλδπαζκφ φκσο κε έλαλ ζρεηηθά ζηαζεξφ 

ιεηηνπξγηθφ θχθιν κπνξεί λα ππνδειψλεη πνηνηηθά θαιχηεξε ξεπζηφηεηα θαη 

θπζηθά απμεκέλε αμηνπηζηία ησλ αξηζκνδεηθηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο 

ξεπζηφηεηαο. Σελ επφκελε ρξνληά ν δείθηεο παίξλεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ 

θάηη ην νπνίν δελ ζεσξείηαη θαη ηφζν ζεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε κηαο θαη 

ζπλεπάγεηαη γξήγνξε εμφθιεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη φκσο κφλν γηα κηα ρξνληά θαζψο ηηο επφκελεο επαλέξρεηαη 

ζηηο ίδηεο ρακειέο ηηκέο. 

 

 

Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.1) 

 

 

 

REXHOTEL 

 

Δδψ γεληθά ν δείθηεο έρεη πησηηθή πνξεία θάηη πνπ επλνεί ηελ επηρείξεζε, 

αιιά φρη ηνπο πηζησηέο αθνχ πιεξψλνληαη φιν θαη πην αξγά.  
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                                  Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.1) 

 

 

 

AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε αξρηθά κηα κηθξή αχμεζε ηνπ δείθηε 

ελψ ακέζσο κεηά κηα αξθεηά απφηνκε πηψζε. Απηφ καο δείρλεη φηη ε 

επηρείξεζε ζηελ αξρή εμνθινχζε γξήγνξα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο θάηη πνπ ζηελ πνξεία δελ ηζρχεη. Ωζηφζν, απφ ην 2014 θαη 

κεηά ν δείθηεο αξρίδεη λα έρεη αλνδηθή πνξεία μαλά. 

 

 

Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.1) 
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ELITE CITY RESORT  

Η επηρείξεζε ηα ηξία πξψηα ρξφληα βξίζθεηαη ζε επλντθή ζέζε αθνχ νη ηηκέο 

ηνπ δείθηε είλαη ρακειέο θαη άξα ε εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζπζηεξεί. 

Σν 2015 ν δείθηεο θηάλεη ζηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ θάηη πνπ θάλεη ηελ 

επηρείξεζε λα πξέπεη λα πιεξψζεη πην γξήγνξα ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Σν 

2016 φκσο επηζηξέθεη πάιη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. 

 

 

 

        Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.1) 

 

 

ELECTRA HOTEL & SPA 

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ν δείθηεο γεληθά έρεη θζίλνπζα 

πνξεία, άξα ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε κηα θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

 
 

                            Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.1) 
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FILOXENIA HOTEL 

Η πνξεία ηνπ δείθηε θαη ζε απηή ηελ επηρείξεζε είλαη πησηηθή πνπ ζεκαίλεη φηη 

εμνθιεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο φιν θαη πην αξγά θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα ζηαζεξφ ιεηηνπξγηθφ θχθιν κπνξεί λα έρεη πνηνηηθά 

θαιχηεξε ξεπζηφηεηα. 

 

 

Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.1) 

 

 

 

7.2.2 Σαρύηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

Η ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη έλα θξηηήξην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ην 

βαζκφ ξεπζηφηεηαο ηνπο. Αλ ε επηρείξεζε δηαηεξεί πάξα πνιιέο απαηηήζεηο, 

ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη θεθάιαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνπ αιινχ δεζκεχνληαη ζε απαηηήζεηο. 

εκαίλεη επίζεο πςειφηεξν θφζηνο δηαρείξηζεο θαζψο θαη κεγαιχηεξν θίλδπλν 

απψιεηαο θάπνησλ απαηηήζεσλ. Αληίζεηα, αλ νη απαηηήζεηο είλαη πνιχ 

ρακειέο, ε επηρείξεζε ελδέρεηαη λα ράλεη πσιήζεηο, ιφγσ κε ρνξήγεζεο 

ηθαλνπνηεηηθψλ πηζηψζεσλ ζηνπο  πειάηεο ηεο. 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε είλαη επηζπκεηή αθνχ 

δηαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα θαη ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Σαρχηεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ = Πσιήζεηο 

                                                         Απαηηήζεηο 
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο αλαλεψλνληαη ή αιιηψο 

εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ αξηζκνδείθηε πνπ ζα δνχκε παξαθάησ είλαη ζε θνξέο. 

 

 

 

PHARAE PALACE HOTEL 

Ο δείθηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε έρεη απμεηηθή πνξεία δειαδή 

εηζπξάηηεη γξεγνξφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηεο, θαη ζπλεπψο, βειηηψλεη πνηνηηθά 

ηε ξεπζηφηεηα ηεο. 

 

 

Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.2) 

 

 

REXHOTEL 

 

Ο δείθηεο εδψ θαίλεηαη λα είλαη ζρεδφλ ζηαζεξφο, αθνχ έρεη κηθξέο 

απμνκεηψζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, άξα ε επηρείξεζε κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη βξίζθεηαη ζε κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε ε νπνία είλαη επηζπκεηή, 

γηαηί δηαζθαιίδεη κηα θαιή ξεπζηφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 
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    Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.2) 

 

 

 

AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

Δδψ βιέπνπκε φηη ην 2012 - 2014 ν δείθηεο έρεη πησηηθή πνξεία πνπ ζεκαίλεη 

φηη ε επηρείξεζε ζπζζσξεχεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο 

ρεηξνηεξεχνληαο πνηνηηθά ηε ξεπζηφηεηα ηεο. Απφ εθεί θαη έπεηηα φκσο ν 

δείθηεο έρεη απμεηηθή πνξεία δείρλνληαο καο έηζη φηη ε εηαηξία εηζπξάηηεη 

γξεγνξφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη ζπλεπψο βειηηψλεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο. 

 

 

      Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.2) 
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ELITE CITY RESORT 

Αξρηθά, ν δείθηεο απμάλεηαη πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε εηζπξάηηεη 

πην ζχληνκα ηηο απαηηήζεηο ηεο. Απφ εθεί θαη έπεηηα δηαθξίλνπκε κείσζε ηνπ 

δείθηε, δειαδή ζπζζψξεπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ζπλεπψο ρεηξφηεξε 

πνηνηηθά ξεπζηφηεηα. 

 

                        Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.2) 

 

 

ELECTRA HOTEL & SPA 

Σν 2012 ν δείθηεο έρεη κηα ρακειή ηηκή ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα ρξφληα, πνπ 

ζεκαίλεη αξγή είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε κε 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ρακεινχ βαζκνχ ξεπζηφηεηαο. Σελ 

επφκελε ρξνληά φκσο ν δείθηεο θηάλεη ζηελ αλψηαηε ηηκή ηνπ, απνηέιεζκα 

πνπ νθείιεηαη ζηελ θαιή δηαρείξηζε θαη ζηελ πςειή ξεπζηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Παξφια απηά δελ δηαηεξεί ηελ πςειή απηή ηηκή ηνπ θαη ηηο 

επφκελεο ρξνληέο.  

 

 

Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.2) 
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FILOXENIA HOTEL 

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηα πξψηα ρξφληα ε επηρείξεζε έρεη 

κηα ζρεηηθά επλντθή εμέιημε, ελψ ηα ππφινηπα έηε ε πνξεία ηνπ δείθηε θζίλεη 

κε απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα ζπζζσξεχεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο, ρεηξνηεξεχνληαο ηε ξεπζηφηεηα.  

 

 

    Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.2) 

 

 

 

7.2.3 Κπθινθνξία Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο αλαθπθιψζεθε ην θαζαξφ 

θεθάιαην θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ησλ πσιήζεσλ, κέζα ζε κηα 

ινγηζηηθή ρξήζε. Γειαδή πφζα επξψ θαζαξέο πσιήζεηο πξαγκαηνπνηεί ε 

επηρείξεζε απφ θάζε έλα επξψ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

 

Σαρχηεηα Κπθινθνξίαο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο = Καζαξέο Πσιήζεηο 

                                                                          Καζ. Κεθ. Κίλεζεο 

 

 

PHARAE PALACE HOTEL 

πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, ν δείθηεο απηφο έρεη αλνδηθή πνξεία θαζ‟ φιε 

ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην 

θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο φιν θαη πην απνηειεζκαηηθά θαη βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα θαη ην βαζκφ ξεπζηφηεηαο ηνπ. 
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   Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.3) 

 

 

 

 

REX HOTEL 

ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ν δείθηεο θίλεζεο θεθαιαίνπ θπκαίλεηαη πάλσ 

θάησ ζηα ίδηα λνχκεξα κε κηθξέο απμνκεηψζεηο αλά ηα έηε. Με ηελ πην αλνδηθή 

ηνπο ηηκή πνπ είλαη ηηο ρξνληέο 2014 κε 2016. 

 

  
 

                                           Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.3) 
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AKTI TAUGETOS TOURISTIKI  

Η αχμνπζα πνξεία ηνπ δείθηε πνπ παξαηεξείηαη εδψ απνηειεί έλδεημε φηη ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο φιν θαη πην 

απνηειεζκαηηθά βειηηψλνληαο έηζη ηε ξεπζηφηεηα ηεο. Βέβαηα ηελ πεξίνδν 

2014 – 2015 δηαθξίλνπκε κηα κηθξή πηψζε ηνπ δείθηε θαη απηφ γηαηί 

κεηψζεθαλ ειαθξψο νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

        Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.3) 

 

 

 

ELITECITYRESORT  

 

Απφ ην έηνο 2012 κέρξη θαη ην 2014, δελ γίλεηαη νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ην χςνο ησλ πσιήζεσλ απφ ηελ δαπάλε θάζε κίαο κνλάδαο 

θεθαιαίνπ θίλεζεο. Σν έηνο 2015 κε 2016 παξαηεξείηαη αλάθακςε ηνπ δείθηε, 

πνπ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν απνδνηηθή ζρέζε κεηαμχ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη 

πσιήζεσλ. 
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              Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.3) 

 

 

ELECTRAΗOTEL&SPA 

 

Σν 2012 κε ην 2013 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ δείθηε, δειαδή πεξηζζφηεξν  

απνδνηηθή ζρέζε κεηαμχ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη πσιήζεσλ. Δλψ φια ηα 

ππφινηπα έηε ε πνξεία ηνπ δείθηε παξακέλεη ζηαζεξή πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ζπλεηά ην θαζαξφ ηεο θεθάιαην ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη. Δπεηδή νη δείθηεο είλαη κηθξφηεξνη ηεο 

κνλάδαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε ε επηρείξεζε 

θαίλεηαη λα  αληηκεησπίδεη  πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. 

