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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται η θεωρία της ανάλυσης των λογιστικών 

καταστάσεων στις εταιρείες του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων LAMDA Development 

Α.Ε., Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε., R.E.D.S. Real Estate Development 

and Services και PASAL DEVELOPMENT S.A., για την πενταετία 2003 έως 2007, µε 

αντικειµενικό σκοπό την αποτύπωση της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης για 

την προαναφερθείσα περίοδο. 

 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται περιλαµβάνει την ανίχνευση του µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος µε τη βοήθεια της ανάλυσης της οικονοµίας, την ανίχνευση του 

µικροοικονοµικού περιβάλλοντος µε τη βοήθεια της περιγραφής του κλάδου και την 

εφαρµογή της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, ώστε να επιτευχθεί ο αντικειµενικός 

σκοπός. 

 

Όσον αφορά στην ανάλυση της οικονοµίας συµπεραίνεται ότι την περίοδο 2003 έως 

2007 η παγκόσµια οικονοµία παρουσίασε σε γενικά πλαίσια ευνοϊκή πορεία, 

αντανακλώντας την πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας στις κυριότερες 

οικονοµίες. Το ελληνικό Α.Ε.Π., επηρεασµένο από το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, 

τις νοµισµατικές συνθήκες και τις δηµοσιονοµικές εξελίξεις, παρουσίασε ανοδική 

πορεία, αν και όχι σταθερή κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. 

Καθοριστικός παράγοντας επιτάχυνσης του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας ήταν κυρίως η εγχώρια ζήτηση.  Η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε, όπως 

και η ιδιωτική. 



 

Ο κλάδος του real estate – ανάπτυξης ακινήτων έχει καθιερωθεί ως ένας από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία. Η 

αγορά ακινήτων αποτελεί µια αγορά µε σηµαντική αλληλεπίδραση στο γενικότερο 

οικονοµικό περιβάλλον. Οι διακυµάνσεις στην αγορά κατοικίας επηρεάζονται από τη 

νοµισµατική πολιτική και γενικότερα την οικονοµική δραστηριότητα και τις τιµές. Οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας έχουν διαφοροποιηθεί 

και διευρυνθεί τα τελευταία έτη και σταδιακά παρατηρείται εξειδίκευση των φορέων 

σε συγκεκριµένες κατηγορίες υπηρεσιών. 

 

Όσον αφορά στις εξεταζόµενες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες είχαν τους 

µεγαλύτερους κύκλους εργασιών καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο, η συνολική 

αποδοτικότητα και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων αν και παρουσιάζουν 

βελτίωση από το 2003 έως το 2006, το τελευταίο έτος της εξεταζόµενης περιόδου 

µειώνονται. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν σηµαντικά καθώς και ο συνολικός 

κύκλος εργασιών τους. Η ρευστότητα των εταιρειών (άµεση και τρέχουσα) κατά µέσο 

όρο κυµάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τέλος, από τη µελέτη των πινάκων 

κίνησης κεφαλαίων εξάγεται ότι βασικότερη πηγή χρηµατοδότησης για την 

πλειοψηφία των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου της ανάπτυξης ακινήτων αποτελεί 

ο µακροπρόθεσµος δανεισµός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

1.4.  Αντικειµενικός Σκοπός 
 
Ο κλάδος real estate – ανάπτυξης ακινήτων αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν 

σηµαντικό κλάδο της ελληνικής οικονοµίας και σπουδαίο αναπτυξιακό παράγοντα της 

χώρας.  

 

Αντικειµενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρειών του κλάδου ανάπτυξης 

ακινήτων κατά τη χρονική περίοδο 2003 έως 2007, προκειµένου να αποτυπωθεί η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των εταιρειών. Οι τέσσερις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

εταιρείες, οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω, κατέχουν τους 

µεγαλύτερους κύκλους εργασιών, όπως αυτοί αναγράφονται στις δηµοσιευµένες 

καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης κατά την προαναφερόµενη χρονική περίοδο. 

Συγκεκριµένα, µέσω της κριτικής διερεύνησης των αριθµοδεικτών και των πινάκων 

κίνησης κεφαλαίων των εταιρειών, θα γίνει προσπάθεια µελέτης ορισµένων βασικών 

τους µεταβλητών, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αποδοτικότητα, το 

περιθώριο κέρδους, η κυκλοφοριακή ταχύτητα, η ρευστότητα, η αποτελεσµατικότητα 

στη διαχείριση των αποθεµάτων και των πιστώσεων και η δανειακή επιβάρυνση.  

 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των εταιρειών του εξεταζόµενου κλάδου αποτελεί 

ένδειξη για τη βιωσιµότητα και την εξέλιξή τους, σε µια περίοδο που ο κλάδος 

βρίσκεται σε διαρκή και δυναµικά µεταβαλλόµενη επιχειρησιακή αναδιάρθρωση µε 

κύριους άξονες την ανακατανοµή των µεριδίων αγοράς, της µεταβολής της δοµής και 

διάρθρωσης του βασικού του αντικειµένου, αλλά και την ανάπτυξη ισχυρών πιέσεων 

για συγχωνεύσεις, συνεργασίες και εξαγορές. 

 

 

1.2  Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία που ακολουθείται περιλαµβάνει την ανίχνευση του µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος µε τη βοήθεια της ανάλυσης της οικονοµίας, την ανίχνευση του 

µικροοικονοµικού περιβάλλοντος µε τη βοήθεια της περιγραφής του κλάδου και την 
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εφαρµογή της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, ώστε να επιτευχθεί ο αντικειµενικός 

σκοπός. 

 

Πιο αναλυτικά, η µελέτη των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών του κλάδου real estate 

– ανάπτυξης ακινήτων περιλαµβάνει αρχικά τη µελέτη του γενικότερου οικονοµικού 

περιβάλλοντος τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονοµίας, προκειµένου να 

διαπιστωθούν οι συνέπειες του εξωτερικού περιβάλλοντος στον κλάδο, αλλά και κατ’ 

επέκταση στις εισηγµένες εταιρείες.  

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του κλάδου real estate – ανάπτυξης ακινήτων, 

στον οποίο ανήκουν οι υπό µελέτη εταιρείες. Συγκεκριµένα, τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του κλάδου τα οποία θα αναλυθούν είναι η µονιµότητα του, η οποία 

προσδιορίζεται από τις υπηρεσίες και την τεχνολογία του, η στάση της κυβέρνησης 

προς τον κλάδο και οι εργασιακές συνθήκες µέσα σε αυτόν. Επιπλέον, θα 

παρουσιαστούν οι συνθήκες ανταγωνισµού, οι οποίες αντανακλώνται µε την ύπαρξη 

εµποδίων εισόδου νέων εταιρειών στον κλάδο και οι τιµές των µετοχών των 

εταιρειών του κλάδου σε σχέση µε τα κέρδη τους. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση της οικονοµίας και του κλάδου, µε την οποία 

γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των συνθηκών του γενικότερου περιβάλλοντος 

µέσα στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες, θα ακολουθήσει η ανάλυση των λογιστικών 

καταστάσεών τους κατά τη χρονική περίοδο 2003 έως 2007. Συγκεκριµένα, η 

ανάλυση θα πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας ως βασικά εργαλεία τους 

αριθµοδείκτες και τους πίνακες κίνησης κεφαλαίων των εταιρειών, µε σκοπό να 

µελετηθούν ορισµένες βασικές µεταβλητές τους. 

 

Όσον αφορά στην κριτική διερεύνηση των αριθµοδεικτών, θα ληφθούν υπόψη 

διάφορα πρότυπα, προκειµένου να περιορισθεί η πιθανότητα εξαγωγής 

λανθασµένων συµπερασµάτων. Ορισµένα από τα συγκεκριµένα πρότυπα, τα οποία 

θα χρησιµοποιηθούν είναι ο υπολογισµός των αντίστοιχων δεικτών όλων των 

εισηγµένων εταιρειών για τη χρονική περίοδο 2003 έως 2007, καθώς και των µέσων 

δεικτών για την ίδια χρονική περίοδο του κλάδου στον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες. 

Στο συγκεκριµένο σηµείο, αξίζει να σηµειωθεί ότι ως κλάδος θα ληφθεί υπόψη το 

σύνολο των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

ανάπτυξη ακινήτων, καθώς κατέχουν το σηµαντικότερο µερίδιο της αγοράς. 
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Παρόµοια διαδικασία περιλαµβάνει και η κριτική διερεύνηση των πινάκων κίνησης 

κεφαλαίων των εταιρειών. Ειδικότερα, θα πραγµατοποιηθεί σύγκριση των πινάκων 

κίνησης κεφαλαίων µεταξύ όλων των υπό εξέταση εταιρειών, αλλά και του κλάδου 

γενικότερα. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα εξαχθούν τα  

συµπεράσµατα. 

 

Εν ολίγοις, η µεθοδολογία συντίθεται στις ακόλουθες επιδιώξεις: 

 

• Ανάλυση της διεθνούς και ελληνικής οικονοµίας. 

• Επισήµανση των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών, της εξέλιξης και των 

προοπτικών του κλάδου  real estate – ανάπτυξης ακινήτων. 

 

• Θεωρητική προσέγγιση των όρων της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 

 

• Ανάλυση των καταστάσεων κοινού µεγέθους και έτους βάσης των υπό 

εξέταση εταιρειών, υπολογισµός των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών και 

σύνταξη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων των εταιρειών. 

 

• Κριτική διερεύνηση των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών των εταιρειών. 

 

• Κριτική διερεύνηση των πινάκων κίνησης κεφαλαίων των εταιρειών. 

 

• Εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

 
1.3  ∆ιάρθρωση Εργασίας 
 
Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια, ενώ µε την ολοκλήρωση της παρατίθεται 

παράρτηµα. Αναλυτικότερα, το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, 

στο οποίο παρουσιάζεται το θέµα, διατυπώνεται ο αντικειµενικός σκοπός της 

εργασίας, η διάρθρωση, καθώς και η ανασκόπηση της µεθοδολογίας που θα 

ακολουθηθεί.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες διεθνείς οικονοµικές 

εξελίξεις, οι οποίες σηµειώθηκαν τη χρονική περίοδο 2003 έως 2007 και επηρέασαν 

την παγκόσµια οικονοµία. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη µελέτη της 
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πορείας του παγκόσµιου Α.Ε.Π. και του παγκόσµιου πληθωρισµού. Επιπλέον, γίνεται 

αναφορά στις µεταβολές, οι οποίες σηµειώθηκαν στην ανεργία και στην απασχόληση 

σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ζώνης του ευρώ και σε άλλες προηγµένες 

οικονοµίες. Έπειτα, παρουσιάζεται η δηµοσιονοµική κατάσταση των προηγµένων, 

όσο και των αναπτυσσόµενων οικονοµιών, καθώς και η νοµισµατική πολιτική, όπως 

αυτή περιγράφεται από την πορεία των βασικών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, 

των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των χρηµατιστηριακών δεικτών. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες οικονοµικές εξελίξεις στην 

ελληνική οικονοµία κατά τη χρονική περίοδο 2003 έως 2007, µε αναφορά και 

σχολιασµό των σηµαντικότερων παραµέτρων. Συγκεκριµένα, περιγράφεται η πορεία 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και του πληθωρισµού. Επιπλέον εξίσου 

σηµαντικά συµπεράσµατα εξάγονται από τη µελέτη της ανεργίας και της 

απασχόλησης. Ακόµη, παρουσιάζεται η δηµοσιονοµική θέση της Ελλάδας, όπως 

αυτή περιγράφεται από τον προϋπολογισµό, τις δανειακές ανάγκες και το δηµόσιο 

χρέος της γενικής κυβέρνησης. Τέλος, περιγράφεται και η νοµισµατική πολιτική της 

χώρας, µέσω της µελέτης βασικών νοµισµατικών µεγεθών, της πορείας των 

τραπεζικών επιτοκίων και των πιστωτικών εξελίξεων. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται ανάλυση του κλάδου real estate – 

ανάπτυξης ακινήτων, στον οποίο ανήκουν και από τον οποίο επηρεάζονται άµεσα οι 

υπό εξέταση εταιρείες. Συγκεκριµένα, τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου τα οποία 

αναλύονται είναι η µονιµότητα του, όπως αυτή εκφράζεται από τις υπηρεσίες και τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, περιγράφονται οι εργασιακές συνθήκες. 

Παράλληλα, γίνεται λόγος για τη στάση της κυβέρνησης έναντι του κλάδου και τις 

συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν, όπως αυτές εκφράζονται από την ύπαρξη 

εµποδίων εισόδου νέων εταιρειών στον κλάδο, την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών  και την εποχικότητα της ζήτησης. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υπό µελέτη εταιρείες του κλάδου real estate 

– ανάπτυξης ακινήτων, οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

 

Συγκεκριµένα, οι εταιρείες είναι οι: 

 

• LAMDA Development Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης 

Ακινήτων (LAMDA Development Α.Ε.) 

• Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. (ΜΒ∆Τ) 
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• R.E.D.S. Real Estate Development and Services (R.E.D.S.) και  

• PASAL Aνώνυµος Εταιρία Αναπτύξεως Ακινήτων Α.Ε. (PASAL 

DEVELOPMENT S.A.) 

 

 Η παρουσίαση θα αφορά σε γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων, όπως έτος ίδρυσης, 

επωνυµία, προσωπικό, έργα και διάρθρωση, καθώς και ιστορικά στοιχεία. Τέλος, 

δίνονται πληροφορίες για τις µελλοντικές επιδιώξεις και στόχους όλων των 

επιχειρήσεων. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σκοπιµότητα της ανάλυσης των λογιστικών 

καταστάσεων των εταιρειών και στη χρησιµότητα που αυτή έχει για ενδιαφερόµενους 

οργανισµούς, εταιρείες και επενδυτές. Επίσης περιγράφονται οι µέθοδοι µε τις οποίες 

πραγµατοποιείται η ανάλυση και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται. Κατόπι 

πραγµατοποιείται ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των εισηγµένων 

εταιρειών του κλάδου real estate – ανάπτυξης ακινήτων, µέσω της κριτικής 

διερεύνησης των αριθµοδεικτών. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί, ότι για λόγους 

ορθότερης ανάλυσης και σύγκρισης των εταιρειών, χρησιµοποιούνται µόνο τα 

στοιχεία των µητρικών τους και όχι τα ενοποιηµένα στοιχεία ολόκληρου του οµίλου. 

Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου µέσω της 

κριτικής διερεύνησης των πινάκων κίνησης κεφαλαίων τους. Ειδικότερα, αναλύονται 

οι πηγές και οι χρήσεις κεφαλαίων της εκάστοτε εταιρείας και στη συνέχεια εξάγονται 

συµπεράσµατα µέσω συγκρίσεων των πινάκων κίνησης κεφαλαίων των εταιρειών 

µεταξύ τους αλλά και του κλάδου γενικότερα.  
 

Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνονται συµπεράσµατα τα οποία 

προκύπτουν τόσο από την ανάλυση της διεθνούς, της εγχώριας οικονοµίας και του 

κλάδου γενικότερα, όσο και από την κριτική διερεύνηση των αριθµοδεικτών και των 

πινάκων κίνησης κεφαλαίων των εταιρειών. Επιπλέον, στο τέλος του συγκεκριµένου 

κεφαλαίου παρουσιάζονται προτάσεις περαιτέρω έρευνας για κάθε µελλοντικό 

αναλυτή. 

 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση παραρτήµατος, στο οποίο 

περιλαµβάνονται πίνακες. Συγκεκριµένα, παραθέτονται οι ισολογισµοί και τα 

αποτελέσµατα χρήσεως των εταιρειών µε κάθετη µορφή, µε βάση ανάλυση κοινού 

µεγέθους και µε βάση ανάλυση δεικτών. Επιπλέον, περιλαµβάνονται πίνακες των 

σηµαντικότερων αριθµοδεικτών και πίνακες κίνησης κεφαλαίων των εξεταζόµενων 

εταιρειών, αλλά και του κλάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 
 
2.1 Παγκόσµιο Α.Ε.Π.  