 

 

             Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.3) 
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FILOXENIA HOTEL 

Η επηρείξεζε απηή ρξεζηκνπνηεί ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη 

κηα ζπλερήο αλνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

 

 

     Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.3) 

 

 

7.2.4 Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ αλαλεψλεηαη ή επαλαθηάηαη κέζσ ησλ πσιήζεσλ κέζα ζε κηα 

ρξήζε. Οπζηαζηηθά δείρλεη ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο 

πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

 

 

Σαρχηεηα Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνχ =  Καζαξέο Πσιήζεηο 

                                                              χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

 

PHARAE PALACE 

Η ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε έρεη γεληθά κηα αλνδηθή πνξεία ε νπνία 

ππνδειψλεη νινέλα θαη πην εληαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ  ηεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 
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Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.4) 

 

 

 

 

REX HOTEL 

Γεληθά απηή ε επηρείξεζε έρεη θαηαθέξεη, κε πνιχ κηθξέο απμνκεηψζεηο ηνπ 

δείθηε, λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία απνηειεζκαηηθά 

ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

 

 

                           Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.4) 
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AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

Παξαηεξνχκε φηη θαη ζε απηή ηελ επηρείξεζε ν δείθηεο έρεη αλνδηθή πνξεία, 

ζπλεπψο ε εηαηξία θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί. 

 

 

Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.4) 

 

 

ELITE CITY RESORT  

Δδψ δηαθξίλνπκε κηα ζεηηθή εμέιημε ηεο επηρείξεζεο αθνχ ρξεζηκνπνηεί 

επαξθψο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο, 

γεγνλφο πνπ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε απμαλφκελε απνδνηηθφηεηα ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο. 

 

Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.4) 
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ELECTRA HOTEL & SPA 

Ο δείθηεο θαη ζε απηήλ ηελ επηρείξεζε έρεη αχμνπζα πνξεία, δειαδή θάλεη 

νξζή ρξήζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο βάζε ησλ πσιήζεσλ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη.  

 

 

Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.4) 

 

 

FILOXENIA HOTEL 

Αξρηθά, ν δείθηεο έρεη κηα αλνδηθή πνξεία, ελψ απφ ην 2015 θαη έπεηηα θζίλεη 

θάηη ην νπνίν δείρλεη κεηνχκελν βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε 

ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή ελδείθλπηαη ππεξεπέλδπζε 

θεθαιαίσλ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θζίλνπζα απνδνηηθφηεηα.  

 

 

Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.4) 
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7.2.5Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ε 

δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηα θεθάιαηα πνπ ηεο εκπηζηεχζεθαλ νη ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, παξέρεη έλδεημε γηα ηελ επάξθεηα ησλ πσιήζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

Σαρχηεηα Κπθινθνξίαο Ίδησλ Κεθαιαίσλ = Καζαξέο Πσιήζεηο 

                                                                          Ίδηα Κεθάιαηα 

 

 

 

 

PHARAE PALACE HOTEL 

Η ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε έρεη κηα ζεηηθή εμέιημε κηαο θαη ν δείθηεο ηεο έρεη 

αλνδηθή πνξεία, θάηη ην νπνίν είλαη επηζπκεηφ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. Πξέπεη 

φκσο λα εμεηάδεηαη κήπσο ε απμεκέλε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ νθείιεηαη ζε πςειή δαλεηαθή επηβάξπλζε, γηαηί ζε πεξίπησζε 

παξαηεηακέλεο θάκςεο ησλ πσιήζεσλ, ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα αιιά 

θαη  ε ίδηα ε επηρείξεζε. 

 

 

Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.5) 
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REX HOTEL 

Δδψ ν δείθηεο έρεη απμεηηθή πνξεία θάηη πνπ ππνδειψλεη νξζή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο ηεο. 

 

 

Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.5) 

 

 

AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

Η απμεηηθή πνξεία ηνπ δείθηε ππνδειψλεη νινέλα θαη πην ζπρλή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. Η πησηηθή πνξεία πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζπλέρεηα δείρλεη κηα 

ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ε νπνία ελδερνκέλσο λα 

νδεγήζεη ζε κεησκέλε απνδνηηθφηεηα. 

 

 

Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.5) 
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ELITE CITY RESORT  

Καη απηή ε εηαηξία φπσο θαίλεηαη παξαθάησ θάλεη ζπλεηή ρξήζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο κε απνηέιεζκα θαη εδψ ν δείθηεο λα έρεη αλνδηθή πνξεία. 

 

 

Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.5) 

 

 

 

ELECTRA HOTEL & SPA 

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ε εηαηξία απηή εμειίζζεηαη κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη απηφ γηαηί ρξεζηκνπνηεί ηα θεθάιαηα πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζε ηεο κε ηνλ θαιχηεξν   δπλαηφ ηξφπν. 

 

 

Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.5) 
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FILOXENIA HOTEL 

Δδψ ν δείθηεο έρεη κηα ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία κε απνθνξχθσκα ηελ ρξνληά 

2015–2016 πνπ έθηαζε ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ. 

 

 

Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.2.5) 

 

 

 

 

7.3 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Σα θέξδε απνηεινχλ έλα απνηειεζκαηηθφ θξηηήξην γηα ηε κέηξεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Η ζρεηηθή ζεκαζία ηεο 

θεξδνθνξίαο εθηηκάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο. Με ηε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απηψλ ην θέληξν βάξνπο 

ηεο αλάιπζεο κεηαηνπίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ ν αλαιπηήο 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απηψλ 

απνζθνπεί ζηε κέηξεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ θεξδψλ. 
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7.3.1 Μηθηό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαη 

ησλ πσιήζεσλ. Σαπηφρξνλα πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ θάιπςεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ εμφδσλ θαζψο θαη ην πεξηζψξην πξαγκαηνπνίεζεο 

θαζαξψλ θεξδψλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηαηί απνηειεί έλα κέηξν 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

Μηθηφ Πεξηζψξην = Μηθηά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο 

                                      Καζαξέο Πσιήζεηο 

 

 

 

 

PHARAE PALACE HOTEL 

Ο δείθηεο εδψ έρεη αλνδηθή πνξεία, δειαδή  έλα ζπλερψο βειηηνχκελν 

πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ην νπνίν κηαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ απμαλφκελεο 

πσιήζεηο νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζε πςειφηεξα κηθηά θέξδε. 

 

 

 

Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.1) 
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REX HOTEL 

Δδψ παξαηεξνχκε φηη ην 2012 κε 2013 ππάξρεη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ δείθηε. 

Σηο ακέζσο επφκελεο ρξνληέο φκσο είλαη θαλεξφ φηη ν δείθηεο έρεη κεησζεί θαη 

εθφζνλ έρνπλ κεησζεί θαη νη πσιήζεηο ε επηρείξεζε νδεγείηαη ζε ρακειφηεξα 

κηθηά θέξδε. Παξφια απηά ην 2016 ν δείθηεο αλεβαίλεη αηζζεηά. 

 

 

                   Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.1) 

 

 

AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

Γεληθά νη πςειέο ηηκέο ηνπ αξηζκνδείθηε απηνχ δείρλνπλ κηα πνιχ θαιή 

ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα, δειαδή ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ζην λα 

επηηπγράλεη θζελέο αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη λα πσιεί ζε πςειέο ηηκέο. 

Απηφ ζπκβαίλεη θαη εδψ κηαο θαη ε πνξεία ηνπ δείθηε είλαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ εηψλ αλνδηθή.  

 

      Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.1) 
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ELITE CITY RESORT 

ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε παξαηεξνχκε  απμνκεηψζεηο ηνπ δείθηε, θάηη ην 

νπνίν δελ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε κε αθξίβεηα ηε ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.1) 

 

 

ELECTRA HOTEL & SPA  

Δδψ θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη κηα αχμνπζα πνξεία θάηη ην νπνίν δείρλεη πνιχ 

θαιή ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα. Ακέζσο κεηά φκσο ν δείθηεο θζάλεη ζε κηα 

αξθεηά ρακειή ηηκή εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο, θάηη πνπ δελ ηελ 

πηφεζε αθνχ ηελ επφκελε ρξνληά ν δείθηεο έθηαζε μαλά ζην πςειφηεξν 

ζεκείν  ηνπ. 

 

 

Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.1) 
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FILOXENIA HOTEL 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα είλαη θαλεξφ φηη ε επηρείξεζε απηή έρεη γεληθά 

κηα επλντθή εμέιημε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα κηθηά θέξδε ζπλερψο απμάλνληαη 

ράξε ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

   Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.1) 

 

 

 

7.3.2 Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ, γλσζηφο θαη σο πνζνζηφ θαζαξνχ 

θέξδνπο είλαη ζεκαληηθφο, γηαηί απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ 

θέξδνπο θαη ησλ πσιήζεσλ ή αιιηψο ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ ζε 

θαζαξά θέξδε. Δίλαη αθφκα ζεκαληηθφο γηαηί απνηειεί έλα αμηφπηζην κέηξν 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

Καζαξφ Πεξηζψξην = Καζαξά Κέξδε Δθκεηάιιεπζεο   

                                           Καζαξέο Πσιήζεηο 
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PHARAE PALACE HOTEL 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο έρεη αχμνπζα πνξεία θαη 

άξα έλα ζπλερψο βειηηνχκελν πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο ην νπνίν 

ζπλνδεχεηαη απφ απμαλφκελεο πσιήζεηο θαη ζπλεπψο νδεγεί θαη ζε 

πςειφηεξα θαζαξά θέξδε. 

 

Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.2) 

 

 

REX HOTEL 

Δδψ παξαηεξνχκε θζίλνπζα πνξεία ηνπ δείθηε ην νπνίν ζπλεπάγεηαη 

κεηνχκελν πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο. Δπεηδή φκσο νη πσιήζεηο δελ 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ηα θέξδε δελ κεηψλνληαη ζεκαληηθά εθηφο απφ ηε 

ρξνληά 2015 πνπ έθηαζαλ ζηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπο. 

 

 

Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.2) 
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AKTI TAYGEYTOS TOURISTIKI  

ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε αξρηθά θαίλεηαη κηα κεγάιε πηψζε ηνπ δείθηε 

δειαδή κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε 

κηα απφηνκα απμαλφκελε πνξεία ηνπ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα πςειφηεξα 

θαζαξά θέξδε πνπ ζεκείσζε. 

 

Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.2) 

 

 

ELITE CITY RESORT 

Σε ρξνληά 2012 κε 2013 ν δείθηεο έρεη κηα αξθεηά αηζζεηή πηψζε αθνχ θαη ηα 

θέξδε ηεο επηρείξεζεο έρνπλ κεησζεί πάξα πνιχ. Παξφια απηά  νη πσιήζεηο 

ηεο δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα ηδηαίηεξε κεηαηξνπή θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζηα απμεκέλα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σελ πεξίνδν 2013 

κε 2015 ινηπφλ θαίλεηαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ δείθηε ρσξίο φκσο θάπνην 

νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα αθνχ θαη ηελ επφκελε ρξνληά δηαθξίλνπκε πάιη 

πηψζε. 

 

       Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.2) 
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ELECTRA HOTEL & SPA 

ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ν δείθηεο έρεη αχμνπζα πνξεία κέρξη ην 2014, 

δειαδή έλα ζπλερψο βειηηνχκελν πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο. Σν 2015 φκσο 

έρεη κηα πηψζε θαζψο ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο κεηψζεθαλ αξθεηά. Απφ εθεί 

θαη πέξα επαλέξρεηαη ζηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία. 

 

 

  Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.2) 

 

 

 

FILOXENIA HOTEL 

Δδψ ν δείθηεο έρεη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ αλνδηθή πνξεία, αθνχ νη 

πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απμάλνληαη ζπλερψο. 

 

    Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.2) 
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7.3.3 Απνδνηηθόηεηα Ίδησλ Κεθαιαίσλ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ηα ίδηα 

θεθάιαηα απαζρνινχληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε. Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηε κέηξεζε ηεο θεξδνθφξνπ δπλακηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. 

 

Απνδνηηθφηεηα Ίδησλ Κεθαιαίσλ = Καζαξά Κέξδε  

                                                         Ίδηα Κεθάιαηα 

 

 

PHARAE PALACE HOTEL 

Ο δείθηεο ζεκεηψλεη άλνδν, φπνπ είλαη ζεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε εάλ δελ 

πξνθχπηεη απφ πνιχ πςειή κφριεπζε. Απφ ην 2015 θαη έπεηηα φκσο δείρλεη 

έλα κεηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα 

θαζαξά θέξδε. 

 

           Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.3) 

 

 

REX HOTEL 

Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο έρεη ρακειέο ηηκέο θάηη ην νπνίν είλαη κηα θαηά 

θαλφλα αξλεηηθή εμέιημε γηα ηελ επηρείξεζε. Απηφ πηζαλφλ λα πξνήιζε απφ 

κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ είρε ζηε δηάζεζε ηεο ε 

δηνίθεζε.  
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             Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.3) 

 

 

 

 

AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

Γηαθξίλνπκε φηη ηελ πεξίνδν 2012 - 2013 ν δείθηεο έρεη αξθεηά ρακειέο ηηκέο 

ππνδειψλνληαο φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηα 

ίδηα θεθάιαηα ηεο. Απηφ ζηελ πνξεία δελ ηζρχεη αθνχ ν δείθηεο απμάλεηαη θαη 

άξα ε επηρείξεζε ζεκεηψλεη απμαλφκελε απνδνηηθφηεηα ηελ νπνία πέηπρε κε 

νξζή ρξήζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

 

 

 

     Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.3) 
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ELITE CITY RESORT  

Δδψ ν δείθηεο θζίλεη κε απνηέιεζκα ε εηαηξία λα έρεη έλα κεηνχκελν πνζνζηφ 

απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε θαζαξά θέξδε. 

 

 

     Διάγραμμα 4  (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.3) 

 

 

ELECTRA HOTEL & SPA 

ηελ εηαηξία απηή παξαηεξνχκε φηη γεληθά ε πνξεία ηνπ δείθηε είλαη πησηηθή 

θαη νη ηηκέο ηνπ αξθεηά ρακειέο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα ή ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ. Βέβαηα ηελ ηειεπηαία ρξνληά 

θαίλεηαη κηα αχμεζε ηνπ δείθηε πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνίεζε 

πην απνηειεζκαηηθά ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο. 

 

     Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.3) 
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FILOXENIA HOTEL 

Δδψ ν δείθηεο αξρηθά θαίλεηαη λα απμάλεηαη, αιιά ζηελ πνξεία αξρίδεη λα 

κεηψλεηαη ζηαζεξά ψζπνπ ην 2016 έθηαζε ζηελ θαηψηαηε ηηκή ηνπ. 

 

 

          Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.3) 

 

 

 

 

7.3.4 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ 

 

Ο Αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ηελ νπνία ηα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο, ίδηα ή 

μέλα, απαζρνινχληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

δεκηνπξγεί θέξδε. 

 

 

 

Απνδνηηθφηεηα πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ = Καζαξά Κέξδε + Υξεκ/θεο Γαπάλεο 

                                                                              πλνιηθά Κεθάιαηα  
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PHARAE PALACE HOTEL 

Η πνξεία απηή ηνπ δείθηε απεηθνλίδεη κία ζπλερψο απμαλφκελε απνδνηηθφηεηα 

ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ δείρλεη φηη ρξεζηκνπνηεί 

νξζνινγηθά ηφζν ηα ίδηα φζν θαη ηα μέλα θεθάιαηά ηεο.  

 

 

 Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.4) 

 

 

REX HOTEL 

Δδψ ν δείθηεο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ κε ρακειφηεξε απηή 

ηνπ 2015 δείρλνληαο έηζη φηη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά δελ έγηλε θαιή δηαρείξηζε 

θεθαιαίσλ απ‟ ηε δηνίθεζε. Σα ππφινηπα έηε φκσο έρεη επλντθή εμέιημε, 

ζχκθσλα κε ηελ πνξεία ηνπ δείθηε, κηαο θαη ρξεζηκνπνηεί πην νξζά ηα 

θεθάιαηά ηεο.  

 

     Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.4) 
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AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

Με κηα πξψηε καηηά απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη κηα ίδηα πνξεία κε ηνλ 

πξνεγνχκελν δείθηε. Άξα θαη εδψ έλα κεηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

     Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.4) 

 

 

ELITE CITY RESORT 

Αξρηθά ε επηρείξεζε δείρλεη έλα κεηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ 

ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ζε θαζαξά θέξδε. ηελ ζπλέρεηα, δείρλεη λα απμάλεηαη 

ειαθξψο ε απνδνηηθφηεηα ηεο αλ θαη ζηελ πνξεία θαίλεηαη λα έρεη πάιη 

αξλεηηθή εμέιημε. 

 

 

     Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.4) 
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ELECTRA HOTEL & SPA 

‟ απηήλ ηελ εηαηξία ν δείθηεο παξνπζηάδεη αχμνπζα θαηεχζπλζε θάηη ην νπνίν 

νθείιεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

θαη ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηά ηεο. Βέβαηα, ην 2015 ε ηηκή ηνπ δείθηε 

κεηψλεηαη αξθεηά εμαηηίαο ησλ ρακειψλ θεξδψλ πνπ ζεκείσζε ηφηε ε 

επηρείξεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.4) 

 

FILOXENIA HOTEL 

Ο δείθηεο απηήο ηεο επηρείξεζεο, αξρηθά, έρεη αλνδηθή πνξεία θάηη ην νπνίν 

απνδίδεηαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο δειαδή ζηε ζπλεηή ρξήζε 

ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο. Καηφπηλ, παξαηεξνχκε κηα ζηαζεξφηεηα ηνπ 

δείθηε πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δηαηεξεί ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο ζε 

ζηαζεξά επίπεδα.  

 

     Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.4) 
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7.3.5 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ 

Ο Αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξάεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηεο 
ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη επηηξέπεη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  
 
 
 
 
Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ =     Καζαξά Κέξδε        x100 
                                                                          χλνιν Δλεξγεηηθνχ 
 

 

 

 

PHARAE PALACE HOTEL 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε απμάλνληαη θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί φιν θαη πην απνδνηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηεο. 

 

     Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.5) 

 

 

 

REX HOTEL 

Δδψ ν δείθηεο αξρηθά έρεη αχμνπζα πνξεία, ελψ ζηε ζπλέρεηα ην ελεξγεηηθφ 

ηεο επηρείξεζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ίδην βαζκφ, κε απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηνπ. Σν 2016 φκσο, ν δείθηεο βειηηψλεηαη γηαηί απμάλνληαη ηα θέξδε 

ηεο επηρείξεζεο. 
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     Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.5) 

 

 

 

AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

 

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα αξρηθά ε επηρείξεζε δελ 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο κε απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ηνπ δείθηε. ηε ζπλέρεηα φκσο, παξαηεξείηαη αχμεζή ηνπ πνπ 

ζεκαίλεη φηη άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί νξζφηεξα ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ θαη λα δεκηνπξγεί πςειφηεξα θαζαξά θέξδε. 

 

 
 

Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.5) 
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ELITE CITY RESORT 

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ηε ρξνληά 2012 - 2013 ν δείθηεο 

ζε απηή ηελ επηρείξεζε κεηψλεηαη θαηά πνιχ, απφ πηζαλή κε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Σελ πεξίνδν 2013 – 2015 ν δείθηεο παξνπζηάδεη 

κηα ειαθξψο απμνκείσζε, ελψ ην 2016 θαηαθέξλεη λα θηάζεη κηα πςειφηεξε 

ηηκή. 

 

 

     Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.5) 

 

 

ELECTRA HOTEL & SPA  

Ο δείθηεο έρεη γεληθά αλνδηθή πνξεία εθηφο απφ ηε ρξνληά 2014 – 2015 φπνπ 

ππέζηε θάπνηα κείσζε. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ πνπ ζεκεηψζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ εμφδσλ 

ηεο. 

 

     Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.5) 
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FILOXENIA HOTEL 

‟ απηή ηελ επηρείξεζε ν δείθηεο ζηελ αξρή απμάλεηαη, ελψ ζηε ζπλέρεηα έρεη 

κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα, ηελ νπνία φκσο δελ δηαηεξεί γηα πνιχ αθνχ ηελ 

ηειεπηαία ρξνληά  κεηψλεηαη ειαθξψο. 

 

 

     Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.3.5) 

 

 

 

7.4 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΡΘΡΩΔΩ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 

 

7.4.1 Αξηζκνδείθηεο Κάιπςεο Σόθσλ  

Ο Αξηζκνδείθηεο απηφο απνηειεί έλα άιιν κέηξν εθηίκεζεο ηεο 

καθξνπξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Γείρλεη πφζεο θνξέο 

θαιχπηνληαη νη ηφθνη απφ ηα θέξδε θαη έηζη θαλεξψλεη ην πεξηζψξην 

αζθάιεηαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απφ ηνπο ηφθνπο δαλείσλ. 

Παξνπζηάδεη ζπνπδαηφηεηα γηα ηνπο δαλεηζηέο, θπξίσο ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο, γηαηί παξέρεη έλδεημε γηα ην πεξηζψξην αζθαιείαο πνπ 

απηή απνιακβάλνπλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο απφ ηφθνπο, 

κέζσ ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Αξηζκνδείθηεο Κάιπςεο Σφθσλ = Καζαξά Κέξδε πξν Φφξσλ & Σφθσλ 

                                                                             Σφθνη 
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PHARAE PALACE HOTEL 

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ν δείθηεο έρεη απμεηηθή ηάζε θάηη ην 

νπνίν δείρλεη βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηφθνπο.  

 

     Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.1) 

 

 

 

REX HOTEL 

Δδψ ν δείθηεο έρεη γεληθά αλνδηθή πνξεία εθηφο απφ κηα κηθξή κείσζε πνπ 

ππέζηε ην 2015. 

 

 

     Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.1) 
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AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

 

πσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ ν δείθηεο αξρηθά κεηψλεηαη γεγνλφο πνπ καο 

δείρλεη ηελ αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ηφθνπο ηεο. ηελ 

ζπλέρεηα φκσο ν δείθηεο απνθηά αλνδηθή πνξεία θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.  