 
Η παγκόσµια οικονοµία κατά την πενταετία 2003-2007, παρουσίασε σε γενικά 

πλαίσια ευνοϊκή πορεία. Πιο συγκεκριµένα, όπως παρατηρείται από τα στοιχεία του 

πίνακα 2.1, ο ρυθµός ανόδου του Παγκόσµιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

υπερέβη τα τελευταία τέσσερα συναπτά έτη το µέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών.  
 

Πίνακας 2.1 
Παγκόσµιο Α.Ε.Π. 

(ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές όγκου) 
 

 
 

     
Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 
 
 
 
Αναλυτικότερα, ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 3,6% το 

έτος 2003 έναντι 2,8% το έτος 2002. Η βελτίωση της παγκόσµιας οικονοµίας τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο οφείλεται στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης 
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που είχε στην εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επιχειρηµατικών 

επενδύσεων η σηµαντική πτώση των χρηµατιστηριακών αξιών από το Μάρτιο του 

2000 µέχρι τον Απρίλιο του 2003. Επιπλέον, σηµαντικός παράγοντας ανάκαµψης της 

παγκόσµιας οικονοµίας αποτέλεσε η εξασθένηση των πληθωριστικών πιέσεων, η 

οποία επέτρεψε στις νοµισµατικές αρχές και στις κυβερνήσεις σε όλες σχεδόν τις 

µεγάλες χώρες να προχωρήσουν σταδιακά στη χαλάρωση της κατεύθυνσης της 

οικονοµικής πολιτικής. 

 

Η επιτάχυνση της ανάκαµψης το 2003 ήταν ιδιαίτερα εµφανής στις Η.Π.Α., στην 

Ιαπωνία, στη Λατινική Αµερική, στις περισσότερες από τις αναδυόµενες οικονοµίες 

της Ασίας, στη Ρωσία και τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Στη 

ζώνη του ευρώ, η ανάκαµψη ήταν βραδύτερη από ότι αναµενόταν. Παρ’ όλα αυτά, το 

τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του 2003, το πραγµατικό Α.Ε.Π. της ζώνης του ευρώ 

αυξήθηκε κατά 0,4% και 0,3% αντίστοιχα σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Η 

άνοδος του Α.Ε.Π. το τρίτο τρίµηνο βασίστηκε κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών, 

ενώ στην αύξηση του τέταρτου τριµήνου συνέβαλε κυρίως η ανοδική πορεία κατά 

0,6% των επενδύσεων. [1] 

 

Η παγκόσµια οικονοµία παρουσίασε σηµαντική ανάκαµψη το έτος 2004 και ο ρυθµός 

ανόδου του παγκόσµιου Α.Ε.Π. ανήλθε σε 4,9%, ο οποίος συνοδεύτηκε από αύξηση 

του όγκου του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών µε ρυθµό κοντά στο 

10%. Την εντονότερη αύξηση του Α.Ε.Π. παρουσίασαν από τις αναπτυσσόµενες 

χώρες η Κίνα (9,5%) και η Ινδία (7,3%), ενώ από τις προηγµένες οικονοµίες οι Η.Π.Α. 

(4,4%), το Ηνωµένο Βασίλειο (3,1%) και η Ιαπωνία (2,6%). Η ζώνη του ευρώ 

παρουσίασε ανάκαµψη από το δεύτερο εξάµηνο του 2003, η οποία συνεχίστηκε και 

το 2004, διαµορφώνοντας τον ρυθµό ανόδου του Α.Ε.Π. σε 2,1%.  Κατά το δεύτερο 

εξάµηνο του 2004 σηµειώθηκε επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας στις 

περισσότερες οικονοµίες, γεγονός το οποίο οφείλεται τόσο στις επιπτώσεις της 

ανόδου της τιµής του πετρελαίου στην παγκόσµια ζήτηση, όσο και στην αρνητική 

επίδραση µιας λιγότερο επεκτατικής µακροοικονοµικής πολιτικής. [2] 

 

Το 2005 η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα συνέχισε να παρουσιάζει θετική 

πορεία, παρά το γεγονός ότι σηµειώθηκε υποχώρηση του ρυθµού ανόδου του 

παγκόσµιου Α.Ε.Π., το οποίο εκτιµάται ότι ανήλθε σε 4,4% έναντι 4,9% το 2004. 

Κύριος λόγος ήταν η µεγάλη αύξηση των διεθνών τιµών των καυσίµων. Αντίστοιχα ο 

όγκος του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε µε ρυθµό 7,3%, 

χαµηλότερο από ό,τι το προηγούµενο έτος (10,4%), αλλά πάνω από το µέσο όρο της 
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τελευταίας εικοσαετίας. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η µείωση του ρυθµού ανόδου του 

Α.Ε.Π. το έτος 2005 δεν ήταν οµοιόµορφη στις κυριότερες οικονοµίες. Πιο 

συγκεκριµένα, στις προηγµένες οικονοµίες ως σύνολο, ο ρυθµός ανόδου του Α.Ε.Π. 

µειώθηκε στο 2,7% από 3,3% το 2004. Ωστόσο, µεταξύ αυτών των οικονοµιών τη 

µεγαλύτερη αύξηση του Α.Ε.Π. παρουσίασαν οι Η.Π.Α. (3,5%). Στη ζώνη του ευρώ, ο 

ρυθµός αύξησης του Α.Ε.Π µειώθηκε σε 1,3%, σε µέσα ετήσια επίπεδα. Σηµαντικοί 

παράγοντες της παραπάνω µεταβολής αποτέλεσαν η µεγάλη άνοδος των τιµών του 

πετρελαίου, οι επιπτώσεις, µε χρονική υστέρηση, της ανατίµησης του ευρώ στα 

προηγούµενα έτη και η προσωρινή επιβράδυνση της ανόδου της παγκόσµιας 

ζήτησης το πρώτο εξάµηνο του 2005. Η ανάκαµψη της ζώνης του ευρώ στηρίζεται σε 

σηµαντικό βαθµό στις εξαγωγές, καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων. Στις 

αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες οικονοµίες, οι οποίες παράγουν το 48% του 

παγκόσµιου προϊόντος, ο ρυθµός ανόδου του Α.Ε.Π. µειώθηκε σε 7,2% το 2005 από 

7,6% το 2004. Από τις παραπάνω οικονοµίες, η Κίνα και η Ινδία σηµείωσαν το 

µεγαλύτερο ρυθµό ανόδου του Α.Ε.Π. (9,9% και 8,3% αντίστοιχα).  

 

Οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν θετικά στην παγκόσµια οικονοµική 

δραστηριότητα το 2005 (και αντιστάθµισαν µερικώς την αρνητική επίδραση της 

ανόδου της τιµής των καυσίµων) ήταν οι εξής: 

 

 Τα χαµηλά ονοµαστικά και πραγµατικά µακροπρόθεσµα επιτόκια, καθώς και 

οι ευνοϊκές χρηµατοπιστωτικές συνθήκες. 

 

 Η αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών, εξαιτίας 

της ανόδου των τιµών στις αγορές ακινήτων, οµολόγων και µετοχών σε 

αρκετές µεγάλες οικονοµίες. 

 

  Η βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων. 

 

 Ο δυναµισµός των οικονοµιών της Κίνας και της Ινδίας, ο οποίος συνέβαλε 

σηµαντικά στη διατήρηση του υψηλού ρυθµού ανόδου του Α.Ε.Π. [3] 

 

Η παγκόσµια οικονοµία εξακολούθησε να αναπτύσσεται µε υψηλό ρυθµό το 2006 

(5% έναντι 4,4% το 2005). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικονοµικών εξελίξεων 

υπήρξαν η υψηλότερη του αναµενόµενου επιτάχυνση του ρυθµού ανόδου του Α.Ε.Π. 

στη ζώνη του ευρώ και η συγκράτηση του επιπέδου του πληθωρισµού στις 
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προηγµένες οικονοµίες – το τελευταίο, ωστόσο χαρακτηριστικό θα αναλυθεί διεξοδικά 

στο επόµενο κεφάλαιο. Στις προηγµένες οικονοµίες ο ρυθµός αύξησης του Α.Ε.Π. 

επιταχύνθηκε στο 3% το 2006 από 2,6% το 2005, κυρίως λόγω της ανάκαµψης της 

οικονοµίας της ζώνης του ευρώ, η οποία κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθµό 

οικονοµικής ανόδου των τελευταίων έξι ετών. Αναλυτικότερα, µεταξύ των κυριότερων 

προηγµένων οικονοµιών, τη µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη σηµείωσαν οι Η.Π.Α., 

µε ρυθµό ανόδου του Α.Ε.Π. 2,9% το 2006 έναντι 3,1% το 2005. Η µεγάλη άνοδος 

της ιδιωτικής κατανάλωσης, αν και επιβραδυνόµενη (3,2% έναντι 3,5% το 2005), 

συνέχισε να στηρίζει την οικονοµική δραστηριότητα. Αντίστοιχα, η οικονοµική 

δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ σηµείωσε έντονη ανάκαµψη το 2006, αποτέλεσµα 

κυρίως της ανάκαµψης της εγχώριας ζήτησης, ιδίως των επενδύσεων, αλλά και της 

ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και της παράλληλης αύξησης του όγκου των 

εξαγωγών. Στο Ηνωµένο Βασίλειο παρατηρήθηκε επιτάχυνση του ρυθµού ανόδου 

του Α.Ε.Π. σε 2,7% από 1,9% το 2005, λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης από την 

πλευρά τόσο της ιδιωτικής κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων. Το Α.Ε.Π. της 

Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 2,4% το 2006 έναντι 1,9% το 2005 και παρατηρήθηκε 

επιτάχυνση της ανόδου των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών. 

 

Στις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες, οι οποίες παράγουν το 48% 

περίπου του παγκόσµιου προϊόντος, ο ήδη υψηλός ρυθµός αύξησης του Α.Ε.Π. 

επιταχύνθηκε σε 7,8% το 2006 από 7,1% το 2005. Μεταξύ των οικονοµιών αυτών, τις 

υψηλότερες επιδόσεις είχαν οι αναδυόµενες οικονοµίες της Ασίας, κυρίως εκείνες της 

Κίνας (11,1% από 10,4% το 2005)  µε αύξηση των εξαγωγών προς τον υπόλοιπο 

κόσµο και της Ινδίας (9,7% από 9,1% το 2005) µε ισχυρή κατανάλωση, επενδύσεις 

και εξαγωγές, καθώς και η οικονοµία της Ρωσίας (7,4% από 6,4% το 2005). [4] 

 

Το 2007 κύριο χαρακτηριστικό των οικονοµικών εξελίξεων αποτέλεσε η διεθνής 

χρηµατοπιστωτική αναταραχή και η άνοδος των τιµών του πετρελαίου και των 

τροφίµων στις διεθνείς αγορές. Αποτέλεσµα των φαινοµένων αυτών, τα οποία 

εκδηλώθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του έτους ήταν η επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου 

της οικονοµικής δραστηριότητας διεθνώς, ιδίως τους τελευταίους µήνες του 2007. 

Εντούτοις, ο ρυθµός ανόδου της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας παρέµεινε 

σε υψηλά επίπεδα (4,9% έναντι 5% το 2006) και υπερέβη επί τέταρτο συνεχές έτος 

το µέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών. Στην αύξηση του παγκόσµιου Α.Ε.Π. το 2007  

συνέβαλαν η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης, η άνοδος των επενδύσεων και η 

διατήρηση ενός ικανοποιητικού ρυθµού ανόδου του όγκου του παγκόσµιου εµπορίου, 

κυρίως λόγω των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης των αναδυόµενων οικονοµιών. Οι 



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ                                     REAL ESTATE – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

10 

ευνοϊκοί αυτοί παράγοντες αντιστάθµισαν εν µέρει την αρνητική επίδραση, την οποία 

άσκησαν, ιδίως το δεύτερο εξάµηνο του έτους, από τη µία πλευρά η µεγάλη αύξηση 

των διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων σε υψηλά επίπεδα και από την άλλη 

η αναταραχή στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

 

Ειδικότερα, στις προηγµένες οικονοµίες το Α.Ε.Π. αυξήθηκε το 2007 κατά 2,7% 

(έναντι 3% το 2006), ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης των αναδυόµενων και 

αναπτυσσόµενων οικονοµιών διατηρήθηκε υψηλός (7,9%, έναντι 7,8% το 2006). 

Συγκεκριµένα, η Κίνα και η Ινδία σηµείωσαν πολύ υψηλούς ρυθµούς, 11,4% και 9,2% 

αντίστοιχα. Στη ζώνη του ευρώ ο ρυθµός αύξησης του Α.Ε.Π. διαµορφώθηκε σε 

2,6%, ελαφρά χαµηλότερα δηλαδή από ό,τι το 2006 (2,8%). Η εγχώρια ζήτηση 

συνέχισε να υποστηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, ιδίως από την 

πλευρά των επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν σηµαντικά (κατά 4,3%), αλλά 

λιγότερο από ό,τι το 2006 (5%). Ο ρυθµός ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης 

υποχώρησε στο 1,5% από 1,8% το 2006, ενώ οι ρυθµοί ανόδου  τόσο των εξαγωγών 

όσο και των εισαγωγών παρέµειναν υψηλοί, αλλά επιβραδύνθηκαν αρκετά 

(εξαγωγές: 6% έναντι 7,9% το 2006 και εισαγωγές: 5,2% έναντι 7,7% το 

προηγούµενο έτος). [5] 

 

 
∆ιάγραµµα 2.1 

Πραγµατικό Α.Ε.Π. 
(εκατοστιαίες µεταβολές έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του προηγούµενου έτους) 

 
         

 
 

 

Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 
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Το έτος 2008 ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου Α.Ε.Π. αναµένεται ότι θα 

επιβραδυνθεί αισθητά και θα διαµορφωθεί στο 3,7%, σύµφωνα µε τις προβλέψεις 

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής αναταραχής και των υψηλών και αυξανόµενων τιµών των 

βασικών εµπορευµάτων. Ειδικότερα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προβλέπει ότι 

στις προηγµένες οικονοµίες ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου Α.Ε.Π. αναµένεται να 

υποχωρήσει στο 1,3%, ενώ στις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

προβλέπεται να διαµορφωθεί στο 6,7%. Ενδεικτικά, η αύξηση του Α.Ε.Π στις Η.Π.Α. 

προβλέπεται να είναι µόλις 0,5%, έναντι 2,2% το 2007. Επιπλέον, τα διαθέσιµα 

στοιχεία για την οικονοµία στη ζώνη του ευρώ υποδηλώνουν συνέχιση της  ανόδου 

της οικονοµικής δραστηριότητας µε επιβραδυνόµενο ρυθµό. Συµπερασµατικά, οι 

προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας για το 2008 επηρεάζονται δυσµενώς από τις 

επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής αναταραχής και των υψηλών τιµών του 

πετρελαίου και των τροφίµων στη συµπεριφορά των καταναλωτών και των 

επενδυτών και ενώ στις αρχές του 2008 το ∆ΝΤ προέβλεπε ρυθµό ανάπτυξης 4,1%, 

η πρόβλεψη έχει πλέον αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Η αβεβαιότητα για τις 

προοπτικές της οικονοµικής ανόδου παραµένει µεγάλη. [6] 
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2.2. Παγκόσµιος Πληθωρισµός 
 
Ο παγκόσµιος πληθωρισµός µετρούµενος µε βάση τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή τη χρονική περίοδο 2003-2007 παρουσίασε σχετικά οµαλές µεταβολές, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 2.2. 