 

 

     Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.1) 

 

 

ELITE CITY RESORΣ 

Δδψ γεληθά ν δείθηεο έρεη πησηηθή πνξεία φπνπ πηζαλφλ ε επηρείξεζε λα κελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηφθνπο. Βέβαηα ηε ρξνληά 2013 – 

2015 θαίλεηαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ δείθηε, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα βειηίσζε ηεο  επηρείξεζεο. 

 

     Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.1) 
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ELECTRA HOTEL & SPA 

Η πεξίνδνο 2012 – 2014 ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

εμφθιεζεο ησλ ηφθσλ ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν 2014 – 2015 φπνπ ε 

επηρείξεζε θαίλεηαη λα δπζθνιεχηεθε ιίγν παξαπάλσ. Σελ ηειεπηαία ρξνληά 

φκσο ε πνξεία ηνπ δείθηε είλαη αλνδηθή πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηθαλφηεηα λα 

απνπιεξψλεη ηνπο ηφθνπο ηεο βειηηψζεθε. 

 

 

     Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.1) 

 

 

FILOXENIA HOTEL 

Δδψ παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο έρεη πησηηθή πνξεία θάηη ην νπνίν καο 

παξέρεη ηελ έλδεημε φηη ε επηρείξεζε πηζαλφλ λα κελ κπνξεί λα θαιχςεη ηνπο 

ηφθνπο ηεο. ηε ζπλέρεηα φκσο ν δείθηεο ζεκεηψλεη κηα κηθξή αχμεζε 

παξνπζηάδνληαο έηζη κηα ζεηηθή πνξεία γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

     Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.1) 
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7.4.2 Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο Ξέλα Κεθάιαηα 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ή φρη 

ππεξδαλεηζκφο ζε κηα επηρείξεζε, θαη εθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Γείρλεη ηελ αζθάιεηα 

πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. 

 

 

Αξηζκνδείθηεο Ίδηα πξνο Ξέλα =  Ίδηα θεθάιαηα 

                                                    Ξέλα θεθάιαηα 

 

 

 

PHARAE PALACE HOTEL 

Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο γεληθά έρεη πησηηθή πνξεία παξφια απηά νη ηηκέο 

ηνπ είλαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη νη θνξείο ηεο 

επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ φηη νη 

πηζησηέο. 

 

 

     Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.2) 
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REX HOTEL 

πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ε πνξεία ηνπ δείθηε είλαη γεληθά 

πησηηθή κε ηηκέο κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ίδηα θεθάιαηα 

είλαη κηθξφηεξα απφ ηα μέλα θαη άξα νη κέηνρνη έρνπλ ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ απφ φηη νη πηζησηέο. 

 

 

     Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.2) 

 

 

ΑΚΣI TAYGETOS TOURISTIKI  

 

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε εδψ είλαη απμνκεηψζεηο ηνπ δείθηε. Σα ρακειά ηνπ 

επίπεδα ζπλεπάγνληαη ιηγφηεξα ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ επηρείξεζε ελψ ηα 

πςειά πεξηζζφηεξα, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ. 

 

     Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.2) 
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ELITE CITY RESORT 

Παξαηεξνχκε φηη θαη ζε απηή ηελ εηαηξία ν δείθηεο έρεη θζίλνπζα ηάζε κε 

ηηκέο κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη νη θνξείο ηεο 

επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε ιηγφηεξα θεθάιαηα απφ φηη νη δαλεηζηέο 

ηεο. 

 

 

     Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.2) 

 

 

 

ELECTRA HOTEL & SPA 

Δλψ ν δείθηεο ηελ πεξίνδν 2012 – 2013 δείρλεη λα έρεη απμεηηθή ηάζε απφ 

εθεί θαη έπεηηα ε πνξεία ηνπ κεηψλεηαη εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ηεο. 

 

     Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.2) 
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FILOXENIA HOTEL 

Καη ζε απηή ηελ εηαηξία δηαθξίλνπκε ρακειέο ηηκέο θάηη πνπ δελ παξέρεη ηελ 

απαηηνχκελε αζθάιεηα ζηνπο δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

     Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.2) 

 

 

 

7.4.3 Αξηζκνδείθηεο Ξέλα Πξνοπλνιηθά Κεθάιαηα  

 

Ο Αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηη πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο 

επηρείξεζεο απνηεινχλ ηα μέλα θεθάιαηα θαη ηη πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελεξγεηηθνχ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ απηά. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκνδείθηε γηαηί απεηθνλίδεη ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο 

θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

Αξηζκνδείθηεο Ξέλα πξνο πλνιηθά =  Ξέλα Κεθάιαηα 

                                                           πλνιηθά Κεθάιαηα 
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PHARAE PALACE HOTEL 

Ο Γείθηεο εδψ γεληθά έρεη αλνδηθή πνξεία εθηφο απφ ηε ρξνληά 2014 – 2015 

πνπ έρεη κηα κηθξή κείσζε.  

 

 

     Διάγραμμα 1 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.3) 

 

 

 

REX HOTEL 

Ο δείθηεο εδψ έρεη αλνδηθή ηάζε θαη νη ηηκέο ηνπ καο δείρλνπλ ρακειή 
ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε.  
 
 

 

     Διάγραμμα 2 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.3) 
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AKTI TAYGETOS TOURISTIKI  

 

Δδψ ν δείθηεο έρεη αξρηθά αλνδηθή πνξεία πνπ ζεκαίλεη επηδείλσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο αιιά κηα 

πηζαλφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ηεο. Απ‟ ηελ άιιε ε 

κείσζε ηνπ δείθηε πνπ θαίλεηαη αξγφηεξα, ζπλεπάγεηαη ηελ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

     Διάγραμμα 3 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.3) 

 

 

ELITE CITY RESORT 

ηελ επηρείξεζε απηή ν δείθηεο έρεη ζεηηθή θαηεχζπλζε  κε ηηκέο κεγαιχηεξεο 

ηνπ 0,5 ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα μέλα θεθάιαηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ην 50% 

ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επηρείξεζε έρεη 

πνιχ ρακειή δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. 

 

     Διάγραμμα 4 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.3) 
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ELECTRA HOTEL & SPA 

ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαθξίλνπκε φηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε έρνπλ αλνδηθή 

πνξεία κε ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 0,5 ηα δχν πξψηα έηε, θάηη ην νπνίν δείρλεη 

πςειή ηθαλφηεηα δαλεηζκνχ θαη εμαζθάιηζεο ησλ πηζησηψλ. ηε ζπλέρεηα 

φκσο νη ηηκέο ηνπ δείθηε απμάλνληαη  κε απνηέιεζκα λα θηάλνπλ θνληά ζηε 

κνλάδα. 

 

 

     Διάγραμμα 5 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.3) 

 

 

FILOXENIA HOTEL 

Απηή ε εηαηξία έρεη πνιχ πςειή δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα γηαηί νη ηηκέο ηεο 

θπκαίλνληαη πάλσ απφ ην 0,5 κε απνηέιεζκα ηα Ξέλα θεθάιαηα λα είλαη 

πεξηζζφηεξα απφ ηα Ίδηα. 

 

     Διάγραμμα 6 (κεφάλαιο 7, σποενότητα 7.4.3) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
ν
 : ΓΙΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ 

 

ύγθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην Μέζν Όξν ηνπο 

 

8.1 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

 

 

- Γεληθή Ρεπζηόηεηα 

Παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηε γεληθή ξεπζηφηεηα, ε AKTI δηαηεξεί ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ, κε ην PHARAE λα αθνινπζεί θαη απηφ κε ηηκή 

κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ.  

Σν FILOXENIA θαζψο θαη ην REX θπκαίλνληαη ζρεηηθά ζηηο ίδηεο ηηκέο νη 

νπνίεο δελ παχνπλ λα είλαη ρακειφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ. 

Σν ELITE θαη ην ELECTRA παίξλνπλ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο, κε ην ELITE  λα 

εκθαλίδεη κηα κεγάιε άλνδν ην 2015 κε ηηκή άλσ ηεο κνλάδαο, έλδεημε 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ επηρείξεζε.  

 

  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
PHARAE  9,57 4,93 6.07 5,96 5,74 

REX 1,95 2,53 1,76 1,79 1,06 

AKTI 29,77 39,37 2,15 34,33 7,15 

ELITE 0,29 0,27 0,27 1,09 0,58 

ELECTRA 0,77 0,25 0,32 0,29 0,36 

FILOXENIA 2,45 1,85 1,09 0,78 2,32 

M.O 7,47 8,20 1,94 7,37 2,87 

 

Πίνακας 1 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.1) 
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- Δηδηθή Ρεπζηόηεηα 

Αλάινγε πνξεία κε απηή ηνπ δείθηε ηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο, εκθαλίδεη θαη ν 

αξηζκνδείθηεο ηεο εηδηθήο. 

Καη εδψ ε AKTI εκθαλίδεηαη ηζρπξφηεξε ησλ ππνινίπσλ κε ηνλ δείθηε ηεο λα 

αγγίδεη ππεξδηπιάζηεο ηηκέο απφ ηνλ ππφινηπν θιάδν. 

Σν PHARAE έρεη κεγαιχηεξεο ηηκέο ην 2012 θαη ην 2014 απφ ην κέζν φξν ελψ 

ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ζεκεηψλεη ρακειφηεξεο. 

πσο είδακε θαη παξαπάλσ ην REX έρεη ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ην κέζν φξν 

εθηφο απφ ην 2014 φπνπ ε ηηκή ηνπ πιεζηάδεη αξθεηά ην κέζν φξν.  

 Σν FILOXENIA, γεληθά έρεη ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ην κέζν φξν πέξαλ απφ 

ηε ρξνληά 2014 φπνπ ε ηηκή ηνπ είλαη ζρεηηθά θνληά. 

 Σέινο, ην  ELECTRA θαη ην ELITE έρνπλ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ 

θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη δελ έρνπλ επαξθή ξεπζηφηεηα. 

 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  9,41 4,81 5,95 5,80 5,73 

REX 1,93 2,51 1,75 1,78 1,05 

AKTI 29,75 39,34 2,15 34,31 42,45 

ELITE 0,27 0,24 0,25 1,06 0,55 

ELECTRA 0,74 0,23 0,27 0,27 0,33 

FILOXENIA 2,45 1,84 1,09 0,77 2,32 

M.O 7,38 8,16 1,91 7,33 8,74 
 

Πίνακας 2 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.1) 

 

 

 

- Σακεηαθή Ρεπζηόηεηα 

πσο ήηαλ αλακελφκελν θαη εδψ ε ΑΚΣΙ μεπεξλά θαηά πνιχ ην κέζν φξν 

εθηφο απφ ην 2014 φπνπ ε ηηκή ηεο είλαη πην θνληά ζην κέζν φξν ηνπ 

δείγκαηνο. Σν PHARAE ην 2014 έρεη ηηκή κεγαιχηεξε απ‟ απηή ηνπ κέζνπ 

φξνπ αιιά ηα ππφινηπα έηε νη ηηκέο ηνπ είλαη ρακειφηεξα απ‟ απηφλ. 