 
Πίνακας 2.2 

Παγκόσµιος Πληθωρισµός ∆.Τ.Κ. 
    (ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) 
 

 
 
 
*   2005 εκτιµήσεις, 2006 προβλέψεις 
** Εναρµονισµένος ∆.Τ.Κ. 
 
Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 
 
 
Αναλυτικότερα, το 2003 ο ρυθµός ανόδου του πληθωρισµού στις προηγµένες 

οικονοµίες αυξήθηκε 1,8%, έναντι 1,5% το 2002, ενώ στις αναδυόµενες και 

αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες οικονοµίες µειώθηκε κατά 0,1% και ανήλθε σε 

6,6%, παραµένοντας σχετικά υψηλός. Αξίζει να σηµειωθεί, εντούτοις, ότι στη ζώνη 

του ευρώ σηµείωσε ελάχιστη µείωση ( 2,2% το 2003 από 2,5% το 2002) αν και δεν 

κατόρθωσε να διαµορφωθεί σε επίπεδο χαµηλότερο του 2%, δηλαδή σε επίπεδο, το 

οποίο, σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αντιστοιχεί σε 

ουσιαστική σταθερότητα τιµών.  
 

Ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου πληθωρισµού αυξήθηκε περαιτέρω στις 

προηγµένες οικονοµίες και διαµορφώθηκε σε 2% το 2004 από 1,8% το 2003. 

Αντίθετη, ωστόσο, ήταν η πορεία του στις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες, στις οποίες παρουσίασε αισθητή µείωση από 6,6% το 2003 σε 5,9% το 
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2004. Στις Η.Π.Α. ο πληθωρισµός επιταχύνθηκε από 2,3% το 2003 σε 2,7% το 2004, 

γεγονός το οποίο οφειλόταν στην ταχύτερη αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας 

σε σχέση µε το ρυθµό ανόδου του δυνητικού προϊόντος, στην άνοδο των τιµών των 

βασικών εµπορευµάτων, καθώς και στην υποτίµηση του δολαρίου. Ο πληθωρισµός 

στη ζώνη του ευρώ κινήθηκε άνω του 2% στο µεγαλύτερο διάστηµα του 2004, 

κυρίως λόγω της ανόδου των τιµών του πετρελαίου, αλλά συγκρατήθηκε τελικά στο 

2,1% σε µέσα ετήσια επίπεδα. 

 

Το 2005 ο πληθωρισµός σηµείωσε ελάχιστη µόνο επιτάχυνση στις προηγµένες 

οικονοµίες (2,3% έναντι 2% το 2004) κυρίως λόγω του περιορισµού των 

µισθολογικών αυξήσεων και της πτωτικής πίεσης που ασκούσαν στις τιµές η 

παγκοσµιοποίηση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον θετικοί 

παράγοντες στον περιορισµό των πληθωριστικών τάσεων υπήρξαν η σταδιακή άρση 

του επεκτατικού χαρακτήρα της νοµισµατικής πολιτικής µε την αύξηση των 

βραχυπρόθεσµων επιτοκίων σε αρκετές µεγάλες οικονοµίες, καθώς και η αυξηµένη 

συµβολή των κεντρικών τραπεζών στη διατήρηση χαµηλών ρυθµών πληθωρισµού. 

Συγκεκριµένα, στις Η.Π.Α. ο πληθωρισµός ενισχύθηκε στο 3,4% από 2,7% την 

προηγούµενη χρονιά, κυρίως λόγω της εξέλιξης της τιµής των καυσίµων και της 

σηµαντικής ανόδου του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Στη ζώνη του 

ευρώ, ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στα 2,2%, γεγονός το οποίο οφειλόταν τόσο 

στην άνοδο της τιµής του πετρελαίου, όσο και στις αυξήσεις των έµµεσων φόρων και 

των διοικητικά καθοριζόµενων τιµών. 

 

Η έντονη οικονοµική µεγέθυνση και οι υψηλές και συνεχώς αυξανόµενες διεθνείς 

τιµές των βασικών εµπορευµάτων  και του πετρελαίου το 2006 συνέβαλαν στην 

αύξηση του πληθωρισµού σε 2,4% στις προηγµένες οικονοµίες, ενώ στις 

αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες ο ρυθµός ανόδου του ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή υποχώρησε ελαφρά στο 5,4% από 5,7% το 2005. Ωστόσο, από την 

άλλη πλευρά, οι αυξήσεις των βασικών επιτοκίων νοµισµατικής πολιτικής σε πολλές 

χώρες, καθώς και η συγκράτηση των µισθολογικών αυξήσεων, συνέβαλαν στη 

συγκράτηση των τιµών του πληθωρισµού. Οι διεθνείς τιµές του αργού πετρελαίου 

συνέχισαν την ανοδική τους πορεία ολόκληρο το 2006, ενώ οι τιµές των υπόλοιπων 

βασικών εµπορευµάτων σε δολάρια συνέχισαν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα 

λόγω της έντονης διεθνούς ζήτησης (28,4% έναντι 10,3% το 2005). Ο πληθωρισµός 

στις Η.Π.Α. σηµείωσε ελαφρά υποχώρηση στο 3,2% από 3,4% το 2005. Ο 

πληθωρισµός στη ζώνη του ευρώ παρουσίασε έντονη µεταβλητότητα το 2006, 
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αντανακλώντας κυρίως τις εξελίξεις στις τιµές του πετρελαίου και διαµορφώθηκε σε 

2,2% σε µέσα ετήσια επίπεδα, όσο και το 2005. [7] 

 

Το 2007 η συνεχιζόµενη αύξηση της τιµής του πετρελαίου και των τιµών των 

τροφίµων και βασικών εµπορευµάτων επέδρασε στην επιτάχυνση του πληθωρισµού 

σε διεθνές επίπεδο. Η παγκόσµια οικονοµία αντιµετώπισε σηµαντικές πληθωριστικές 

αυξήσεις, κυρίως το τελευταίο τρίµηνο του 2007, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο 

του 2006. Στις Η.Π.Α. ο πληθωρισµός ανήλθε σε ποσοστό 2,9%, ενώ στη ζώνη του 

ευρώ σε 2,1%. Σε πολλές αναδυόµενες οικονοµίες, όπως στην Κίνα, ο πληθωρισµός 

ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο, τόσο εξαιτίας των υψηλών ρυθµών οικονοµικής 

µεγέθυνσης, όσο και επειδή η συµµετοχή των ειδών διατροφής στο γενικό δείκτη 

τιµών είναι πολύ µεγαλύτερη από ό,τι στις προηγµένες οικονοµίες. Ενώ το 2007 ο 

µέσος ετήσιος πληθωρισµός εκτιµάται ότι υποχώρησε ελαφρά στο 2,2% από 2,4% το 

2006, στις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες αυξήθηκε στο 6,4% από 

5,4% το 2006. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ο πληθωρισµός θα αυξηθεί περαιτέρω κυρίως 

λόγω της αύξησης των τιµών του πετρελαίου και των τροφίµων, αλλά και για λόγους 

συγκυριακούς, ή µονιµότερους διαρθρωτικού χαρακτήρα. [8]  

 

 
∆ιάγραµµα 2.2 

Πληθωρισµός (∆.Τ.Κ.) 
 

 
 

(εκατοστιαίες µεταβολές έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του προηγούµενου έτους)  
              
            Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 
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2.3. Απασχόληση – Ανεργία 
 
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις µεταβολές, οι οποίες σηµειώθηκαν στην 

ανεργία και στην απασχόληση σε κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη 

της ζώνης του ευρώ, στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία και σε άλλες προηγµένες οικονοµίες, 

κατά την πενταετία 2002 – 2006. Σηµειώνεται ότι για το 2007 δεν υπάρχουν 

προσβάσιµα δηµοσιευµένα στοιχεία. 

 

Πίνακας 2.3 
Ποσοστό Ανεργίας 

(άνεργοι ως ποσοστό % του εργατικού δυναµικού) 
 

Έτος 
2002 2003 2004 2005 2006 

Η.Π.Α. 5,8 6,0 5,5 5,2 5,2 
Ιαπωνία 5,4 5,3 4,7 4,3 4,1 
Γερµανία 8,2 9,1 9,5 9,5 8,4 
Ην. Βασίλειο 5,1 4,9 4,7 4,8 5,3 
Ε.Ε. -15* 7,6 7,9 8,1 7,9 7,4 
Ζώνη Ευρώ 8,5 8,7 8,9 8,7 8,4 

 
Χρησιµοποιείται το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Πηγή: OECD Employment Outlook, Statistical Annex, OECD 2007 
 

 

Πιο συγκεκριµένα, όπως παρατηρείται από τον πίνακα 2.3, το έτος 2002 στις Η.Π.Α. 

παρουσιάστηκε άνοδος του ποσοστού ανεργίας (από 4,8% το 2001) σε 5,8% το 

2002. Στη ζώνη του ευρώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε (από 8% το 2001) σε 8,2% 

το 2002. Στην Ιαπωνία σηµειώθηκε άνοδος (από 5% το 2001) σε  5,4%. 

 

Το 2003 οι Η.Π.Α. σηµείωσαν αύξηση του ποσοστού ανεργίας από 5,8% το 2002 σε 

6% το 2003. Αντίθετα, η Ιαπωνία σηµείωσε µικρή µείωση από 5,4% το 2002 σε 5,3% 

το 2003. Στη ζώνη του ευρώ παρουσιάστηκε αύξηση από 8,2% σε 8,7% το 2003.  

 

Το 2004 σηµειώθηκε µείωση στο ποσοστό ανεργίας των προηγµένων οικονοµιών, το 

οποίο και διαµορφώθηκε σε 6,3% από 6,5% το 2003. Οι Η.Π.Α. παρουσίασαν 

µείωση του ποσοστού ανεργίας (5,5% το 2004 από 6% το 2003), ενώ στη ζώνη του 

ευρώ παρουσιάστηκε αύξηση ( 8,9% το 2004 από 8,7% το 2003). 
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Το έτος 2005 το ποσοστό ανεργίας των προηγµένων οικονοµιών µειώθηκε σε 6% 

από 6,3% το 2004. Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραµµα 3, στη ζώνη 

του ευρώ µειώθηκε από 8,9% το 2004 σε 8,5%. Στο Ηνωµένο Βασίλειο παρέµεινε 

στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο έτος (4,8%). Στην Ελλάδα παρουσίασε µείωση 

από 10,5% το 2004 σε 9,9% το 2005. Στις Η.Π.Α. σηµειώθηκε µείωση από 5,5% το 

2004 σε 5,1% το 2005. Τέλος, στην Ιαπωνία το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε από 

4,7% το 2004 σε 4,4% το 2005.  

 

Το 2006 σηµειώθηκε µείωση στα ποσοστά ανεργίας όλων σχεδόν των προηγµένων 

οικονοµιών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης του ΟECD, απόσπασµα 

της οποίας υπάρχει στο Παράρτηµα. Μόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο το ποσοστό 

ανεργίας αυξήθηκε από 4,8% σε 5,3%. 

 

 
∆ιάγραµµα 2.3 

Ποσοστό Ανεργίας 
(ποσοστό % εργατικού δυναµικού) 

 
 

 
            Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 
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2.4. ∆ηµοσιονοµική Πολιτική 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 2.4, το έλλειµµα του τοµέα της γενικής 

κυβέρνησης την περίοδο 2003-2007 παρουσίασε σταδιακά µείωση, µε αποτέλεσµα 

το 2007 να κυµαίνεται σε αρκετά χαµηλά επίπεδα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

στοιχεία αναλυτικότερα. 

 

Πίνακας 2.4 
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης 

(ως ποσοστό % του Α.Ε.Π.) 
 

Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Η.Π.Α. -3,4 -4,6 -4,7 -3,6 -2,7 -2,6 

Ιαπωνία -7,1 -8,2 -7,2 -6,7 -4,3 -2,0 

Γερµανία -3,6 -3,7 -3,3 -2,8 -1,8 -0,0 

Ζώνη Ευρώ -2,3 -2,8 -2,7 -2,4 -1,6 -0,6 

 
*   2007 Εκτιµήσεις 
 
Πηγές:  Έκθεση ∆ιοικητή Τράπεζας Ελλάδος, 2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
 
Το 2003 στις Η.Π.Α. εκτιµήθηκε ότι το έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης 

αυξήθηκε στο -4,6% του Α.Ε.Π. από -3,4% το 2002. Το συγκεκριµένο γεγονός 

οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των µη υποχρεωτικών δαπανών και στη φορολογική 

µεταρρύθµιση, η οποία προκάλεσε σηµαντική µείωση των εσόδων ως ποσοστού του 

Α.Ε.Π. Στη ζώνη του ευρώ, παρουσιάστηκε αύξηση του ελλείµµατος της γενικής 

κυβέρνησης από -2,3% το 2002 σε -2,8% το 2003. Στην Ιαπωνία το έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης παρέµεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και διαµορφώθηκε στο 

επίπεδο -8,2% του Α.Ε.Π. [9]. 

 

Το 2004 η δηµοσιονοµική πολιτική στις κυριότερες προηγµένες οικονοµίες είχε 

περισσότερο ουδέτερο χαρακτήρα, ύστερα από την έντονη επεκτατική πολιτική στα 

τρία προηγούµενα έτη. Στις επτά µεγαλύτερες προηγµένες οικονοµίες, το κυκλικά 

διορθωµένο έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης έφθασε το -3,7% του Α.Ε.Π., 

έναντι -3,8% το 2003. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και το ονοµαστικό έλλειµµα, το 

οποίο εκτιµάται σε -4,2% του Α.Ε.Π. έναντι -4,6% το 2003. Συγκεκριµένα, στις 

Η.Π.Α., το έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης σηµείωσε µικρή αύξηση σε -

4,7% του Α.Ε.Π. από -4,6% το 2003. Το συγκεκριµένο γεγονός οφειλόταν στην 
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ανοδική τάση του οικονοµικού κύκλου και όχι σε µία περιοριστική δηµοσιονοµική 

πολιτική, καθώς το διαρθρωτικό έλλειµµα παρέµεινε αµετάβλητο στο -3,7% του 

Α.Ε.Π.. Στη ζώνη του ευρώ, παρουσιάστηκε σχετική σταθεροποίηση της 

δηµοσιονοµικής θέσης, καθώς το έλλειµµα του τοµέα γενικής κυβέρνησης 

διαµορφώθηκε σε -2,7% του Α.Ε.Π. έναντι -2,8% το 2003 και το κυκλικά διορθωµένο 

έλλειµµα σε 2,4% του Α.Ε.Π. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα για 

το 2004 παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα (-3,2% του Α.Ε.Π.) [10] 

 
Το 2005 η κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής πολιτικής υπήρξε λίγο περιοριστική στις 

επτά µεγαλύτερες προηγµένες οικονοµίες ως σύνολο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το διαρθρωτικό (κυκλικά διαµορφωµένο) έλλειµµα 

του τοµέα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του δυνητικού προϊόντος, µειώθηκε 

στο -3,6%. Στις Η.Π.Α. το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

υποχώρησε στο -3,4% το 2005. Στη ζώνη του ευρώ, βελτιώθηκε το έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης, το οποίο εκτιµάται ότι µειώθηκε στο -2,4% του Α.Ε.Π. από -

2,7% το 2004. Επιπλέον, µείωση του ελλείµµατος σηµειώθηκε στη Γερµανία, Ελλάδα 

και Γαλλία, ενώ σηµαντική αύξηση του ελλείµµατος παρουσίασαν η Ιταλία και η 

Πορτογαλία. Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ, αξίζει να 

σηµειωθεί η µετατροπή του µικρού ελλείµµατος της Ισπανίας -0,1% του Α.Ε.Π. σε 

πλεόνασµα 1% του Α.Ε.Π. το 2005. Στο Ηνωµένο Βασίλειο το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα το 2005 αυξήθηκε σε -3,6% του Α.Ε.Π από -3,2% το 2004. [11] 

 