Αληηζέησο, νη άιιεο επηρεηξήζεηο κε δείθηεο κηθξφηεξνπο ηεο κνλάδαο 

εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο κε ην FILOXENIA λα 

αγγίδεη κεδεληθέο ηηκέο. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  5,19 2,60 4,33 4,16 4,13 

REX 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 

AKTI 28,91 36,33 1,96 31,19 39,26 

ELITE 0,06 0,10 0,09 0,27 0,12 

ELECTRA 0,38 0,14 0,16 0,16 0,23 

FILOXENIA 0,0079 0,0027 0,0007 0,0004 0,0003 

M.O 5,77 6,53 1,09 5,97 7,29 
 

                    Πίνακας 3 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.1) 

 

 

 

 

8.2 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

-Σαρύηεηα  Δίζπξαμεο  Απαηηήζεσλ 

 

πσο είλαη θαλεξφ θη εδψ ε ΑΚΣΙ θαη ην PHARAE παξακέλνπλ πςειφηεξα 

ηνπ κέζνπ φξνπ εθηφο απφ ην 2014 φπνπ ε ΑΚΣΙ βξίζθεηαη ρακειφηεξα ηνπ. 

Σν ELECTRA λαη κελ έρεη ρακειέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ 

δείγκαηνο αιιά ζπγθξηηηθά κε ην REX θαη ην FILOXENIA είλαη θαιχηεξεο. 

Σν ELITE απ‟ ηελ άιιε, παξφιν πνπ έρεη δείθηε κηθξφηεξν ηνπ δείγκαηνο θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, ηελ πεξίνδν 2014-2015 παξνπζηάδεη εηήζηα 

αχμεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Πίνακας 1 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.2) 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  8,33 7,21 8,52 8,08 7,98 

REX 0,30 0,40 0,27 0,25 0,15 

AKTI 7,68 8,88 0,49 9,78 9,66 

ELITE 0,78 0,71 0,66 2,02 1,28 

ELECTRA 1,62 1,33 1,30 1,49 1,24 

FILOXENIA 0,71 0,47 0,28 0,20 0,18 

M.O 3,24 3,17 1,92 3,64 3,21 
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-Σαρύηεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

  

πσο θαίλεηαη, ε ΑΚΣΙ θαη ην ELECTRA ζεκεηψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο απ‟ 

απηέο ηνπ θιάδνπ θάηη ην νπνίν είλαη πηζαλφλ απνηέιεζκα κηαο απζηεξήο 

πνιηηηθήο πηζηψζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο, ιφγσ έιιεηςεο θεθαιαίσλ θίλεζεο, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί κελ ζε ζπρλέο εηζπξάμεηο αιιά ηαπηφρξνλα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ απψιεηα πσιήζεσλ. Σν 2012, βέβαηα, γηα ην ELECTRA δελ 

ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ κηαο θαη ν δείθηεο ηνπ είλαη κηθξφηεξνο αιιά αξθεηά 

θνληά ζην κέζν φξν. Σν REX θαη ην FILOXENIA ζεκεηψλνπλ ηηο ρακειφηεξεο 

ηηκέο, ζηνηρείν πνπ δείρλεη δπζρέξεηεο ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο 

θαη δπζκελή ζέζε απφ άπνςε ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ. Σν ELITE παίξλεη  

ηηκέο αξθεηά θνληά ζ‟ απηέο ηνπ κέζνπ φξνπ δειαδή δηαρεηξίδεηαη νξζνινγηθά 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Σν PHARAE αξρηθά έρεη κηθξφηεξεο ηηκέο απ‟ ηνλ θιάδν 

ελψ ζηελ ζπλέρεηα νη ηηκέο ηνπ απμάλνληαη.  

 

 

 

 

 

 

 

                             Πίνακας 2 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.2) 

 

 

 

- Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

Σν ELITE θαη ην ELECTRA έρνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη ρακειή επίπησζε ζηε ξεπζηφηεηα δειαδή αξγή ξεπζηνπνίεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο κέζσ ησλ πσιήζεσλ. Σηο δχν ηειεπηαίεο ρξνληέο 

φκσο ην ELITE παξνπζίαζε ππεξβνιηθή αχμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ηνπ, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη εμαληιεηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειάρηζηνπ δηαζέζηκνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, ηα ηξία πξψηα 

ρξφληα, παξαηεξνχκε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ ελψ ηα επφκελα δχν, 

αξθεηά κηθξφηεξεο.  

 

 

      2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  1,50 3,37 6,09 6,85 7,57 

REX 0,16 0,16 0,15 0,13 0,15 

AKTI 14,53 7,03 6,61 9,18 9,71 

ELITE 4,66 7,33 5,92 4,09 4,00 

ELECTRA 3,68 15,63 10,55 12,73 13,11 

FILOXENIA 0,27 0,32 0,34 0,26 0,11 

M.O 4,13 5,64 4,94 5,50 5,78 
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                                 Πίνακας 3 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.2) 

 

 

 

 

-Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ  

 

Σν REX θαη ην FILOXENIA έρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απ‟ φηη ν κέζνο φξνο θάηη 

πνπ θαλεξψλεη φηη ίζσο ππάξρεη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζε ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. ιεο νη άιιεο εηαηξίεο κε δείθηε κεγαιχηεξν απ‟ απηφλ ηνπ κέζνπ 

φξνπ ππνδειψλνπλ φηη ε επηρείξεζε ίζσο δελ δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθφ χςνο 

ελεξγεηηθνχ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πςειή ηαρχηεηα θπθινθνξίαο, ε νπνία 

φκσο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απψιεηα πσιήζεσλ θαη απνδνηηθφηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

                             Πίνακας 4 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.2) 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  0,74 1,90 1,95 2,26 2,61 

REX 0,31 0,26 0,30 0,29 0,33 

AKTI 0,42 0,55 1,08 0,86 0,97 

ELITE -1,41 -1,41 -1,28 34,21 30,03 

ELECTRA -5,88 -1,95 -2,15 -2,08 -2,03 

FILOXENIA 0,08 0,11 0,14 0,17 0,23 

M.O -0,96 -0,09 0,01 5,95 5,36 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  0,19 0,27 0,36 0,37 0,39 

REX 0,09 0,10 0,09 0,08 0,10 

AKTI 0,17 0,20 0,24 0,27 0,25 

ELITE 0,22 0,25 0,26 0,30 0,29 

ELECTRA 0,21 0,27 0,27 0,32 0,33 

FILOXENIA 0,09 0,13 0,14 0,15 0,08 

M.O 0,16 0,20 0,23 0,25 0,24 
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-Σαρύηεηα Κπθινθνξία Ίδησλ Κεθαιαίσλ  

 

Σν ELECTRA ζεκεηψλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ νη νπνίεο 

απνηεινχλ έλδεημε φηη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο πην 

εληαηηθά απ‟ ηηο άιιεο νκνεηδείο ηνπ δείγκαηνο. Σν ELITE, ηα δχν πξψηα 

ρξφληα, έρεη ηηκέο πςειφηεξεο απφ ην κέζν φξν ελψ ηα ππφινηπα ρξφληα ν 

δείθηεο ηνπ πέθηεη θάησ απ‟ ηνλ κέζν φξν δείρλνληαο έηζη κία αξλεηηθή 

εηθφλα, αλ θαη κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ κηα ρακειή δαλεηαθή επηβάξπλζε 

ηεο επηρείξεζεο. Οη ππφινηπεο εηαηξίεο έρνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο θάηη πνπ 

θαλεξψλεη φηη ε επηρείξεζε δελ ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο ηφζν 

απνηειεζκαηηθά.  

 

 

 

 

 

 

 

                            Πίνακας 5(κεφάλαιο 8, ενότητα 8.2) 

 

 

 

8.3 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

- Μηθηό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

Η AKTI θαη ην ELITE παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηνπ κέζνπ 

φξνπ φπνπ απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πςειέο ηηκέο πψιεζεο, ζε ζρέζε κε 

ηνλ θιάδν, γεγνλφο πνπ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ζπλεπψο ζηε κείσζε ησλ κηθηψλ θεξδψλ. ε αληίζεζε ην REX 

θαη ην ELECTRA ζεκεηψλνπλ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο κε απηέο ηνπ θιάδνπ 

πξάγκα πνπ κπνξεί λα απνδίδεηαη ζε ρακειέο ηηκέο πψιεζεο ιφγσ ηνπ φηη ε 

επηρείξεζε αθνινπζεί κηα πνιηηηθή επέθηαζεο ησλ πσιήζεσλ. 

Σν PHARAE αξρηθά έρεη κηθξφηεξεο ηηκέο ιφγσ ελφο πηζαλνχ πςεινχ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ ελψ απφ ην 2015 θαη κεηά παξαηεξνχκε αχμεζε ηνπ δείθηε πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε ειέγρεη θαιχηεξα ην θφζηνο αγνξάο ηεο. 

ζνλ αθνξά ην FILOXENIA, ηελ πξψηε ρξνληά ν δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  0,21 0,29 0,52 0,52 0,56 

REX 0,24 0,30 0,41 0,39 0,63 

AKTI 0,20 0,23 0,34 0,30 0,27 

ELITE 0,56 0,71 0,84 1,09 1,50 

ELECTRA 0,35 0,48 3,32 9,05 15,38 

FILOXENIA 0,23 0,38 0,47 0,59 5,36 

M.O 0,30 0,40 0,98 1,99 3,95 
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απφ εθείλν ηνπ κέζνπ φξνπ, ελψ ην 2013 θαη έπεηηα δείρλεη κηα 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζέηνληαο ηελ επηρείξεζε ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

 

 

 

 

 

 

                               Πίνακας 1 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.3) 

 

 

-Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο  

 

πσο είπακε θαη παξαπάλσ  ην PHARAE θαη ην ELECTRA ην 2012 έρνπλ 

ρακειφ πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο θαη γη‟ απηφ έρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απφ 

απηέο ηνπ κέζνπ φξνπ, δειαδή κηθξφηεξν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο. ηε 

ζπλέρεηα φκσο νη δείθηεο ηνπο παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία μεπεξλψληαο ηηο 

ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ δείρλνληαο έηζη κηα ζπγθξηηηθά θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ 

εηαηξία. 

 Η AKTI θαη ην ELITE έρνπλ θαηά βάζε κεγαιχηεξεο ηηκέο εθηφο απφ ην 2016 

φπνπ ην ELITE ζεκεηψλεη αξθεηά ρακειφηεξε ηηκή απφ ην κέζν φξν 

Αληηζέησο, ην REX θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ παίξλεη ηηκέο αξθεηά 

κηθξφηεξεο γεγνλφο πνπ καο δείρλεη φηη ε δηνίθεζε ηνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη 

απνηειεζκαηηθά ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα. 

Η ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζην FILOXENIA κηαο θαη νη δηθέο ηνπ ηηκέο 

είλαη εμίζνπ ρακειέο, εθηφο απφ ην 2016 πνπ θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη ην 

κέζν φξν. 