Το 2006 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης στις 

µεγαλύτερες προηγµένες οικονοµίες ως σύνολο υποχώρησε περαιτέρω ως ποσοστό 

του Α.Ε.Π. (στο -2,7% από -3,5% το 2005), παρέµεινε, ωστόσο, αρκετά υψηλό, 

κυρίως στην Ιαπωνία (-4,3%) και την Ιταλία (-4,4%). Η βελτίωση της δηµοσιονοµικής 

θέσης στις προηγµένες οικονοµίες προήλθε γενικά τόσο από την αύξηση των 

εσόδων λόγω της ανοδικής φάσης του οικονοµικού κύκλου, όσο και από τη 

δηµοσιονοµική πολιτική, η οποία συνέχισε να κινείται προς περιοριστική κατεύθυνση 

το 2006, καθώς το διαρθρωτικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

περιορίστηκε στο -2,7% του δυνητικού Α.Ε.Π. από -3,3% το 2005. Σύµφωνα µε το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η µείωση του διαρθρωτικού ελλείµµατος ήταν 

µεγαλύτερη στις Η.Π.Α. (στο -2,7% από -3,6% το 2005), τη Γερµανία (στο -1,8% από 

-2,8% το 2005) και τη Γαλλία (στο -1,4% από -2,2% το 2005).  Η δηµοσιονοµική θέση 

της ζώνης του ευρώ ως συνόλου βελτιώθηκε, καθώς το έλλειµµα του τοµέα της 

γενικής κυβέρνησης εκτιµάται ότι µειώθηκε κάτω του -2% του Α.Ε.Π. (-1,6% 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) από -2,4% το 2005. [12] 
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Η δηµοσιονοµική προσαρµογή συνεχίστηκε σε πολλές οικονοµίες το 2007, 

βοηθούµενη όµως σηµαντικά από τις ευνοϊκές κυκλικές συνθήκες και από έκτακτα 

έσοδα. Στο σύνολο των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ, το έλλειµµα της γενικής 

κυβέρνησης εκτιµάται ότι υποχώρησε στο -1,6% του Α.Ε.Π. το 2007, από -1,8% το 

2006. Στη ζώνη του ευρώ επιτεύχθηκε σηµαντική βελτίωση της δηµοσιονοµικής 

θέσης, µε παράλληλη µείωση του κυκλικά προσαρµοσµένου ελλείµµατος ως 

ποσοστού του Α.Ε.Π. Αναλυτικότερα, το έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης 

εκτιµάται ότι µειώθηκε σε -0,6% του Α.Ε.Π. από -1,6% το 2006, ενώ υποχώρησε και 

το διαρθρωτικό έλλειµµα, σε -0,6% του Α.Ε.Π., από -1,2% το 2006. Σηµαντικός 

παράγοντας αυτής της εξέλιξης ήταν τα αυξηµένα έκτακτα έσοδα σε αρκετές χώρες 

της ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα αυξήθηκαν στις Η.Π.Α., 

την Ιαπωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σηµειώνεται ότι η πρόοδος προς τη 

δηµοσιονοµική ισορροπία επιτρέπει τη λειτουργία αυτόµατων δηµοσιονοµικών 

σταθεροποιητών στη διάρκεια του 2008, όπου υπάρχει οικονοµική επιβράδυνση, 

χωρίς να διακυβεύεται η δηµοσιονοµική σταθερότητα. [13] 
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2.5. Νοµισµατική Πολιτική 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραµµατικά οι  διεθνείς εξελίξεις της νοµισµατικής 

πολιτικής για το διάστηµα από το 2003 έως το 2007, στις οποίες περιλαµβάνονται τα 

βασικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών, οι αγορές συναλλάγµατος, οµολόγων και 

µετοχών.                                                                                                                                                       

 
 

∆ιάγραµµα 2.4 
Βασικά Επιτόκια Κεντρικών Τραπεζών 

(ποσοστά %  ετησίως, ηµερήσια στοιχεία) 
 
 

 
 
              Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 

 

Το 2002 στις Η.Π.Α. η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το επιτόκιο παρέµβασης στο 

1,75% σχεδόν επί ένα έτος, πριν το µειώσει περαιτέρω σε 1,25% ( 6 Νοεµβρίου 

2002). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτιµώντας ότι οι προοπτικές για τη 

σταθερότητα των τιµών βελτιώθηκαν λόγω της ανατίµησης του ευρώ και της 

υποτονικής οικονοµικής δραστηριότητας, µείωσε τα βασικά της επιτόκια κατά 50 

µονάδες βάσης την 5η ∆εκεµβρίου 2002 και κατά 25 µονάδες βάσης την 6η Μαρτίου 

2003. Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός, ότι τα πραγµατικά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ, 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, διαµορφώθηκαν στο 1% - 2%. Η Τράπεζα της 

Αγγλίας διατήρησε το επιτόκιό της επί των συµφωνιών επαναγοράς (repos) στο 4% 

σε όλη τη διάρκεια του 2002 και το µείωσε σε 3,75% στις 6 Φεβρουαρίου 2003.   
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Στην Ιαπωνία, η εδραίωση της κατάστασης αποπληθωρισµού και τα µηδενικά 

βραχυπρόθεσµα επιτόκια, περιόρισαν σηµαντικά τα περιθώρια δράσης της 

νοµισµατικής πολιτικής. Η Κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας συνέχισε την προσπάθεια 

εξόδου από την κατάσταση του αποπληθωρισµού, µε την εκτεταµένη αγορά 

κρατικών τίτλων και την παροχή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα, χωρίς όµως 

αποτέλεσµα.  

 

Το 2003 τα βασικά επιτόκια των Κεντρικών Τραπεζών συνέχισαν την πτωτική τους 

πορεία. Στη ζώνη του ευρώ, η εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαµορφώθηκε αποκλειστικά µε βάση τις οικονοµικές 

συνθήκες της Νοµισµατικής Ένωσης, µε κύριο στόχο την επίτευξη και διασφάλιση της 

σταθερότητας των τιµών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο µέσος όρος 

αύξησης της προσφοράς χρήµατος Μ3 για τους τρεις πρώτους µήνες του 2003 ήταν 

7,5% έναντι 7,0% του τρίτου και τέταρτου τριµήνου αντίστοιχα του 2002. Τον Απρίλιο 

του 2003 το ( Μ3 ) σηµείωσε περαιτέρω αύξηση της τάξεως του 8,7%. Στις αρχές 

Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη µείωση του βασικού 

επιτοκίου κατά 50 µονάδες βάσης στο 2,0%.  

 

Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. προχώρησε σε µείωση του επιτοκίου 

παρέµβασης στο 1%, µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας. Τα 

µακροπρόθεσµα επιτόκια στο τέλος του 2003 παρέµειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο 

µε τις αρχές του έτους, αφού ανέκαµψαν από τα χαµηλά επίπεδα στα οποία είχαν 

υποχωρήσει στα µέσα του έτους, όταν δηµιουργήθηκε η λεγόµενη ‘φούσκα 

οµολόγων’. 

 

Στην Αγγλία, η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε δύο µειώσεις των επιτοκίων τους 

πρώτους επτά µήνες του 2003, κατά 25 µονάδες βάσης το Φεβρουάριο και κατά 25 

µονάδες βάσης τον Ιούλιο. Οι ανησυχίες για έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων, η 

ταχεία αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, η υψηλή ζήτηση στην αγορά ακινήτων 

και ο υψηλός ρυθµός πιστωτικής επέκτασης, συνέβαλαν στην απόφαση της 

Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει κατά 25 µονάδες βάσης το βασικό προεξοφλητικό 

επιτόκιο της το Νοέµβριο του 2003. [14] 

 

Το 2004, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραµµα 4, τα βασικά επιτόκια των 

Κεντρικών Τραπεζών συνέχισαν να βρίσκονται γενικά σε πολύ χαµηλά επίπεδα, τόσο 

στις χώρες στις οποίες αυξήθηκαν (Η.Π.Α, Ηνωµένο Βασίλειο, άλλες χώρες), όσο και 

στις χώρες στις οποίες µειώθηκαν (Ιαπωνία, ζώνη του ευρώ). Τα µακροπρόθεσµα 
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επιτόκια παρέµειναν πολύ χαµηλά, ενώ τα βραχυπρόθεσµα πραγµατικά επιτόκια στις 

Η.Π.Α και σε πολλές οικονοµίες της ζώνης του ευρώ ήταν αρνητικά. Η 

συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ ενισχύθηκε για τέταρτο κατά σειρά έτος, αλλά σε 

µικρότερη έκταση σε σχέση µε το 2003. Ανοδικά κινήθηκαν οι βασικοί 

χρηµατιστηριακοί δείκτες των Η.Π.Α και της ζώνης του ευρώ µετά τα µέσα 

Αυγούστου 2004. Στο τέλος του 2004, βρίσκονταν περίπου 10% υψηλότερα από ότι 

στην αρχή του έτους, γεγονός το οποίο οφειλόταν στη βελτίωση της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων. [15] 

 
Το 2005 η νοµισµατική πολιτική έλαβε µία λιγότερο χαλαρή κατεύθυνση στις 

κυριότερες προηγµένες οικονοµίες. Πιο συγκεκριµένα, στις Η.Π.Α το βασικό επιτόκιο 

της Οµοσπονδιακής Τράπεζας αυξήθηκε οκτώ φορές το 2005 και επιπλέον τον 

Ιανουάριο και Μάρτιο 2006 για να διαµορφωθεί στο 4,75%. Στη ζώνη του ευρώ η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού διατήρησε τα επιτόκια της αµετάβλητα από τον 

Ιούνιο 2003 µέχρι και το Νοέµβριο του 2005, αποφάσισε την 1η ∆εκεµβρίου την 

αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 µονάδες βάσης και επιπλέον κατά 25 

µονάδες βάσης το Μάρτιο 2006, το οποίο διαµορφώθηκε σε 3,75%. Ανοδικά 

κινήθηκαν τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών του Καναδά και της Ελβετίας, ενώ σε 

σχεδόν µηδενικό επίπεδο παρέµεινε το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ιαπωνίας. Αντίθετα, η Τράπεζα της Αγγλίας, µείωσε το βασικό βραχυπρόθεσµο 

επιτόκιο κατά 25 µονάδες βάσης στο 4,5% τον Αύγουστο, µετά από τέσσερις 

ισόποσες αυξήσεις το 2004. 

 
Τα µακροπρόθεσµα επιτόκια παρέµειναν χαµηλά το 2005 στις Η.Π.Α, ενώ 

υποχώρησαν σε σχέση µε το 2004, στη ζώνη του ευρώ και στην Ιαπωνία. Πιο 

συγκεκριµένα, το επιτόκιο των δεκαετών οµολόγων του Αµερικανικού ∆ηµοσίου 

διαµορφώθηκε σε 4,28%, σχεδόν αµετάβλητο σε σχέση µε το 2004 (4,26%). Στη 

ζώνη του ευρώ το αντίστοιχο επιτόκιο υποχώρησε κατά 70 µονάδες βάσης σε 3,44% 

και στην Ιαπωνία κατά 11 µονάδες βάσης σε 1,39%. 

 
Στις αγορές συναλλάγµατος, όπως παρατηρείται από το διάγραµµα 5, 

πραγµατοποιήθηκε υποχώρηση του ευρώ, ύστερα από τέσσερα χρόνια ανοδικής 

πορείας. Ο δείκτης της ονοµαστικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 

ευρώ1, ο οποίος είχε αυξηθεί κατά 12,4% το 2003 και 4,1% το 2004, υποχώρησε 

ελαφρά κατά 1,4% το 2005. Ο δείκτης πραγµατικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής 
                                                 
1  ∆είκτης της εξέλιξης των διµερών ισοτιµιών του ευρώ, σταθµισµένων µε βάση την αξία του εξωτερικού εµπορίου 
της ζώνης του ευρώ µε τις 42 χώρες – εµπορικούς εταίρους της. 



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ                                     REAL ESTATE – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

23 

ισοτιµίας, ύστερα από αύξηση 11,9% το 2003 και 3,7% το 2004, σηµείωσε µείωση η 

οποία έφθασε το 1,7% σε µέσα επίπεδα έτους. Η πραγµατική συναλλαγµατική 

ισοτιµία του δολαρίου σε µέσα ετήσια επίπεδα παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη σε 

σχέση µε το 2004. Ενώ το γιεν, µετά από δύο έτη ανατιµήσεων έναντι του δολαρίου, 

υποτιµήθηκε κατά 1,8% ως προς το δολάριο. Ενίσχυση του ευρώ έναντι του γιεν 

σηµειώθηκε το τελευταίο τρίµηνο του 2005, η οποία αντανακλούσε την παράλληλη 

υποχώρηση του γιεν έναντι του δολαρίου. Σε µέσα ετήσια επίπεδα το γιεν 

υποχώρησε κατά 1,8% έναντι του ευρώ. [16] 

 
 

∆ιάγραµµα 2.5 
Συναλλαγµατική Ισοτιµία Ευρώ έναντι ∆ολαρίου Η.Π.Α. 

Γιεν Ιαπωνίας 
(µηνιαία στοιχεία) 

 
 

 
 

 

Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 

 

Όσον αφορά στους χρηµατιστηριακούς δείκτες των προηγµένων οικονοµιών, για 

τρίτο συνεχές έτος, κινήθηκαν ανοδικά. Ο ευρύς δείκτης Dow Jones EURO STOXX  

των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης στη ζώνη του ευρώ, αυξήθηκε κατά 23% 

µεταξύ τέλους ∆εκεµβρίου 2004 και αντίστοιχης περιόδου 2005. Την ίδια περίοδο, ο 

δείκτης Standard & Poor’s 500 και ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής 

τεχνολογίας παρουσίασαν µικρότερη αύξηση, 3% και 1,4% αντίστοιχα. Αντίθετα, στην 

Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei 225, σηµείωσε εντυπωσιακή άνοδο 40,2%. [17] 
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Το 2006 η νοµισµατική πολιτική των κυριότερων προηγµένων οικονοµιών βρέθηκε 

αντιµέτωπη µε διαφορετικές προκλήσεις – κυρίως λόγω διαφορών, τόσο ως προς την 

κυκλική θέση των αντίστοιχων οικονοµιών όσο και ως προς την ένταση των 

πληθωριστικών πιέσεων, π.χ. µεταξύ των Η.Π.Α. και των ευρωπαϊκών οικονοµιών – 

ωστόσο κινήθηκε γενικά προς λιγότερο θετική κατεύθυνση. Οι κυριότερες αιτίες της 

αύξησης των βασικών επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες υπήρξαν οι 

πληθωριστικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την άνοδο των τιµών των βασικών 

εµπορευµάτων και µε τον υψηλό βαθµό χρησιµοποίησης των παραγωγικών πόρων. 

 

Στις Η.Π.Α. το βασικό επιτόκιο της Οµοσπονδιακής Τράπεζας αυξήθηκε περαιτέρω 

κατά 100 µονάδες βάσης το 2006 και διαµορφώθηκε τον Ιούνιο στο 5,25%, επίπεδο 

στο οποίο παρέµεινε όλο το δεύτερο εξάµηνο του 2006. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα διαµόρφωσε το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%, ενώ η Τράπεζα της 

Ιαπωνίας προέβη σε αύξηση µόλις δύο φορές και το επιτόκιο διαµορφώθηκε στο 

0,75%. Στο Ηνωµένο Βασίλειο η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το βασικό 

βραχυπρόθεσµο επιτόκιό της επίσης δύο φορές µε τελική τιµή 5,25% τον Ιανουάριο 

του 2007. Παρόµοια πολιτική αυξήσεων των βασικών τους βραχυπρόθεσµων 

επιτοκίων ακολούθησαν µέσα στο 2006 οι κεντρικές τράπεζες και αρκετών άλλων 

οικονοµιών, τόσο προηγµένων (π.χ. της Ελβετίας, της ∆ανίας, της Νορβηγίας, του 

Καναδά, της Αυστραλίας) όσο και αναδυόµενων (π.χ. της Ινδίας, της Κίνας, της 

Ρωσίας και της Τουρκίας). 