 

 

 

 

 

                                                Πίνακας 2 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.3) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  -31,52 3,31 13,63 27,87 27,60 

REX -4,06 -2,04 -6,23 -9,72 5,49 

AKTI 36,95 57,92 60,43 65,83 68,01 

ELITE 21,74 30,87 28,75 37,48 24,44 

ELECTRA -21,60 8,77 10,58 -1,41 10,02 

FILOXENIA -8,14 19,95 24,46 31,61 31,16 

M.O -1,11 19,80 21,94 25,28 27,79 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  -41,36 -12,37 -3,24 7,18 10,00 

REX -57,01 -49,41 -49,63 -95,22 -57,20 

AKTI 0,19 -17,34 3,67 7,60 7,28 

ELITE 40,17 -21,75 -19,62 -13,02 -27,07 

ELECTRA -39,48 -11,01 -6,65 -15,89 -4,29 

FILOXENIA -112,66 -39,14 -34,04 -29,67 -7,97 

M.O -35,02 -25,17 -18,25 -23,17 -13,21 
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-Απνδνηηθόηεηα Ίδησλ Κεθαιαίσλ 

 

Σν PHARAE θαη ε AKTI έρνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηνπ κέζνπ φξνπ 

θάηη πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε πςειέο ηηκέο πψιεζεο ή ζε πεξηθνπέο 

εμφδσλ αλάπηπμεο ησλ πσιήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, εθηφο απφ ην 

2012 φπνπ ην PHARAE έρεη ειαθξψο κηθξφηεξε ηηκή απφ ην κέζν φξν. 

Σν REX θαζψο θαη ην FILOXENIA έρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηνπ 

κέζνπ φξνπ ην νπνίν δείρλεη ρακειή απνδνηηθφηεηα εμαηηίαο κηαο πηζαλήο 

αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, εθηφο απφ ην 2015 

φπνπ ην FILOXENIΑ παξνπζηάδεη αχμεζε ηνπ  δείθηε. 

Δπηπιένλ, ην ELECTRA παξνπζηάδεη θαη απηφ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ 

ρακειφηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηνπ κέζνπ φξνπ πιελ ηνπ 2013 πνπ δηαθξίλνπκε 

κηα κηθξή αχμεζε. 

Σέινο, ην ELITE θέξεη απμνκεηψζεηο αλά ηα έηε, νη νπνίεο ππνδειψλνπλ 

αζηάζεηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Πίνακας 3 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.3) 

 

 

 

- Απνδνηηθόηεηα πλνιηθώλ Κεθαιαίσλ 

Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηα ηξία 

πξψηα ρξφληα είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην δείθηε ηνπ PHARAE απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη κηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε. Παξφια απηά, ηηο 

επφκελεο δχν ρξνληέο ν δείθηεο δείρλεη λα απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ην κέζν 

φξν. 

Σν ELITE θαη ην REX έρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηνπ κέζνπ φξνπ, 

θάηη ην νπνίν δείρλεη έλα κεηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ζπλνιηθψλ 

θεθαιαίσλ, πέξαλ απφ ην 2012 φπνπ ην ELITE έρεη ηνλ πςειφηεξε δείθηε ηνπ 

δείγκαηνο. 

Η AKTI απ ηελ άιιε γεληθά δηαηεξεί πςειέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  -8,56 -3,65 -1,68 3,73 0,56 

REX -13,93 -14,60 -20,28 -37,61 -36,13 

AKTI -0,04 -3,93 0,12 2,28 1,99 

ELITE 22,54 -15,34 -16,57 -14,19 -40,69 

ELECTRA -13,97 -5,33 -22,05 -143,83 -66,02 

FILOXENIA -26,44 -14,86 -15,91 -17,58 -42,72 

M.O -6,73 -9,62 -12,73 -34,53 -30,50 
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Σέινο, ην 2012 ην ELECTRA θαζψο θαη ην FILOXENIA έρνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο 

ηνπ κέζνπ φξνπ ελψ ηελ πεξίνδν 2013 – 2014 ζεκεηψλνπλ αχμεζε θαη νη δχν. 

Σν 2015, ην ELECTRA έρεη ηηκή κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ 

δείγκαηνο, ελψ ην FILOXENIA κεγαιχηεξε. Σν 2016 φκσο παξνπζηάδνπλ θαη 

νη δχν αχμεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Πίνακας 4 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.3) 

 

 

 

- Απνδνηηθόηεηα Δλεξγεηηθνύ 

Σν PHARAE ηα ηξία πξψηα ρξφληα έρεη κηθξφηεξεο ηηκέο απφ ην κέζν φξν ελψ 

ηα δχν ππφινηπα ρξφληα κεγαιχηεξεο. 

Σν REX, φπσο είλαη αλακελφκελν απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο δείθηεο, έρεη ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείγκαηνο θαη εδψ. 

Η AKTI απ‟ ηελ άιιε έρεη φιεο ηηο ρξνληέο κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ ην κέζν φξν 

εθηφο απφ ην 2013 πνπ ε ηηκή ηεο είλαη κηθξφηεξε. 

Παξαηεξνχκε φηη ην ELITE  ην 2012 έρεη κεγαιχηεξε ηηκή απφ απηή ηνπ κέζνπ 

φξνπ, ελψ ηελ πεξίνδν 2013 – 2015 ππάξρεη πηψζε ηνπ δείθηε κε 

απνηέιεζκα λα έρεη κηθξφηεξεο ηηκέο. Σν 2016 σζηφζν παξαηεξείηαη 

θαιπάδνπζα αχμεζε ηνπ δείθηε ε νπνία είλαη απνηέιεζκα πηζαλφλ κηαο πην 

εληαηηθήο εθκεηαιιεχζεσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Παξφκνηα πνξεία ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν πξαγκαηνπνηνχλ ην ELECTRA θαη 

ην FILOXENIA  ηελ πξψηε ηξηεηία, αθνχ ην 2012 θαη νη δχν έρνπλ κηθξφηεξνπο 

δείθηεο, ελψ ηα ππφινηπα δχν έηε έρνπλ θαη νη δχν κεγαιχηεξνπο. 

Σν 2015 φκσο δηαθνξνπνηνχληαη κηαο θαη ην ELECTRA παίξλεη κηθξφηεξε ηηκή 

απφ ην κέζν φξν ζε αληίζεζε κε ην FILOXENIA πνπ ζεκεηψλεη κεγαιχηεξε 

ηηκή. 

κσο ηειηθά , ην 2016 θαη νη δχν εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 

απηήλ ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  -7,24 -2,71 -0,97 3,64 4,95 

REX -2,93 -2,52 -2,14 -4,49 -1,42 

AKTI 0,26 -3,25 1,11 2,32 3,50 

ELITE 14,66 -2,15 -1,77 -0,35 -6,67 

ELECTRA -7,06 -0,83 0,48 -4,93 1,15 

FILOXENIA -1,70 2,28 2,33 2,16 2,32 

M.O -0,67 -1,53 -0,16 -0,27 0,64 
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                                  Πίνακας 5 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.3) 

 

 

 

8.4 ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ 

 

-ΓείθηεοΚάιπςεοΣόθσλ 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην PHARAE ηα ηξία πξψηα ρξφληα έρεη κηθξφηεξεο ηηκέο απφ 

ην κέζν φξν ελψ ηα ππφινηπα δχν ρξφληα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο ηηκέο. 

Σν REX,ην ELITE θαη ην FILOXENIA  απ‟ ηελ άιιε θέξνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο 

απφ ην κέζν φξν ηα δχν πξψηα ρξφληα πνπ ζεκαίλεη φηη εμαζθαιίδνπλ εμίζνπ 

θαιά, φπσο θαη νη ππφινηπεο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο, ηνπο δαλεηζηέο ηνπο γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ ηφθσλ. Αξγφηεξα φκσο ζεκεηψλνπλ κείσζε ζηηο ηηκέο ηνπο 

θαη απηφ ίζσο επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ην μέλν θεθάιαην 

πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο. 

Σν 2012 ε AKTI ζεκεηψλεη κεγαιχηεξε ηηκή απφ απηή ηνπ κέζνπ φξνπ, 

σζηφζν ζηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο. 

Σέινο, ην ELECTRA ηε πξψηε ρξνληά έρεη κηθξφηεξε ηηκή απφ ην κέζν φξν , 

ελψ ην 2013 θαηαθέξλεη λα ηελ μεπεξάζεη, θάηη ην νπνίν δελ δηαηεξεί θαη ηα 

επφκελα ρξφληα.  

 

 

 

 

 

                                Πίνακας 1 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.4) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  -7,21 -2,91 -0,78 2,93 4,10 

REX -2,72 -2,02 -1,79 -3,76 -0,01 

AKTI 0,25 -3,19 1,08 2,24 3,43 

ELITE 12,07 -1,67 -0,01 -0,23 11,39 

ELECTRA -6,64 -0,71 0,29 -2,83 0,01 

FILOXENIA -1,48 1,96 2,02 2,01 0,02 

M.O -0,96 -1,42 0,13 0,06 3,16 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  -11,55 -7,37 -3,11 9,51 18,07 

REX -2,07 -1,71 -1,63 -1,88 -1,31 

AKTI -0,12 -10,93 4,43 10,55 1,10 

ELITE 2,59 -1,45 -1,38 -1,06 -2,23 

ELECTRA -4,60 -1,31 -0,86 -2,28 -0,67 

FILOXENIA 1,17 0,71 -0,70 -0,69 -0,29 

M.O -2,43 -3,68 -0,54 2,36 2,45 
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-ΓείθηεοΊδησλΚεθαιαίσλΠξνοΞέλα 

 

Σν PHARAE θαη ε AKTI έρνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ ην κέζν φξν θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ ην νπνίν καο δείρλεη φηη νη θνξείο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηή κε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απ‟ φηη νη πηζησηέο ηεο.  

ιεο νη άιιεο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηηκέο αξθεηά ρακειφηεξεο απ‟ απηέο ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηνπ δείγκαηνο θάηη πνπ θαλεξψλεη φηη ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο είλαη 

ιηγφηεξα απ‟ ηα δαλεηαθά ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο.  

  

 

 

 

 

 

 

                                     Πίνακας 2 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.4) 

 

 

-Γείθηεο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ Πξνο πλνιηθά 

πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ην PHARAE θαη ε AKTI έρνπλ παξφκνηα πνξεία 

δηαηεξψληαο ηηκέο κηθξφηεξεο απφ ην κέζν φξν απηή ηε θνξά, θάηη πνπ ήηαλ 

αλακελφκελν κηαο θαη ν πξνεγνχκελνο δείθηεο ήηαλ κεγαιχηεξνο ηνπ κέζνπ 

φξνπ.   

Αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δείθηεο θπκαίλνληαη ζηα 

ίδηα επίπεδα.   

 

 

 

 

 

                          

                                                        Πίνακας 3 (κεφάλαιο 8, ενότητα 8.4) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  12,50 9,17 5,67 7,53 5,40 

REX 0,69 0,71 0,37 0,34 0,20 

AKTI 9,78 10,11 2,74 12,84 11,61 

ELITE 0,88 0,82 0,62 0,70 0,42 

ELECTRA 1,82 1,93 0,16 0,07 0,04 

FILOXENIA 0,81 0,62 0,51 0,39 0,02 

M.O 4,42 3,89 1,68 3,64 2,95 

 2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE  0,07 0,09 0,15 0,12 0,16 

REX 0,59 0,58 0,73 0,74 0,84 

AKTI 0,09 0,09 0,27 0,07 0,08 

ELITE 0,53 0,55 0,62 0,59 0,70 

ELECTRA 0,35 0,34 0,86 0,94 0,96 

FILOXENIA 0,55 0,62 0,66 0,72 0,98 

M.O 0,37 0,38 0,55 0,51 0,62 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ9ν:ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχληαμεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηφζν απφ ηελ 

αλαδήηεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ πεγψλ, φζν θαη απφ ηελ πξαθηηθή 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απνθνκίζακε πιήζνο ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ.  

Αξρηθά, εκβαζχλακε ζηελ έλλνηα ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ, ηε κεζνδνινγία θαη ηνπο φξνπο πνπ ηε δηέπνπλ 

θαζψο θαη ζηελ αλάιπζε, εξκελεία θαη σθέιεηα ηεο ρξήζεο ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ. Δθαξκφδνληαο ηε ζεσξία ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε έμη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ 

ηεο Καιακάηαο, αμηνινγήζακε ζηνηρεία ηφζν απφ ηα δεδνκέλα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φζν θαη απφ ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

αγνξά. ε ζπλδπαζκφ κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, κπνξέζακε λα 

αλαιχζνπκε ηα δεδνκέλα ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη λα ηα ζπγθξίλνπκε 

νπζηαζηηθά ηφζν κε ηα ζηνηρεία ησλ ίδησλ ησλ εηαηξηψλ γηα ηα έηε 2012, 2013, 

2014, 2015 θαη 2016, φζν θαη κεηαμχ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε απηφλ 

ηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο κε κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη ε ΑΚΣΙ θαη ην PHARAE 

λα έρνπλ γεληθά πςειφηεξεο ηηκέο απφ ην κέζν φξν άξα κηα θαιή ξεπζηφηεηα 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Αθφκα, απφ ηνλ αξηζκνδείθηε 

Κεθαιαίνπ Κίλεζεο παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ νξζά 

ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπο, ελψ απφ ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο 

ελεξγεηηθνχ ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη νη δχν ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ην 

ζπλνιηθφ ηνπο ελεξγεηηθφ δειαδή ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ. Δπίζεο, θάηη άιιν πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ δείθηε Κάιπςεο 

Σφθσλ απηή ηε θνξά, είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηφθνπο. Παξ‟ φια απηά θακία απφ ηηο δχν δελ έρεη ηελ 

απαηηνχκελε ηθαλφηεηα λα εμνθιήζεη ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο θαζψο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο, αθνχ έρνπλ ιηγφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε δηάζεζε 

ηνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηειηθά έρνπλ πνηνηηθά ρεηξφηεξε ξεπζηφηεηα. ζνλ 

αθνξά ηελ Απνδνηηθφηεηα ησλ Ίδησλ Κεθαιαίσλ ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξεο 

ηηκέο απφ απηέο ηνπ κέζνπ φξνπ θάηη πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε πςειέο 

ηηκέο πψιεζεο ή ζε πεξηθνπέο εμφδσλ αλάπηπμεο ησλ πσιήζεσλ, ζε ζρέζε 

κε ηνλ θιάδν, εθηφο απφ ην 2012 φπνπ ην PHARAE έρεη ειαθξψο κηθξφηεξε 

ηηκή απφ ην κέζν φξν. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην δείθηε Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο θαη νη δχν 

επηρεηξήζεηο δείρλνπλ λα έρνπλ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ην νπνίν ηηο ζέηεη ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ησλ ππνινίπσλ.  

Φπζηθά αθνινπζνχλ φιεο νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο απ ηηο 

νπνίεο δελ μερσξίδεη θάπνηα ηδηαίηεξα αθνχ θαη νη ηέζζεξηο θπκαίλνληαη πάλσ 

θάησ ζηα ίδηα επίπεδα, κε ην REX λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηζζφηεξν κεηνλεθηηθή 
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ζέζε.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

ειέγρνληαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο ιφγσ ησλ εγγελψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ηεο 

γεληθφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, φπσο ιεπηνκεξψο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο επίζεο 

θαη γηα ηνλ ιφγν φηη κηιψληαο θαη θξίλνληαο σο εμσηεξηθνί αλαιπηέο δελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα εληνπίζνπκε ηα ηπρφλ άγλσζηα εζσηεξηθά αδχλακα 

ζεκεία πνπ ππάξρνπλ εληφο ησλ έμη επηρεηξήζεσλ.  

Σέινο, ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα επηζεκαλζεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέπεη 

ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνληαο πιήμεη ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν φπσο θαη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο άιισζηε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.  
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 Κόλλια ωτθρία και Λατανιώτθ Κυριακι, Πτυχιακι Εργαςία με κζμα τθν 

<<ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ  ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε και ΝΙΚΑ 

Α.Β.Ε.Ε>>, Σ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ  

 

 Georgieva Geοrgana, Πτυχιακι Εργαςία με κζμα τθν <<ΑΝΑΛΤΗ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ>> , ΣΕΙ 

ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2009 

 

Λαγουτατηισ Μιχαιλ, Μεταπτυχιακι Διατριβι με κζμα τθν <<Ανάλυςθ 

Επιχειριςεων του κλάδου του Σουριςμοφ (Η Περίπτωςθ του ξενοδοχειακοφ 

κλάδου) >> , ΣΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2018 
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Σράπεηα Ελλάδοσ:  

 https://www.bankofgreece.gr/pages/el/other/faq.aspx 

 

Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι: 

 http://www.statistics.gr/ 

 

φνδεςμοσ Ελλθνικών Σουριςτικών Επιχειριςεων (ΕΣΕ) Ελλθνικόσ Σουριςμόσ τοιχεία & 

Αρικμοί:  

http://www.sete.gr/default.php?pname=EllinikosTourismos&la=1 

 

Akti Taygetos Hotel:  

http://www.aktitaygetos.gr/ 

 

Elite City Resort: 

http://elite.com.gr/en/ 

 

Electra Hotel & Spa: 

http://www.elektrahotelspa.gr/ 

 

Rex Hotel:  

https://www.rexhotel.gr/gr/xenodoxeion.html 

 

Pharae Hotel Palace:   

https://www.pharae.gr/  

 

Filoxenia Hotel:  

https://www.filoxeniakalamata.com/el/index.html?gclid=EAIaIQobChMIzYTW2bm_3gIVFPh

RCh2I4wOxEAAYASAAEgIXePD_BwE 

 

 

 

 

 

https://www.bankofgreece.gr/pages/el/other/faq.aspx
http://www.statistics.gr/
http://www.sete.gr/default.php?pname=EllinikosTourismos&la=1
http://www.aktitaygetos.gr/
http://elite.com.gr/en/
http://www.elektrahotelspa.gr/
https://www.rexhotel.gr/gr/xenodoxeion.html
https://www.pharae.gr/
https://www.filoxeniakalamata.com/el/index.html?gclid=EAIaIQobChMIzYTW2bm_3gIVFPhRCh2I4wOxEAAYASAAEgIXePD_BwE
https://www.filoxeniakalamata.com/el/index.html?gclid=EAIaIQobChMIzYTW2bm_3gIVFPhRCh2I4wOxEAAYASAAEgIXePD_BwE
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ –PHARAE PALACE A.E. 

PHARAE 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Καζαξά πάγηα 2.797.730 3.055.436 2.776.066 2.859.357 2.748.483 

Απνζέκαηα 18.734 15.893 15.122 18.299 18.673 

Αζψκαηεο 
Αθηλεηνπνηήζεηο 

27.502 32.999 35.908 45.047 24.863 

Απαηηήζεηο 500.248 301.438 207.047 191.627 177.008 

Γηαζέζηκα 615.620 353.768 553.747 488.153 502.557 

πζζσξεπκέλεο 
Απνζβέζεηο 

302.497 314.099 320.261 343.155 275.400 

ύλνιν 
Δλεξγεηηθνύ 

3.932.331 3.726.533 3.551.982 3.557.435 3.446.721 

      

ΠΑΘΗΣΙΚΟ      

Ίδηα Κεθάιαηα 3.627.581 3.443.501 2.432.039 2.525.818 2.410.649 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

200.332 100.110 625.174 663.125 569.333 

Απνζεκαηηθά 15.333 17.100 12.200 21.110 20.050 

Βξαρππξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

118.564 136.103 127.873 117.217 121.672 

Μαθξνπξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

171.642 239.377 300.865 218.368 325.017 

ύλνιν 
Παζεηηθνύ 

3.932.331 3.726.533 3.551.982 3.557.435 3.446.721 

                   

   Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο - PHARAE 

PHARAE 2012 2013 2014 2015 2016 

Κχθινο Δξγαζηψλ 750.782 1.015.156 1.261.588 1.312.555 1.340.364 

Μείνλ: Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 

987.443 981.576 1.089.621 946.783 970.407 

Μηθηό Κέξδνο - 236.661 33.580 171.967 365.772 369.956 

Μείνλ: Υξεκαηννηθ. 
Γαπάλεο 

26.886 17.040 13.143 9.904 7.416 

Μεξηθό 
Απνηέιεζκα 

- 209.775 16.540 158.824 355.868 362.540 

Γηάθνξα Έζνδα 18.766 28.460 65.178 4.225 25.914 

Μείνλ: 
 Γηάθνξα Έμνδα 

157.810 231.874 264.877 265.885 254.410 

Οιηθό Απνηέιεζκα -139.044 - 203.414 - 199.699 - 261.660 - 228.496 

Καζαξά Κέξδε -310.492 -125.540 - 40.875 94.207 134.044 
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   ΙΟΛΟΓΙΜΟ - REX A.E. 

REX 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Καζαξά πάγηα 1.857.247 1.744.524 1.632.089 1.523.334 1.414.786 

Απνζέκαηα 23.143 26.566 17.102 20.444 22.846 

Απαηηήζεηο 2.846.960 2.911.211 2.911.231 2.901.849 2.917.137 

Γηαζέζηκα 67.499 37.555 29.919 38.107 36.437 

ύλνιν 
Δλεξγεηηθνύ 

4.794.849 4.719.657 4.590.340 4.483.735 4.391.206 

      

ΠΑΘΗΣΙΚΟ      

Ίδηα Κεθάιαηα 1.816.641 1.568.849 1.045.651 958.637 690.417 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

345.471 799.259 733.215 708.658 181.852 

Απνζεκαηηθά 11.066 16.635 16.997 22.478 8.285 

Βξαρππξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

1.509.251 1.174.381 1.678.805 1.652.391 2.809.600 

Μαθξνπξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

1.112.420 1.031.321 1.115.672 1.141.571 701.052 

ύλνιν 
Παζεηηθνύ 

4.794.849 4.719.657 4.590.340 4.483.735 4.391.206 

 

 

           

 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο – REX A.E  

REX A.E 2012 2013 2014 2015 2016 

Κχθινο Δξγαζηψλ 441.984 463.430 427.322 378.640 436.081 

Μείνλ: Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 

459.921 472.890 453.942 415.432 412.154 

Μηθηό Κέξδνο - 17.937 - 9.460 - 26.620 - 36.791 23.927 

Μείνλ: Υξεκαηννηθ. 
Γαπάλεο 

121.753 133.866 129.883 192.161 189.691 

Μεξηθό 
Απνηέιεζκα 

- 139.690 - 143.326 - 156.503 - 228.952 - 165.764 

Γηάθνξα Έζνδα 9.141   450 18.800 19.306 19.563 

Μείνλ: 
 Γηάθνξα Έμνδα 

69.958 73.833 74.381 150.882 103.218 

Οιηθό Απνηέιεζκα - 60.817 - 73.383 - 55.581 - 131.576 - 83.655 

Καζαξά Κέξδε - 251.995 - 228.991 - 212.083 - 360.528 - 249.419 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ – AKTI TAYGETOS TOURISTIKI A.E. 