 

Οι σηµαντικότερες εξελίξεις στις αγορές συναλλάγµατος το 2006 συνδέονται µε την 

περαιτέρω υποχώρηση του ιαπωνικού γιεν έναντι των κυριότερων διεθνών 

νοµισµάτων, ιδίως του ευρώ (6,7% σε µέσα επίπεδα έτους). Το αµερικάνικο δολάριο, 

σε όρους ονοµαστικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας υποτιµήθηκε κατά 

0,8%, ενώ το γιεν υποτιµήθηκε κατά 5,3% έναντι του αµερικάνικου νοµίσµατος. Ο 

ευρύτερος δείκτης της ονοµαστικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 

ευρώ, σε µέσα επίπεδα έτους, παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος σε σχέση µε το 2005 

(µε ελαφρά ανατίµηση κατά 0,3%). Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου 

έφθασε το 11,4% µεταξύ ∆εκεµβρίου του 2005 και ∆εκεµβρίου του 2006, αλλά ήταν 

µόλις 0,9% σε µέσα επίπεδα έτους. 

 

Στις διεθνείς αγορές οµολόγων οι ονοµαστικές αποδόσεις των µακροπρόθεσµων 

κρατικών τίτλων σε δολάρια Η.Π.Α., σε ευρώ και σε γιεν σηµείωσαν διακυµάνσεις το 

2006, σε µέσα επίπεδα έτους όµως αυξήθηκαν περίπου µισή εκατοστιαία µονάδα 

(4,79% σε δολάρια, 3,86% σε ευρώ και 1,74% σε γιεν από 4,28%, 3,44% και 1,39% 
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αντίστοιχα το 2005). Παρά την άνοδο αυτή, οι ονοµαστικές αποδόσεις παρέµειναν σε 

επίπεδα χαµηλότερα από το µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.  

 

Για τέταρτο συνεχές έτος, οι γενικοί δείκτες των χρηµατιστηρίων των µεγαλύτερων 

προηγµένων οικονοµιών κινήθηκαν ανοδικά το 2006. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν η 

βελτίωση των προοπτικών, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ και η αύξηση της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Στη ζώνη του ευρώ, ο ευρύς δείκτης Dow Jones 

EURO STOXX  των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 20,3% 

µεταξύ τέλους ∆εκεµβρίου 2005 και αντίστοιχης περιόδου 2006. Την ίδια περίοδο, ο 

δείκτης Standard & Poor’s 500 και ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής 

τεχνολογίας παρουσίασαν εντονότερη αύξηση σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα 

χρόνια, κατά 13,6% και 9,5% αντίστοιχα. Αντίθετα, στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei 

225, µετά την εντυπωσιακή άνοδο του 40,2% το 2005, µετά από µεγάλες 

διακυµάνσεις έκλεισε το έτος µε άνοδο 6,9%. [18] 

 

∆ιάγραµµα 2.6 
Χρηµατιστηριακοί ∆είκτες 

 
(στοιχεία περιόδου από ∆εκέµβριο 1994) 

 

 

 
 

 

Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 
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Το 2007, τέλος, όσον αφορά στις εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, αυξήθηκαν εκ νέου τα 

βασικά επιτόκια δύο φορές, κατά 50 µονάδες βάσης συνολικά, έπειτα από απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αυξήσεις των βασικών επιτοκίων στη 

διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2007 κρίθηκαν αναγκαίες, επειδή η οικονοµική 

και νοµισµατική ανάλυση οδηγούσαν στο συµπέρασµα ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι 

ενισχύονταν. Παρά τις αυξήσεις αυτές, ωστόσο, των βασικών επιτοκίων, η 

κατεύθυνση της νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος – χαρακτηρίστηκε 

µάλλον διευκολυντική την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2007, καθώς οι συνθήκες 

χρηµατοδότησης ήταν γενικά ευνοϊκές ώστε να στηρίζουν την άνοδο της οικονοµικής 

δραστηριότητας, οι ρυθµοί της νοµισµατικής και πιστωτικής επέκτασης παρέµειναν 

ιδιαίτερα υψηλοί και η ρευστότητα ήταν αυξηµένη. Η ποσότητα χρήµατος Μ3 

(∆εκέµβριος 2006: 9,9% - ∆εκέµβριος 2007:11,6%) και τα δάνεια προς τον ιδιωτικό 

τοµέα (∆εκέµβριος 2006: 10,8% - ∆εκέµβριος 2007:11,1%) συνέχισαν να αυξάνονται 

µε υψηλούς ρυθµούς.   

 

Ωστόσο, εξαιτίας της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής αναταραχής, η οποία άρχισε στα 

µέσα του 2007 µε την αύξηση των επισφαλειών στην αγορά στεγαστικών δανείων 

προς νοικοκυριά χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας στις Η.Π.Α., περιορίστηκε η 

ρευστότητα και διαταράχτηκε η οµαλή λειτουργία διαφόρων τοµέων των 

χρηµαταγορών. Η ρευστότητα µε τη σειρά της οδήγησε σε άνοδο των 

βραχυπρόθεσµων επιτοκίων πολύ πάνω από τα βασικά επιτόκια παρέµβασης των 

κεντρικών τραπεζών. Παρατηρήθηκε, µεταξύ άλλων, υποχώρηση και αυξηµένη 

µεταβλητότητα των τιµών των µετοχών διεθνώς, ενώ η µεταβλητότητα αυξήθηκε και 

στις αγορές συναλλάγµατος. Η περιοριστική κατεύθυνση της νοµισµατικής πολιτικής, 

η οποία εφαρµοζόταν σε αρκετές προηγµένες οικονοµίες το πρώτο εξάµηνο του 

2007, µεταβλήθηκε. Στις Η.Π.Α. σηµειώθηκε η πλέον δραστική µεταβολή 

νοµισµατικής πολιτικής, µε στόχο την οµαλοποίηση των συνθηκών στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές και τη σταθεροποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Από το Σεπτέµβρη του 2007 έως και το Μάρτιο του 2008 η Οµοσπονδιακή Τράπεζα 

προέβη σε µειώσεις επιτοκίου συνολικά κατά 300 µονάδες βάσης, µε αποτέλεσµα το 

παρεµβατικό της επιτόκιο να διαµορφωθεί στο 2,25% στις 18 Μαρτίου 2008.  

 

Αλλά και στις αγορές συναλλάγµατος παρατηρήθηκε αύξηση της µεταβλητότητας 

στην εξέλιξη των βασικότερων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, καθώς οι σταθµισµένες 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες του δολαρίου και του γιεν εξακολούθησαν να υποχωρούν 

το 2007. Επιπλέον, η διµερής συναλλαγµατική ισοτιµία του δολαρίου έναντι του ευρώ 

υποχώρησε κατά 8,4% (ανατίµηση του ευρώ κατά 9,15%). Το ευρώ, από την άλλη 
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πλευρά, ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου κατά 10,3% µεταξύ ∆εκεµβρίου του 2006 

και ∆εκεµβρίου του 2007 και κατά 9,15% σε µέσα επίπεδα έτους. Επίσης 

ανατιµήθηκε έναντι του γιεν κατά 5,6% το ∆εκέµβριο του 2007 σε σύγκριση µε το 

∆εκέµβριο του 2006 και κατά 10,4% σε µέσα ετήσια επίπεδα. [19] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

3.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ( Α.Ε.Π. ) 
 
Στην ελληνική οικονοµία, κατά την πενταετία 2003-2007, παρουσιάστηκαν 

αυξοµειώσεις του ρυθµού ανόδου του Α.Ε.Π., γεγονός το οποίο οφειλόταν σε 

αρκετούς παράγοντες. Αναλυτικότερα, το 2003 ο ρυθµός ανόδου του Α.Ε.Π. 

διαµορφώθηκε σε 4,8% έναντι 3,8% το 2002, ο οποίος ήταν υψηλότερος µεταξύ των 

15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αύξηση του Α.Ε.Π. συνετέλεσε κυρίως η 

ισχυρή άνοδος της εγχώριας ζήτησης, τόσο της ιδιωτικής κατανάλωσης, όσο και των 

συνολικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και της δηµόσιας κατανάλωσης. Θετική 

επίδραση είχαν η ανάκαµψη των εξαγωγών αγαθών και η αύξηση των εξαγωγών 

µεταφορικών υπηρεσιών. Αντίθετα, αρνητική επίδραση είχε η µεγάλη άνοδος του 

όγκου των εισαγωγών αγαθών.  

 

 Επιπλέον, στη διαµόρφωση υψηλού ρυθµού ανόδου του Α.Ε.Π. συνετέλεσαν η 

διατήρηση χαλαρών νοµισµατικών συνθηκών, η σταδιακή βελτίωση του διεθνούς 

περιβάλλοντος, οι εισροές κοινοτικών πόρων (οι οποίες αν και µειώθηκαν για 

δεύτερο έτος, παρέµειναν υψηλές), καθώς και η πρόοδος των έργων για την 

προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων. Παράλληλα, στη διαµόρφωση υψηλού 

ρυθµού ανόδου του Α.Ε.Π. συνέβαλλε και η άνοδος της δηµόσιας κατανάλωσης. 

 

Συγκεκριµένα, η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης βασίστηκε στην αύξηση του 

πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, η οποία αντανακλούσε 

κυρίως την αύξηση των µέσων πραγµατικών προ φορολογίας αποδοχών των 

µισθωτών, τις φορολογικές ελαφρύνσεις που οδήγησαν σε ακόµη µεγαλύτερη 

αύξηση του µέσου πραγµατικού καθαρού εισοδήµατος των µισθωτών, καθώς και την 

αύξηση της συνολικής απασχόλησης µε ρυθµό υψηλότερο από ότι το 2002. 
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Πίνακας 3.1 
Ακαθάριστη ∆απάνη Οικονοµίας & Α.Ε.Π. 

(σε σταθερές τιµές έτους 2000) 
 

 ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ιδιωτική Κατανάλωση 4,5 4,2 5,0 4,7 4,2 4,2 3,2 
∆ηµόσια Κατανάλωση 0,4 7,3 -1,0 3,0 1,2 0,3 7,4 
Ακαθ. Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου  4,1 10,7 15,4 6,0 0,7 14,8 4,4 
Κατά φορέα: γενική κυβέρνηση 3,1 -1,8 15,1 6,6 -16,0 7,7 1,7 
                     λοιποί φορείς 4,3 13,2 15,5 5,9 3,6 15,9 4,7 
Κατά είδος:  κατασκευές 4,3 3,6 11,0 3,7 -1,0 21,6 1,9 
                     Εξοπλισµός 0,2 22,0 22,9 8,0 1,7 6,5 7,7 
                     Λοιπές 36,9 20,3 10,3 15,1 9,7 12,2 5,3 
Αποθέµατα & Στατιστικές ∆ιαφορές  
(% του Α.Ε.Π.) 0,4 -0,5 0,0 0,2 0,2 -0,4 0,2 

Εγχώρια Τελική Ζήτηση 2,6 5,0 6,6 5,0 3,0 5,4 4,6 
Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -2,7 -7,7 2,5 12,6 2,7 5,1 5,9 
Εξαγωγές Αγαθών  0,2 -7,8 7,8 0,5 7,5 12,4 1,6 
Εξαγωγές Υπηρεσιών -4,8 -7,6 -1,6 22,8 -0,6 -0,2 9,4 
Τελική Ζήτηση 1,7 2,9 5,9 6,1 2,9 5,4 4,8 
Εισαγωγές Αγαθων & Υπηρεσιών -5,8 -0,2 8,7 10,7 0,5 8,7 7,0 
Εισαγωγές Αγαθων  -6,0 4,2 13,2 10,8 1,0 8,7 6,2 

Εισαγωγές Υπηρεσιών -4,9 -15,4 -
10,7 10,4 -2,3 8,4 11,0 

Α.Ε.Π. σε αγοραίες τιµές 4,5 3,9 5,0 4,6 3,8 4,2 4,0 
        
  Συµβολή στη Μεταβολή του Α.Ε.Π.   
  (σε εκατοστιαίες µονάδες)   
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ιδιωτική Κατανάλωση 3,3 3,0 3,6 3,4 3,0 3,1 2,4 
∆ηµόσια Κατανάλωση 0,1 1,2 -0,2 0,5 0,2 0,0 1,1 
Ακαθ. Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου  0,9 2,3 3,5 1,5 0,2 3,7 1,2 
Κατά φορέα: γενική κυβέρνηση 0,1 -0,1 0,5 0,2 -0,6 0,2 0,1 
                     λοιποί φορείς 0,8 2,4 3,0 1,3 0,8 3,5 1,1 
Κατά είδος:  κατασκευές 0,6 0,5 1,4 0,5 -0,1 2,8 0,3 
                     Εξοπλισµός 0,0 1,6 2,0 0,8 0,2 0,7 0,8 
                     Λοιπές 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
Αποθέµατα & Στατιστικές ∆ιαφορές 
(% του Α.Ε.Π.) -1,3 -0,9 0,4 0,3 0,0 -0,7 0,6 
Εγχώρια Τελική Ζήτηση 4,2 6,6 7,0 5,4 3,4 6,8 4,7 
Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -0,7 -1,8 0,5 2,5 0,6 1,1 1,3 
Εξαγωγές Αγαθών  -0,0 -0,8 0,7 0,0 0,7 1,1 0,2 
Εξαγωγές Υπηρεσιών -0,7 -1,0 -0,2 2,5 -0,1 0,0 1,1 
Τελική Ζήτηση 2,3 3,8 7,9 8,3 4,0 7,3 6,6 
Εισαγωγές Αγαθων & Υπηρεσιών 2,2 0,1 -2,9 -3,7 -0,2 -3,1 -2,6 
Εισαγωγές Αγαθων  1,8 -1,1 -3,6 -3,1 -0,3 -2,6 -2,0 
Εισαγωγές Υπηρεσιών 0,4 1,2 0,7 -0,6 0,1 -0,5 -0,6 
Ισοζύγιο Αγαθών & Υπηρεσιών 1,5 -1,7 -2,4 -1,1 0,4 -2,0 -1,3 
Α.Ε.Π. σε αγοραίες τιµές 4,5 3,9 5,0 4,6 3,8 4,2 4,0 

 
Πηγές: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδoς, 2007, ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί, Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Απρίλιος 2008. 
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Ο ρυθµός ανόδου των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ήταν 

υψηλός και εκτιµάται ότι υπερδιπλασιάστηκε το 2003. Η συγκεκριµένη άνοδος 

οφειλόταν στη σηµαντική αύξηση τόσο των επενδύσεων της γενικής κυβέρνησης, 

όσο και των επιχειρηµατικών επενδύσεων, λόγω της αύξησης των επενδύσεων των 

δηµοσίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων σε κλάδους του τοµέα 

των υπηρεσιών [1]. 

 

Το 2004 ο µέσος ρυθµός ανόδου του Α.Ε.Π. άρχισε να επιβραδύνεται και 

διαµορφώθηκε στο 4,7%. Στη συγκεκριµένη µεταβολή συνέβαλαν από την πλευρά 

της ζήτησης, οι ευνοϊκές νοµισµατικές συνθήκες, οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις και το 

ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Τα πραγµατικά επιτόκια παρέµειναν σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα, ενισχύοντας την ιδιωτική κατανάλωση και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η 

µεγάλη αύξηση του όγκου του παγκόσµιου εµπορίου επηρέασε ευνοϊκά τις εξαγωγές 

υπηρεσιών. 

 

Η ιδιωτική κατανάλωση, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1, εκτιµάται ότι 

αυξήθηκε σε 4,7% το 2004 έναντι 4,5% το 2003, αντανακλώντας τη συνεχιζόµενη 

επέκταση της καταναλωτικής πίστης, τη σωρευτική άνοδο της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια και την αύξηση του 

διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, η οποία, ωστόσο, ήταν βραδύτερη σε 

σχέση µε το 2003. Αντίθετα, η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε σε 2,8% το 2004 

έναντι µείωσης κατά 2,1% το 2003, αντανακλώντας τη δηµοσιονοµική χαλάρωση. 

 

Ο ρυθµός ανόδου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου µειώθηκε στο 

5,7% το 2004 έναντι 13,7% το 2003. Το συγκεκριµένο γεγονός οφειλόταν κυρίως 

στην επιβράδυνση της ανόδου των επενδύσεων των ιδιωτικών και δηµοσίων 

επιχειρήσεων, αλλά και στη στασιµότητα των επενδύσεων σε κατοικίες. 

 

Σε αντίθεση µε την αύξηση της διεθνούς ζήτησης, οι εξαγωγές αγαθών µειώθηκαν 

κατά 2,5%, λόγω της σωρευτικής απώλειας ανταγωνιστικότητας των τελευταίων 

ετών. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές υπηρεσιών ανέκαµψαν, σηµειώνοντας 

άνοδο 21,8%, ενώ ο ρυθµός ανόδου των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

επιταχύνθηκε σε 9,3%. 

 

Η προσφορά δεν ακολούθησε µε τον ίδιο ρυθµό την άνοδο της τελικής ζήτησης, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση του θετικού ‘παραγωγικού κενού’. Πιο συγκεκριµένα, ο 

µέσος ρυθµός ανόδου της παραγωγικής ικανότητας της ελληνικής οικονοµίας, τα 
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τελευταία χρόνια, υπολειπόταν του µέσου ρυθµού ανόδου της ζήτησης, παρά τη 

µεγάλη αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και του εργατικού 

δυναµικού [2]. 

 

Το 2005 ο ρυθµός αύξησης του Α.Ε.Π. µειώθηκε στο 3,7% έναντι 4,7% το 2004. 

Εντούτοις, η επίδοση της ελληνικής οικονοµίας κρίθηκε ικανοποιητική. Στη διατήρηση 

του Α.Ε.Π. σε ικανοποιητικά επίπεδα συνέβαλαν οι ευνοϊκές νοµισµατικές και 

χρηµατοπιστωτικές συνθήκες, οι οποίες επέτρεψαν την περαιτέρω χρηµατοδότηση 

της δαπάνης των νοικοκυριών, καθώς και το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον.  

 

Παρά το γεγονός ότι ο ρυθµός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης µειώθηκε 

αισθητά το 2005 στο 3,7% από 4,7% το 2004, η καταναλωτική δαπάνη των 

νοικοκυριών εξακολούθησε να αποτελεί τον κύριο προωθητικό παράγοντα της 

εγχώριας ζήτησης, συµβάλλοντας κατά 2,6% στην άνοδο του Α.Ε.Π. Η µείωση του 

ρυθµού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης οφειλόταν στην επιβράδυνση του 

ρυθµού ανόδου της απασχόλησης και των πραγµατικών µέσων καθαρών αποδοχών 

των µισθωτών στο σύνολο της οικονοµίας καθώς και των άλλων εισοδηµάτων. Ο 

ρυθµός ανόδου της δηµόσιας κατανάλωσης διαµορφώθηκε στο 3,1% το 2005 έναντι 

2,8% το 2004, κυρίως λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης της απασχόλησης στον 

τοµέα της γενικής κυβέρνησης. 

 

Οι συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν κατά 1,4% το 2005 έναντι 

αύξησης κατά 5,7% το 2004. Πιο συγκεκριµένα, οι δηµόσιες επενδύσεις περικόπηκαν 

δραστικά το 2005 κατά 13,6% σε σταθερές τιµές έναντι ανόδου 7,7% το 2004. 

Επιπλέον, ο ρυθµός αύξησης των επιχειρηµατικών επενδύσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων και των επενδύσεων των δηµοσίων επιχειρήσεων) µειώθηκε 

αισθητά στο 1,5% από 7% το 2004. 

 

Οι επενδύσεις σε κατοικίες µειώθηκαν κατά 1,4% το 2005 για δεύτερο κατά σειρά 

έτος. Όµως ο ρυθµός ανόδου του υπολοίπου των στεγαστικών δανείων 

επιταχύνθηκε στο 33,4% το ∆εκέµβριο του 2005, από 27,2% το ∆εκέµβριο του 2004, 

υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση κατοικιών καλυπτόταν σε µεγάλο βαθµό από το 

υπάρχον απόθεµα κατοικιών. 

 

Όσον αφορά το πραγµατικό εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, η µεταβολή 

του σε εθνικολογιστική βάση συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση του Α.Ε.Π. το 2005 

κατά 1,1%. Το συγκεκριµένο γεγονός οφειλόταν στην άνοδο των εξαγωγών αγαθών 
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σε συνδυασµό µε τη µικρή µείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 

1,2%. Ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε εθνικολογιστική 

βάση επιβραδύνθηκε σηµαντικά το 2005 στο 3% από 11,5% το 2004, καθώς ο 

ρυθµός ανόδου των εξαγωγών υπηρεσιών, µειώθηκε σηµαντικά και µηδενίστηκε το 

2005. 

 
Η ελληνική οικονοµία το 2005, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραµµα 3.1, 

εξακολούθησε να είναι µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, υπερβαίνοντας σηµαντικά το µέσο ρυθµό ανόδου της 

ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

υπολειπόταν των αναπτυξιακών επιδόσεων πολλών από τις νέες χώρες – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε µονάδες αγοραστικής 

δύναµης, το οποίο ήταν 22,6% χαµηλότερο από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 15, εξακολουθούσε να υστερεί [3]. 

 

∆ιάγραµµα 3.1 
Ρυθµοί Οικονοµικής Ανάπτυξης  
Ελλάδα & Ζώνη του Ευρώ* 

    (ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) 
 

 
 
                * Ρυθµός µεταβολής Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε σταθερές τιµές αγοράς. 
 
                        Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2006. 
 
 
Η ελληνική οικονοµία το 2006 εξακολούθησε να αναπτύσσεται µε υψηλό ρυθµό, ο 

οποίος έφτασε το 4,3%, έναντι 3,7% το 2005. Στην επιτάχυνση του ρυθµού 

ανάπτυξης συνέβαλε κυρίως η εγχώρια ζήτηση. Παράλληλα, οι νοµισµατικές και 
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χρηµατοπιστωτικές συνθήκες παρέµειναν ευνοϊκές για την οικονοµική δραστηριότητα 

και επέτρεψαν περαιτέρω χρηµατοδότηση της δαπάνης των νοικοκυριών και των 

επιχειρηµατικών επενδύσεων. Θετικά επίσης συνέβαλε και το ευνοϊκό διεθνές 

περιβάλλον, ιδίως η αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου, η οποία στήριξε την άνοδο 

των εξαγωγών αγαθών. 

 

Η ιδιωτική κατανάλωση της χώρας διατήρησε υψηλό ρυθµό ανόδου, ο οποίος 

επιταχύνθηκε (στο 3,9% από 3,4% το 2005) και αποτέλεσε για άλλο ένα έτος τον 

κύριο προωθητικό παράγοντα της εγχώριας ζήτησης. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε, 

εκτός των άλλων, και η αύξηση της αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων των 

νοικοκυριών – αυξήθηκαν τόσο οι τιµές των κατοικιών, οι οποίες αποτελούν το 

σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όσο και οι τιµές 

των µετοχών στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας. Από την άλλη πλευρά, η δηµόσια 

κατανάλωση αυξήθηκε το 2006 κατά 0,6% έναντι 1,0% το 2005, κυρίως λόγω της 

συνεχιζόµενης αύξησης της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο. 

 

Οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σηµείωσαν ρυθµό ανόδου 

12,7%, µετά την ελαφριά κάµψη που είχαν καταγράψει το 2005. Οι δηµόσιες 

επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7,6%, ενώ ο ρυθµός ανόδου των επιχειρηµατικών 

επενδύσεων επιταχύνθηκε σε 8,6% από 1,5% το προηγούµενο έτος. Σε αυτή τη 

θετική εξέλιξη καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η αύξηση της εγχώριας και της διεθνούς 

ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες ορισµένων παραγωγικών κλάδων, η κερδοφορία 

συγκεκριµένων δυναµικών κλάδων της οικονοµίας, καθώς και η δυνατότητα ευχερούς 

χρηµατοδότησης επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστηµα. 

 

Οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξήθηκαν σηµαντικά, µετά την οριακή κάµψη του 2004 

και του 2005, σηµειώνοντας ρυθµό ανόδου 32,3%. Η σηµαντική άνοδος των 

επενδύσεων σε κατοικίες συνδέθηκε µε την προαναγγελία φορολογικών ρυθµίσεων 

τους τελευταίους µήνες του 2005 (επιβολή ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδοµές και 

αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών). Επιπλέον, την αύξηση των επενδύσεων 

σε κατοικίες στήριξε η στεγαστική πίστη, καθώς ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του 

υπολοίπου των στεγαστικών δανείων ήταν 25,8% το ∆εκέµβριο του 2006, έναντι 

33,5% το ∆εκέµβριο του 2005. 

 

Ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών αγαθών σε σταθερές τιµές επιταχύνθηκε στο 11% 

από 8,2% το 2005 και υπερέβη το ρυθµό ανόδου της διεθνούς ζήτησης, µε συνέπεια 

να αυξηθεί το µερίδιο αγοράς των ελληνικών εξαγωγών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών σε 
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εθνικολογιστική βάση ανέκαµψαν το 2006 σε σταθερές τιµές (1,4% έναντι -0,1% το 

2005, µε αποτέλεσµα το πραγµατικό εξωτερικό ισοζύγιο σε εθνικολογιστική βάση να 

έχει αρνητική συµβολή στην άνοδο του Α.Ε.Π. κατά 2,0 εκατοστιαίες µονάδες, µετά 

από θετική συµβολή το 2005 κατά 1,1 εκατοστιαία µονάδα. 

 

Στα πλαίσια της Ε.Ε., η ελληνική οικονοµία ήταν το 2006 µία από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες µεταξύ των 15 πιο ανεπτυγµένων χωρών-µελών της 

Ε.Ε., υπερβαίνοντας επίσης το ρυθµό ανόδου του Α.Ε.Π. στη ζώνη του ευρώ ως 

σύνολο. Ωστόσο, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της χώρας εξακολούθησε να υστερεί µε 

ποσοστό 21,5% χαµηλότερο από το µέσο όρο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15.[4] 
 
 
 
Το 2007 το Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 4,0%, έναντι 4,2% το 2006. Συνεπώς, ο ρυθµός 

ανόδου του Α.Ε.Π. υπερέβη τον αντίστοιχο ρυθµό της ζώνης του ευρώ  (2,6%) και η 

ελληνική οικονοµία παρέµεινε µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες της 

Ε.Ε. (βλ. ∆ιάγραµµα 6). Ο υψηλός ρυθµός ανόδου της οικονοµικής δραστηριότητας 

οφειλόταν, όπως και τα προηγούµενα έτη, στη θετική συµβολή της εγχώριας ζήτησης 

(τόσο της ιδιωτικής κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων, αν και ο ρυθµός ανόδου 

και των δύο εµφάνισε επιβράδυνση σε σύγκριση µε το 2006. Επίσης, η µεταβολή του 

πραγµατικού εξωτερικού ισοζυγίου επέδρασε ανασχετικά στο ρυθµό ανόδου του 

Α.Ε.Π.[5] 
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3.2. Πληθωρισµός 
 
Το 2003 ο µέσος ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού στην Ελλάδα µε βάση τον 

Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών του Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ), ο οποίος προσφέρεται για 

συγκρίσεις µε την εξέλιξη του πληθωρισµού στη ζώνη του ευρώ, υποχώρησε στο 

3,4% (βλ. Πίνακα 3.2) από 3,9% το 2002 ( βάση του Εν∆ΤΚ). Η απόκλιση του 

πληθωρισµού στην Ελλάδα από το µέσο ετήσιο πληθωρισµό στη ζώνη του ευρώ 

µειώθηκε σε 1,3% το 2003 από 1,6% το 2002. Με βάση το ∆είκτη Τιµών του 

Καταναλωτή, ο µέσος ετήσιος ρυθµός του πληθωρισµού διαµορφώθηκε στο 3,5% το 

2003, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 6. Ο πυρήνας του πληθωρισµού, όπως 

µετρείται µε τον ετήσιο ρυθµό µεταβολής του Εν∆ΤΚ χωρίς τις τιµές της ενέργειας και 

των µη επεξεργασµένων ειδών διατροφής υποχώρησε περισσότερο στο 3,1% κατά 

µέσο όρο το 2003 από 3,9% το 2002. 

 

Βασικοί παράγοντες της υποχώρησης του πληθωρισµού ήταν η ανατίµηση του ευρώ, 

η οποία συγκράτησε τον εισαγόµενο πληθωρισµό, καθώς και η επιβράδυνση του 

ρυθµού ανόδου του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της 

οικονοµίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η υποχώρηση του πυρήνα δεν ήταν µεγαλύτερη 

και ότι ο πληθωρισµός στην Ελλάδα παρέµενε σχετικά υψηλός οφειλόταν αφενός 

στην ύπαρξη υπερβάλλουσας ζήτησης σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας και 

αφετέρου στις µη ικανοποιητικές συνθήκες ανταγωνισµού σε ορισµένες αγορές, οι 

οποίες δεν λειτουργούσαν αποτελεσµατικά [6]. 

 

Το 2004 ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

(Εν∆ΤΚ), διαµορφώθηκε το τέταρτο τρίµηνο στο ίδιο επίπεδο (3,2%) µε το τελευταίο 

τρίµηνο του 2003, αλλά κατά µέσο όρο το 2004 υποχώρησε στο 3% από 3,4% το 

2003, κυρίως γιατί η µείωση των τιµών των νωπών οπωροκηπευτικών 

υπεραντιστάθµισε την ταχύτερη, σε σχέση µε το 2003, άνοδο των τιµών των 

καυσίµων και την αύξηση του πυρήνα του πληθωρισµού. Πιο αναλυτικά, ο πυρήνας 

του πληθωρισµού, όπως µετρείται µε τον ετήσιο ρυθµό µεταβολής του Εν∆ΤΚ χωρίς 

τις τιµές της ενέργειας και των µη επεξεργασµένων ειδών διατροφής,  διαµορφώθηκε 

σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε το 2003, 3,4% κατά µέσο όρο, έναντι 3,1% το 

2003. 

 

Η αυξητική τάση του πυρήνα του πληθωρισµού, η σηµαντική επιτάχυνση της ανόδου 

των τιµών χονδρικής πώλησης των εγχώριων βιοµηχανικών προϊόντων, τα οποία 

προορίζονταν για εσωτερική κατανάλωση (σε αντίθεση µε την πολύ µικρή αύξηση 



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ                                     REAL ESTATE – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

37 

των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων) και η επιτάχυνση της ανόδου των τιµών στις 

οποίες οι εξαγωγείς πρόσφεραν τα προϊόντα τους ( είτε σε ευρώ, είτε σε όρους 

νοµίσµατος), υποδήλωναν ότι οι εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις, σε συνδυασµό µε 

το χαµηλότερο πληθωρισµό των εµπορικών εταίρων της Ελλάδας και την ανατίµηση 

του ευρώ, επηρέαζαν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων ως 

προς τις τιµές, τόσο στην εσωτερική, όσο και στις ξένες αγορές [7]. 