AKTI 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Καζαξά πάγηα 2.684.130 2.766.931 2.591.074 2.473.822 2.577.515 

Απνζέκαηα 1.119 1.238 1.452 970 1.105 

Απαηηήζεηο 55.744 128.053 161.969 107.031 99.281 

Γηαζέζηκα 1.923.143 1.548.629 1.695.038 1.070.363 1.221.351 

ύλνιν 
Δλεξγεηηθνύ 

4.664.136 4.444.852 4.449.533 3.652.187 3.899.252 

      

ΠΑΘΗΣΙΚΟ      

Ίδηα Κεθάιαηα 4.125.477 3.969.508 3.193.444 3.268.045 3.521.021 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

94.767 92.253 80.010 110.020 72.505 

Απνζεκαηηθά 10.200 3.156 11.010 10.021 2.502 

Βξαρππξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

66.519 42.623 864.299 34.321 31.112 

Μαθξνπξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

355.200 350.050 300.522 220.200 272.112 

ύλνιν 
Παζεηηθνύ 

4.664.136 4.444.852 4.449.533 3.652.187 3.899.252 

 

 

 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο – ΑΚΣΙ TAYGETOS TOURISTIKI 

ΑΚΣΗ Α.Δ 2012 2013 2014 2015 2016 
Κχθινο Δξγαζηψλ 810.146 899.594 1.071.191 982.230 964.102 

Μείνλ: Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 

510.816 378.512 423.888 335.649 - 300.674 

Μηθηό Κέξδνο 299.330 521.082 647.303 646.581 655.661 

Μείνλ: Υξεκαηννηθ. 
Γαπάλεο 

13.154 14.271 8.877 7.068 63.721 

Μεξηθό 
Απνηέιεζκα 

286.176 506.811 638.426 639.513 591.940 

Γηάθνξα Έζνδα 477 272 0 0 0 

Μείνλ: 
 Γηάθνξα Έμνδα 

285.135 662.508 599.143 564.913 521.730 

Οιηθό Απνηέιεζκα - 284.658 - 662.263 -599.143 -564.913 - 521.730 

Καζαξά Κέξδε -1.518 - 155.969 39.283 74.601 70.210 
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   ΙΟΛΟΓΙΜΟ – ELITE CITY RESORT 

Elite City Resort 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Καζαξά πάγηα 12.029.867 11.502.943 11.162.741 10.620.661 10.718.284 

Απνζέκαηα 65.531 75.817 81.251 39.517 57.903 

Απαηηήζεηο 597.827 413.989 526.765 860.828 862.908 

Γηαζέζηκα 161.199 300.625 301.926 292.760 254.002 

ύλνιν 
Δλεξγεηηθνύ 

12.854.425 12.293.374 12.072.683 11.813.767 11.893.097 

      

ΠΑΘΗΣΙΚΟ      

Ίδηα Κεθάιαηα 4.966.932 4.302.301 3.690.756 5.126.653 2.297.299 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

2.221.128 2.690.251 2.400.021 2.021.321 3.980.236 

Απνζεκαηηθά 53.772 65.507 71.234 57.383 79.236 

Βξαρππξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

2.803.392 2.949.589 3.340.443 3.425.159 2.032.101 

Μαθξνπξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

2.809.201 2.285.726 2.570.229 1.183.251 3.390.212 

ύλνιν 
Παζεηηθνύ 

12.854.425 12.293.374 12.072.683 11.813.767 11.893.097 

 

 

        

  

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο – ELITE CITY RESORT 

EliteCityResort 2012 2013 2014 2015 2016 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2.786.619 3.034.929 3.117.095 3.523.949 3.453.302 

Μείνλ: Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 

2.180.773 2.097.898 2.221.022 2.203.271 2.609.443 

Μηθηό Κέξδνο 605.846 937.031 896.073 1.320.678 843.859 

Μείνλ: Υξεκαηννηθ. 
Γαπάλεο 

431.775 455.219 441.889 431.379 419.978 

Μεξηθό Απνηέιεζκα 174.071 481.812 454.184 889.299 423.881 

Γηάθνξα Έζνδα 245.221 40.378 21.336 23.853 22.897 

Μείνλ: 
 Γηάθνξα Έμνδα 

1.428.766 1.038.040 1.087.067 1.371.822 1.381.564 

Οιηθό Απνηέιεζκα -1.183.545 -997.662 -1.065.731 -1.347.969 - 1.358.667 

Καζαξά Κέξδε 1.119.329 - 660.054 - 611.546 - 458.670 - 934.786 
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    ΙΟΛΟΓΙΜΟ – ELECTRA HOTEL & SPA 

ELECTRA 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Καζαξά πάγηα 2.894.697 2.746.910 2.632.098 2.515.137 2.401.516 

Απνζέκαηα 18.700 13.737 11.682 11.938 18.090 

Απαηηήζεηο 193.397 50.246 72.243 67.052 66.602 

Γηαζέζηκα 200.990 72.676 85.680 92.058 143.189 

ύλνιν 
Δλεξγεηηθνύ 

3.307.784 2.883.568 2.801.703 2.686.185 2.629.397 

      

ΠΑΘΗΣΙΚΟ      

Ίδηα Κεθάιαηα 2.009.856 1.623.362 229.884 94.280 56.788 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

728.569 400.521 1.002.011 1.125.053 1.002.596 

Απνζεκαηηθά 35.400 20.223 16.431 17.356 21.236 

Βξαρππξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

533.905 538.261 523.126 582.487 633.746 

Μαθξνπξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

570.125 301.201 930.251 867.009 915.031 

ύλνιν 
Παζεηηθνύ 

3.307.784 2.883.568 2.801.703 2.686.185 2.629.397 

 

 

 

 

     Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο – Electra Hotel & Spa 

ELECTRA 2012 2013 2014 2015 2016 
Κχθινο Δξγαζηψλ 711.128 785.387 762.484 853.429 873.275 

Μείνλ: Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 

864.760 716.533 681.817 865.462 785.752 

Μηθηό Κέξδνο - 153.632 68.854 80.667 - 12.032 87.523 

Μείνλ: Υξεκαηννηθ. 
Γαπάλεο 

60.966 66.103 58.805 59.538 55.933 

Μεξηθό Απνηέιεζκα - 214.598 2.751 21.862 - 71.570 31.590 

Γηάθνξα Έζνδα 39.650 3.445 2.766 10.302 6.764 

Μείνλ: 
 Γηάθνξα Έμνδα 

100.272 83.807 75.316 74.335 75.846 

Οιηθό Απνηέιεζκα - 60.622 - 80.362 - 72.550 - 64.033 - 69.082 

Καζαξά Κέξδε - 280.742 - 86.502 - 50.688 - 135.604 -37.492 
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   ΙΟΛΟΓΙΜΟ – FILOXENIA A.E. 

FILOXENIA A.E 2012 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Καζαξά πάγηα 13.520.338 12.828.412 12.213.049 11.743.518 11.254.226 

Απνζέκαηα 22.642 19.803 16.712 13.613 18.690 

Απαηηήζεηο 7.031.536 8.262.508 8.400.754 8.072.056 28.177.648 

Γηαζέζηκα 22.727 12.040 6.020 4.999 3.865 

ύλνιν 
Δλεξγεηηθνύ 

20.597.243 21.122.764 20.636.535 19.834.185 39.454.430 

      

ΠΑΘΗΣΙΚΟ      

Ίδηα Κεθάιαηα 8.028.997 6.986.665 6.027.718 5.126.653 604.379 

Μεηνρηθφ 
Κεθάιαην 

2.038.242 2.088.099 2.016.843 1.001.014 10.951.000 

Απνζεκαηηθά 653.245 810.235 754.233 391.101 734.656 

Βξαρππξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

2.884.900 4.486.176 7.725.617 10.425.159 12.143.070 

Μαθξνπξφζεζκεο 
Τπνρξεψζεηο 

6.991.859 6.751.589 4.112.124 2.890.258 15.021.325 

ύλνιν 
Παζεηηθνύ 

20.597.243 21.122.764 20.636.535 19.834.185 39.454.430 

 

 

 

                 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο – FILOXENIA A.E. 

FILOXENIA A.E. 2012 2013 2014 2015 2016 
Κχθινο Δξγαζηψλ 1.884.216 2.652.460 2.817.511 3.036.923 3.238.297 

Μείνλ: Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 

2.037.673 2.123.305 2.128.465 2.077.035 2.229.346 

Μηθηό Κέξδνο - 153.457 529.155 689.046 959.888 1.008.951 

Μείνλ: Υξεκαηννηθ. 
Γαπάλεο 

1.818.852 1.453.117 1.375.799 1.299.316 902.071 

Μεξηθό 
Απνηέιεζκα 

- 1.972.309 - 923.962 - 686.753 - 1.203.328 106.880 

Γηάθνξα Έζνδα 156.681 213.169 131.948 23.259 46.070 

Μείνλ: 
 Γηάθνξα Έμνδα 

393.022 315.441 404.142 584.897 411.160 

Οιηθό Απνηέιεζκα - 236.341 - 102.272 - 272.194 - 561.638 - 365.090 

Καζαξά Κέξδε - 2.122.674 -1.038.305 - 958.947 - 901.065 - 258.210 
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Κεθάιαην 
Κίλεζεο 

2012 2013 2014 2015 2016 

PHARAE 1.016.000 535.000 648.000 581.000 513.000 

REX 1.428.000 1.801.000 1.279.000 1.308.000 1.328.000 

AKTI 1.913.000 1.635.000 994.000 1.144.000 997.128 

ELITE -1.979.000 -2.159.000 -2.431.000 103.000 115.000 

ELECTRA -121.000 -402.000 -354.000 -411.000 -431.200 

FILOXENIA 24.192.000 23.808.000 20.698.000 17.666.000 14.320.000 
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“ Η πηπρηαθή απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηηο νηθνγέλεηεο καο γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ καο πξνζέθεξαλ φινλ απηφλ 

 ηνλ θαηξφ ” 

 