 
Ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός βάσει του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών του 

Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) αυξήθηκε στο 3,5% το 2005, από 3% το 2004. Αντίθετα το 

µέσο ετήσιο επίπεδο του πυρήνα του πληθωρισµού όπως µετρείται µε βάση τον 

Εν∆ΤΚ χωρίς τις τιµές της ενέργειας και των µη επεξεργασµένων ειδών διατροφής, 

υποχώρησε στο 3,2% το 2005 από 3,4% το 2004. Με βάση το ∆είκτη Τιµών του 

Καταναλωτή (∆ΤΚ), ο µέσος ετήσιος ρυθµός του πληθωρισµού επιταχύνθηκε στο 

3,5% το 2005 από 2,9% το 2004 (πίνακας 3.2). Ενώ, ο πυρήνας του πληθωρισµού 

υποχώρησε στο 3,1% από 3,3% το 2004. 

 

Η επιτάχυνση του πληθωρισµού το 2005 οφειλόταν κυρίως σε εξωγενείς 

παράγοντες. Συγκεκριµένα, η άνοδος της τιµής του αργού πετρελαίου και των άλλων 

εισαγόµενων προϊόντων ήταν µεγαλύτερη από ότι το 2004. Στην παγκόσµια αγορά η 

µέση τιµή του αργού πετρελαίου τύπου Brent σε δολάρια αυξήθηκε µε πολύ 

υψηλότερο ρυθµό το 2005 (46,3%) από ότι το 2004 (33,6%). Επιπλέον, η ανατίµηση 

του ευρώ έναντι του δολαρίου ανακόπηκε, 0,1%  κατά µέσο όρο το 2005, έναντι 10% 

το 2004. Εποµένως, λόγω των συγκεκριµένων εξελίξεων η άνοδος της τιµής του 

πετρελαίου σε ευρώ ήταν µεγαλύτερη, 46,2% το 2005 έναντι 21,5% το 2004. 

 

Ο ρυθµός ανόδου στην παγκόσµια αγορά των τιµών των άλλων µη ενεργειακών 

πρώτων υλών σε ευρώ επιβραδύνθηκε ελαφρά στο 9,4% το 2005, από 10,8% το 

2004. Στην εγχώρια αγορά, ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανόδου του ∆είκτη Τιµών 

Εισαγωγών στη Βιοµηχανία χωρίς τις τιµές της ενέργειας επιταχύνθηκε στο 1,2% το 

2005, από 0,8% το 2004. Η µικρή αυτή επιτάχυνση αντανακλούσε τη µικρή µέση 

ετήσια υποτίµηση του ευρώ έναντι των άλλων νοµισµάτων κατά 0,7% το 2005, µετά 

από ανατίµηση κατά 1,5% το 2004, η οποία επέδρασε αυξητικά στις τιµές των 

προϊόντων που εισάγονταν από χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, στην 

αύξηση του πληθωρισµού συνέβαλε και το γεγονός ότι η µείωση των τιµών των 

νωπών οπωροκηπευτικών, αν και συνεχίστηκε, ήταν το 2005 µικρότερη από ότι το 

2004 (-8,1% κατά µέσο όρο έναντι -11,9%). 
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Πίνακας 3.2 
∆είκτες Τιµών (ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) 

 

 
 
Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 και ΕΣΥΕ. 



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ                                     REAL ESTATE – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

39 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η αύξηση του πληθωρισµού ήταν σχετικά περιορισµένη το 

2005, αντανακλώντας το γεγονός ότι ο πυρήνας του πληθωρισµού υποχώρησε 

ελαφρά. Ειδικότερα, επιβραδύνθηκε ο ρυθµός ανόδου των τιµών των ειδών 

διατροφής, εκτός νωπών οπωροκηπευτικών (2,5% από 3,6%), των ενοικίων (4,2% 

από 5,3%), των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας (2,9% από 5,2%), 

των ιατρικών υπηρεσιών (6% από 7,9%), των υπηρεσιών αναψυχής (2% από 4,9%) 

και των ξενοδοχείων – καφέ – εστιατορίων (3,2% από 4,3%). 

 

Οι πληθωριστικές πιέσεις στο επίπεδο τιµών του παραγωγού παρέµειναν 

σηµαντικές, παρά την αξιόλογη υποχώρησή τους το 2005. Οι τιµές παραγωγού στη 

βιοµηχανία (εκτός ενέργειας) για την εγχώρια αγορά αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό 3% το 2005 έναντι 4,7% το 2004. Ο αντίστοιχες τιµές για την εξωτερική αγορά 

αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 0,3% το 2005 έναντι 1,8% το 2004. 

 

Η υποχώρηση του πυρήνα και η περιορισµένη επιτάχυνση του πληθωρισµού βάσει 

του Εν∆ΤΚ οφείλονταν σε µία σειρά παραγόντων, οι οποίοι είναι οι εξής: 

 

 Η αύξηση της έµµεσης φορολογίας η οποία επηρέασε ανοδικά αλλά σε 

περιορισµένη έκταση τον πυρήνα του πληθωρισµού. Με βάση τα δεδοµένα 

του ∆εκεµβρίου 2005, εκτιµάται ότι η αύξηση της έµµεσης φορολογίας 

συνέβαλε µόνο κατά 0,75% στον ετήσιο ρυθµό του πληθωρισµού, 

µετρούµενο µε το ∆ΤΚ. 

 

 Ο ρυθµός ανόδου των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων (εκτός καυσίµων) 

επιταχύνθηκε αλλά παρέµεινε πολύ χαµηλός, 1,4% το 2005, έναντι 0,6% το 

2004, σύµφωνα µε το νέο ∆είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία της 

ΕΣΥΕ. 

 

 Οι τιµές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αυξήθηκαν το 2005 µε ρυθµό 

υψηλότερο του πληθωρισµού, 4,6% κατά µέσο όρο, έναντι 3%. Εποµένως, 

εκτιµάται ότι συνέβαλαν στην ετήσια άνοδο του γενικού ∆ΤΚ κατά 0,27% 

έναντι 0,16% το 2004. 

 

 Εντάθηκε η εποπτεία της αγοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την 

Επιτροπή Ανταγωνισµού, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις 

καταστρατήγησης των κανόνων λειτουργίας της αγοράς. 
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 Οι πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνταν από την πλευρά της συνολικής 

εγχώριας ζήτησης ήταν µικρότερες το 2005 από ότι το 2004.[8] 

 

Το 2006 ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός στην Ελλάδα υποχώρησε ελαφρά στο 3,3% 

από 3,5% το 2005, βάσει του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ). 

Το µέσο ετήσιο επίπεδο του πυρήνα του πληθωρισµού, όπως µετρείται µε βάση τον 

Εν∆ΤΚ χωρίς τις τιµές της ενέργειας και των µη επεξεργασµένων ειδών διατροφής, 

µειώθηκε στο 2,9% από 3,2% το 2005. Ωστόσο, ο πυρήνας του πληθωρισµού 

αυξήθηκε στο 3,4% το τέταρτο τρίµηνο του 2006 (από 3,0% το τελευταίο τρίµηνο του 

2005). 

 

Η µικρή αυτή υποχώρηση του πληθωρισµού αντανακλά την επίδραση ευνοϊκών 

συνθηκών, όπως: 

 

• η σταδιακή εξάλειψη, από τον Απρίλιο του 2006, της επίδρασης που είχε στον 

ετήσιο ρυθµό ανόδου των τιµών καταναλωτή η αύξηση των συντελεστών 

έµµεσης φορολογίας (από το προηγούµενο έτος) 

 

• η επιβράδυνση του µέσου ετήσιου ρυθµού αύξησης των τιµών του αργού 

πετρελαίου και των εγχώριων λιανικών τιµών των καυσίµων 

 

• η ενίσχυση του ανταγωνισµού στον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 

 

Από την άλλη πλευρά, δυσµενώς επέδρασαν στον πληθωρισµό η µεγάλη 

επιτάχυνση της ανόδου των τιµών των βασικών εµπορευµάτων στην παγκόσµια 

αγορά και των τιµών των εισαγόµενων αγαθών, καθώς και η αύξηση των τιµών των 

νωπών οπωροκηπευτικών, σε αντίθεση µε το 2005. Συγκεκριµένα, οι τιµές των 

νωπών οπωροκηπευτικών, οι οποίες άσκησαν αυξητική επίδραση στον πληθωρισµό 

το 2006, εµφάνισαν άνοδο µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,3% έναντι µείωσης κατά 8,1% το 

2005. Επιπλέον, ο ρυθµός ανόδου των τιµών των εισαγόµενων καταναλωτικών 

αγαθών παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι 1,4% το 2005. Ο ρυθµός ανόδου των τιµών 

των εισαγόµενων ενδιάµεσων αγαθών παρουσίασε επιτάχυνση και διαµορφώθηκε σε 

επίπεδο 5,7% έναντι 2,7% το προηγούµενο έτος, ενώ ο µέσος ετήσιος ρυθµός 

αύξησης των τιµών παραγωγού για τα καταναλωτικά αγαθά έφτασε το 5,9% από 

2,5% το 2005. 
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Στη ζώνη του ευρώ ο πληθωρισµός βάσει του Εν∆ΤΚ και ο πυρήνας του 

πληθωρισµού παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο έτος, δηλαδή 2,2% 

και 1,5% αντίστοιχα. Συνεπώς, η απόκλιση του πληθωρισµού στην Ελλάδα από το 

αντίστοιχο µέγεθος στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο µειώθηκε σε 1,1 εκατοστιαία 

µονάδα από 1,3 εκατοστιαία µονάδα το 2005 και η απόκλιση του πυρήνα σε 1,4 

εκατοστιαία µονάδα από 1,7 το 2005.[9]  

 

Το 2007 ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός (βάσει του Εν∆ΤΚ) υποχώρησε στο 3,0% 

από 3,3% το 2006. Ειδικότερα, οι τιµές της ενέργειας αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό 2,1% (έναντι 9,4% το 2006) και οι τιµές των επεξεργασµένων τιµών διατροφής 

µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,7% (έναντι 5,2% το 2006). Αντίθετα, επιτάχυνση του µέσου 

ετήσιου ρυθµού ανόδου (2,2% από 1,9%) εµφάνισαν οι τιµές των µη 

επεξεργασµένων ειδών διατροφής, οι τιµές των βιοµηχανικών αγαθών εκτός ειδών 

διατροφής και ενέργειας (στο 2,2% από 1,6%) και οι τιµές των υπηρεσιών (στο 3,7% 

από 3,1%).  

 

Η υποχώρηση του µέσου ετήσιου πληθωρισµού οφειλόταν κυρίως σε προσωρινούς 

ευνοϊκούς παράγοντες, ιδίως όσον αφορά στους εξέλιξη της τιµής των καυσίµων, οι 

οποίοι στη συνέχεια αντιστράφηκαν. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ετήσιος 

ρυθµός ανόδου των τιµών των επεξεργασµένων ειδών διατροφής παρουσίασε 

επιβράδυνση και συνεπώς συνέβαλε στην υποχώρηση του µέσου ετήσιου 

πληθωρισµού, αλλά έως τον Σεπτέµβριο, καθώς το τελευταίο τρίµηνο του έτους ο 

ρυθµός επιταχύνθηκε. Εξάλλου, το τέταρτο τρίµηνο του 2007 ο ετήσιος ρυθµός 

πληθωρισµού διαµορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι το αντίστοιχο τρίµηνο 

του 2006 (3,6% έναντι 3,2%).  

 

Επιπλέον, ο πυρήνας του πληθωρισµού (βάσει του Εν∆ΤΚ χωρίς τις τιµές της 

ενέργειας και των µη επεξεργασµένων ειδών διατροφής) αυξήθηκε στο 3,2% σε µέση 

ετήσια βάση, από 2,9% το 2006, αντανακλώντας πληθωριστικές πιέσεις τόσο από 

την πλευρά της συνολικής ζήτησης, η οποία εξακολούθησε να αυξάνεται, όσο και 

από την πλευρά της εγχώριας προσφοράς, καθώς το κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος στο σύνολο της οικονοµίας επίσης συνέχισε να αυξάνεται περισσότερο 

από ό,τι το 2006. 

 

Από την άλλη πλευρά, κάποιοι άλλοι παράγοντες συντέλεσαν στη συγκράτηση του 

πληθωρισµού, όπως οι επανειληµµένες αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας από το ∆εκέµβριο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2007, η 
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συνεχιζόµενη ανάπτυξη του ανταγωνισµού στον τοµέα του λιανικού εµπορίου και η 

εισαγωγή τελικών καταναλωτικών αγαθών από χώρες µε χαµηλό κόστος 

παραγωγής. Ειδικότερα, στην υποχώρηση του µέσου ετήσιου πληθωρισµού το 2007 

συνέβαλε η µείωση του εισαγόµενου πληθωρισµού. Η διεθνής τιµή του αργού 

πετρελαίου τύπου Brent  σε µέσο ετήσιο επίπεδο υποχώρησε κατά 0,2% σε ευρώ, 

ενώ είχε αυξηθεί κατά 18,6% το 2006.  

 

Επίσης, ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανόδου των τιµών των εισαγόµενων στην Ελλάδα 

καταναλωτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ το 2006 κατά 2,0%. Επιπλέον, 

οι πληθωριστικές πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης καθώς και η αύξηση του 

κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονοµίας (4,2% από 

3,5% το 2006) συνέβαλαν στην άνοδο του πυρήνα του πληθωρισµού το 2007. 

Συγκεκριµένα, οι ρυθµοί ανόδου της καταναλωτικής και της επενδυτικής ζήτησης 

διατηρήθηκαν υψηλοί σε όλη τη διάρκεια του 2007, αν και επιβραδύνθηκαν. 

 

Τέλος, αναφορικά µε τις τιµές του πληθωρισµού στη ζώνη του ευρώ, η απόκλιση του 

πληθωρισµού στην Ελλάδα από το αντίστοιχο µέγεθος στη ζώνη του ευρώ ως 

σύνολο παρέµεινε µεγάλη το 2007, αν και µειώθηκε ελαφρά σε 0,9 της εκατοστιαίας 

µονάδας, από 1,1 εκατοστιαία µονάδα το 2006. Σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε το 2006 

παρέµεινε και η απόκλιση του πυρήνα του πληθωρισµού, παρά τη µικρή µείωσή της 

σε 1,2 εκατοστιαία µονάδα, από 1,4 εκατοστιαία µονάδα το προηγούµενο έτος. [10] 
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3.3. Απασχόληση – Ανεργία 
 
Το 2003 η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,3%, ενώ το ποσοστό ανεργίας 

µειώθηκε στο 9,3% (βλ. στοιχεία Πίνακα 3.3). Η µείωση του αριθµού των ανέργων 

οφειλόταν στην αύξηση των θέσεων εργασίας και όχι σε απόσυρση από το εργατικό 

δυναµικό ατόµων που αναζητούσαν εργασία. Το σύνολο της αύξησης της 

απασχόλησης το 2003 αφορούσε πλήρως απασχολουµένους, ενώ οι µερικώς και οι 

προσωρινά απασχολούµενοι µειώθηκαν. 

 
 

Πίνακας 3.3 
Πληθυσµός, Εργατικό ∆υναµικό και απασχόληση 

(ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) 
 

 
 

 

 

Πίνακας 7 
 

Πληθυσµός, Εργατικό ∆υναµικό, Απασχόληση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ΕΣΥΕ, Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού. Στοιχεία για το β’ τρίµηνο κάθε έτους. 
2. Ποσοστό Συµµετοχής του πληθυσµού ηλικίας 15-64 ετών στο εργατικό δυναµικό. 
3. Απασχολούµενοι 15 – 64 ετών ως ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 15 – 64 ετών. 
4.Τα στοιχεία της ΕΕ∆ για το 2004 δεν είναι πλήρως συγκρίσιµα µε εκείνα για τα προηγούµενα έτη. 
5. Στο κύριο κείµενο αναφέρονται οι µέσες ετήσιες µεταβολές και τα µέσα επίπεδα έτους. 
 
Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007. 
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Το 2004 η σηµαντική άνοδος του Α.Ε.Π. και η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων 

συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης. Το ποσοστό απασχόλησης ήταν κατά 

µέσο όρο 59,6% στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν 64,7%. Η υστέρηση οφειλόταν στο πολύ χαµηλότερο ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα (45,2%) σε σύγκριση µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (56,8%) και στο χαµηλότερο σε σύγκριση µε την Ε.Ε. των 15 ποσοστό 

απασχόλησης των νέων 15 – 24 ετών στην Ελλάδα 26,8% έναντι περίπου 40% στην 

Ε.Ε των 15. 

 

Παρά την αύξηση της απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας παρέµεινε σε υψηλό 

επίπεδο το 2004 (10,2%). Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 

(15,9%) και των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών (26,5%). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, 

ότι το 41,5% του συνολικού αριθµού των ανέργων ήταν άτοµα χωρίς προηγούµενη 

εργασιακή εµπειρία [11]. 

Η αγορά εργασίας το 2005 χαρακτηρίστηκε από αύξηση της απασχόλησης κατά 1,2% 

(σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού - ΕΕ∆) και µείωση του 

ποσοστού ανεργίας στο 9,9%. Η αύξηση της απασχόλησης, σε συνδυασµό µε το γεγονός 

ότι ο πληθυσµός ηλικίας 15-64 ετών έµεινε ουσιαστικά αµετάβλητος, είχε ως αποτέλεσµα 

την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης από 59,6% κατά µέσο όρο το 2004 σε 

60,3% κατά µέσο όρο το 2005 (βλ. πίνακα 3.3). Το ποσοστό απασχόλησης 

αυξήθηκε για όλες τις ηλικιακές οµάδες πλην εκείνης των νέων µεταξύ 15 και 24 

ετών. Η άνοδος της απασχόλησης το 2005 προήλθε κυρίως από την ενίσχυση της µισθω-

τής απασχόλησης και από κλάδους του τοµέα των υπηρεσιών (π.χ. εµπόριο, ξενοδοχεία 

και εστιατόρια κ.λ.π.).  

Η αύξηση της απασχόλησης, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη αύξηση του εργατικού 

δυναµικού (κατά 0,5%), οδήγησε σε µείωση του συνολικού ποσοστού ανεργίας από 

10,2% το 2004 σε 9,6% το 2005. Η µείωση της ανεργίας αντανακλούσε αποκλειστικά τη 

µείωση του αριθµού των ανέργων χωρίς προηγούµενη εργασιακή εµπειρία, ενώ ο 

αριθµός των ανέργων µε προηγούµενη εργασιακή εµπειρία αυξήθηκε οριακά. Η εξέλιξη 

αυτή µεταξύ άλλων αντανακλούσε την αύξηση του αριθµού των οικονοµικά µη ενεργών 

ατόµων, κυρίως λόγω της µεγαλύτερης συµµετοχής σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Συγκεκριµένα, το 2004 περίπου 770 χιλιάδες άτοµα ούτε εργάζονταν ούτε αναζητούσαν 

εργασία, επειδή εκπαιδεύονταν, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός ανήλθε σε 800 χιλιάδες 

περίπου το 2005.[12] 
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Το 2006 η άνοδος της οικονοµικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από αύξηση του 

αριθµού των απασχολούµενων και µείωση του αριθµού των ανέργων. Σύµφωνα µε 

στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού, ο αριθµός των απασχολούµενων αυξήθηκε 

κατά 1,9% και το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε κατά µία εκατοστιαία µονάδα, από 

9,9% σε 8,9% το 2005. Στην αύξηση της απασχόλησης συνέβαλαν κατά 1,2 εκατοστιαία 

µονάδα η άνοδος του αριθµού των µισθωτών, κυρίως της «δηµόσιας διοίκησης», κατά 

0,4 της εκατοστιαίας µονάδας η άνοδος του αριθµού των αυτοαπασχολούµενων και κατά 

0,3 της εκατοστιαίας µονάδας η άνοδος του αριθµού των «βοηθών στην οικογενειακή 

επιχείρηση». Στις υπηρεσίες εκτιµάται ότι η απασχόληση αυξήθηκε σχεδόν σε όλους 

τους κλάδους: στο λιανικό εµπόριο 1,7%, στον τουριστικό κλάδο 0,4%, στους 

οργανισµούς χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης 2,3%, στις µεταφορές και 

επικοινωνίες 4,1%. 

Η αύξηση, λοιπόν, της απασχόλησης το 2006 προήλθε από τις υπηρεσίες, ενώ αντίθετα 

στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τοµέα καταγράφηκαν υποχώρηση και οριακή 

αύξηση αντίστοιχα. Η υποχώρηση αυτή αποτελεί συνέχεια της πτωτικής τάσης, η οποία 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και έχει οδηγήσει στη µείωση της συµµετοχής του 

τοµέα στη συνολική απασχόληση σε 12%  από 17% το 2000. Επίσης, η µείωση της 

απασχόλησης το 2006 αντανακλά το γεγονός ότι ο αριθµός των συνταξιοδοτηθέντων 

υπερέβη εκείνον των νεοεισερχοµένων.  

Τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ παρουσίασαν µείωση του αριθµού των ανέργων το 2006. 

Σύµφωνα µε αυτά, ο µέσος αριθµός των ανέργων ήταν 434 χιλιάδες άτοµα (ποσοστό 

ανεργίας 8,9%). Μείωση του αριθµού των ανέργων παρατηρήθηκε σε όλες τις ηλικιακές 

οµάδες και για τα δύο φύλα, µε µόνη εξαίρεση τους άνδρες ηλικίας έως 19 ετών, όπου 

υπήρξε µικρή αύξηση του αριθµού των ανέργων. Η µείωση του αριθµού των ανέργων 

αντανακλά κυρίως τη µείωση του αριθµού των άνεργων γυναικών, ιδίως εκείνων µεταξύ 

30 και 44 ετών. Στην υποχώρηση της ανεργίας συνέβαλαν η µικρή επιβράδυνση του 

ρυθµού αύξησης του εργατικού δυναµικού, καθώς και µεταβολές στην ηλικιακή 

διάρθρωση του εργατικού δυναµικού. Τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ δείχνουν ότι το ποσοστό 

των νέων, οι οποίοι έχουν γενικώς υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, έχει µειωθεί.  

Παρά τη µικρή υποχώρηση του συνολικού ποσοστού ανεργίας, αυτό παρέµεινε πολύ 

υψηλότερο από ό,τι στην ΕΕ των 15 (κάτω του 8% το 2006). Επιπλέον, τα ποσοστά 

ανεργίας των γυναικών και των νέων παρέµειναν σε αρκετά ψηλά επίπεδα στην Ελλάδα. 

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών διαµορφώθηκε σε 13,6% (από 15,3% το 2005), ενώ 

στην ΕΕ των 15 ήταν κάτω του 9%. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας έως 24 ετών 
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διαµορφώθηκε στο 25,2% (από 26% το 2005), ενώ στην ΕΕ των 15 ήταν περίπου 16%. 

[13] 

Η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας το 2007 συνοδεύτηκε από άνοδο της 

απασχόλησης κατά 1,3% και µείωση του ποσοστού ανεργίας  στο 8,3% (από 8,9% το 

2006). Η άνοδος της απασχόλησης προήλθε κυρίως από τον ιδιωτικό µη αγροτικό τοµέα 

και δευτερευόντως από το δηµόσιο τοµέα, ενώ στον αγροτικό τοµέα η απασχόληση 

συνέχισε να µειώνεται. Παρά τις θετικές εξελίξεις, ωστόσο, σε σύγκριση µε τους µέσους 

όρους της ΕΕ των 15, το ποσοστό απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας 

εξακολούθησε να είναι αρκετά χαµηλότερο (61,4% στην Ελλάδα το 2007 έναντι 66,2% 

στην ΕΕ των 15 το 2006). Η απόκλιση αυτή κυρίως αντανακλά το πολύ χαµηλότερο 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα.[14]  

Πιο αναλυτικά, στον ιδιωτικό µη αγροτικό τοµέα η απασχόληση αυξήθηκε µε ρυθµό 2,0% 

συµβάλλοντας στην άνοδο της συνολικής απασχόλησης κατά 1,3 εκατοστιαία µονάδα, 

ενώ στο δηµόσιο τοµέα η απασχόληση αυξήθηκε µε ρυθµό 1,3% συµβάλλοντας κατά 

0,3 της εκατοστιαίας µονάδας στην άνοδο της απασχόλησης. Αντίθετα, στον αγροτικό 

τοµέα η απασχόληση συνέχισε την πτωτική τάση που παρουσιάζει από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 και µειώθηκε κατά 2,5%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού ∆υναµικού, η αύξηση της απασχόλησης προήλθε κυρίως από την άνοδο του 

αριθµού των µισθωτών κατά 3,2%. Η άνοδος της απασχόλησης στον τοµέα των 

υπηρεσιών προήλθε από το εµπόριο, τα ξενοδοχεία-εστιατόρια, τον κλάδο της υγείας και 

τη δηµόσια διοίκηση.  

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία τόσο της ΕΕ∆ όσο και του ΟΑΕ∆ παρουσίασαν 

µείωση του αριθµού των ανέργων το 2007. Συγκεκριµένα, ο µέσος αριθµός των ανέργων 

ήταν 406,9 χιλιάδες άτοµα (ποσοστό ανεργίας 8,3% έναντι 8,9% το 2006). Μείωση του 

ποσοστού ανεργίας παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, µε εξαίρεση τα 

άτοµα ηλικίας 25-29 ετών, όπου παρατηρήθηκε οριακή αύξηση. Επίσης παρατηρήθηκε 

µείωση του ποσοστού ανεργίας ανάµεσα στους νέους που έχουν ολοκληρώσει 

πανεπιστηµιακές σπουδές. [15]  

 

Συνοπτικά, από την επισκόπηση της ελληνικής αγοράς εργασίας προκύπτει ότι 

παραµένουν σηµαντικές προκλήσεις, όπως είναι το χαµηλό ποσοστό 

απασχόλησης και η υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. 

Επίσης, η ελληνική οικονοµία φαίνεται να χαρακτηρίζεται από µικρή δυνατότητα 

δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε σύγκριση µε άλλες χώρες του ευρώ. Τα 
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προβλήµατα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη να εφαρµοστούν πολιτικές τόνωσης 

της επιχειρηµατικότητας και µέτρα µείωσης της διαρθρωτικής ανεργίας µέσω της 

έγκαιρης παρέµβασης σε φθίνοντες κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. 
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3.4. ∆ηµοσιονοµική Πολιτική 

 
 
3.4.1. Προϋπολογισµός Γενικής & Κεντρικής Κυβέρνησης 
 
Παρά τον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης, το 2003 οι δηµοσιονοµικές συνθήκες 

χειροτέρευσαν σε σχέση µε το 2002. Παρά το γεγονός ότι η διεύρυνση του 

ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού οφειλόταν εν µέρει σε έκτακτους 

παράγοντες (δαπάνες για την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων, 

αποζηµιώσεις σε πληγέντες από δυσµενείς καιρικές συνθήκες), η απόκλιση του 

ελλείµµατος από το στόχο του προϋπολογισµού οφειλόταν κατά κύριο λόγο στη 

σοβαρή υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών (π.χ. των επιχορηγήσεων και των 

δαπανών προσωπικού του ∆ηµοσίου), ενώ υπήρξε σηµαντική υστέρηση των εσόδων 

του προϋπολογισµού σε σχέση µε τις προβλέψεις. Ειδικότερα, το έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης διαµορφώθηκε σε -5,6% του Α.Ε.Π., ενώ το έλλειµµα της 

κεντρικής κυβέρνησης µε βάση δηµοσιονοµικά και ταµειακά στοιχεία, αυξήθηκε 

αντίστοιχα σε -5,7% και -6,1% [16] (βλ. Πίνακα 3.4). 

  

 

Πίνακας 3.4 
Ελλείµµατα Γενικής & Κεντρικής Κυβέρνησης 

(ως ποσοστό % του Α.Ε.Π.) 
 

 
 

 
1. Στοιχεία Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών όπως γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (∆ιαδικασία 
Υπερβολικού Ελλείµµατος). 
2. Λόγω στρογγυλοποιήσεων, σε ορισµένα έτη το άθροισµα των επιµέρους κατηγοριών δεν συµφωνεί µε το σύνολο. 
3. Στοιχεία Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως εµφανίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό. 
4. Στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία αυτά αφορούν µόνο τις δανειακές ανάγκες της κυβέρνησης σε 
ταµειακή βάση. 

* Προσωρινά Στοιχεία 
 
Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007, ΕΣΥΕ. 
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Το 2004, παρά τον ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, το έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης διευρύνθηκε ακόµα περισσότερο. Παράλληλα από τον Μάιο του 

2004 ενεργοποιήθηκε η ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος για την Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης (σε εθνικολογιστική βάση) 

αυξήθηκε σε -6,9% του Α.Ε.Π., το οποίο ήταν το υψηλότερο έλλειµµα στη ζώνη του 

ευρώ. Η διεύρυνση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης οφειλόταν στην αύξηση 

του ελλείµµατος της κεντρικής κυβέρνησης (σε δηµοσιονοµική βάση), το οποίο 

διαµορφώθηκε σε -7,6% του Α.Ε.Π. 

 

Το 2005 καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη µείωση του υπερβολικού 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, µε σκοπό να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις υποχρεώσεις 

που είχε αναλάβει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία, 

τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας 

Υπερβολικού Ελλείµµατος, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης για το 2005 µειώθηκε στο -

4,5% του Α.Ε.Π., έναντι -6,9% του Α.Ε.Π. το 2004 (βλ. Πίνακα 3.4). Η σηµαντική αυτή 

δηµοσιονοµική προσαρµογή, η οποία πραγµατοποιήθηκε παρά τη µικρή επιβράδυνση του 

ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και την υστέρηση των εσόδων, ικανοποιούσε τους όρους 

που είχαν τεθεί στην Ελλάδα από το Συµβούλιο ECOFIN για το 2005. 

 

Η βελτίωση των δηµόσιων οικονοµικών αντανακλάται και στο αποτέλεσµα της 

κεντρικής κυβέρνησης σε δηµοσιονοµική βάση, όπου το σχετικό έλλειµµα µειώθηκε 

κατά 1,4 εκατοστιαία µονάδα στο 6,2% του Α.Ε.Π. Αναλυτικότερα, το έλλειµµα του 

κρατικού προϋπολογισµού µειώθηκε από 12.861 εκατ. ευρώ ή -7,6% του Α.Ε.Π. το 

2004 σε 11.275 εκατ. ευρώ ή -6,2% του Α.Ε.Π. το 2005. Όµως, σε σχέση µε το 

στόχο του Προϋπολογισµού του 2005 για έλλειµµα 8.517 εκατ. ευρώ, σηµειώθηκε 

υπέρβαση ύψους 2.758 εκατ. ευρώ ή -1,5% του Α.Ε.Π., η οποία εντοπίζεται εξ 

ολοκλήρου στον τακτικό προϋπολογισµό, το έλλειµµα του οποίου τελικά 

διαµορφώθηκε 70% περίπου πάνω από την πρόβλεψη του προϋπολογισµού. 

Συνεπώς, το σύνολο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής οφειλόταν στη µείωση του 

ελλείµµατος του προϋπολογισµού δηµόσιων επενδύσεων.  

 

Ωστόσο, η υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ελλείµµατος του τακτικού 

προϋπολογισµού οφειλόταν σε αποκλίσεις τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και 

σε αυτό των δαπανών του. Συγκεκριµένα, η υστέρηση των εσόδων έφθασε τα 1.550 

εκατ. ευρώ, ενώ η υπέρβαση των δαπανών τα 1.105 εκατ. ευρώ. Η µείωση του 

ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού αντανακλάται και στο πρωτογενές 
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έλλειµµα, το οποίο περιορίστηκε από -2,0% του Α.Ε.Π. το 2004  σε -0,8% το 

2005 (βλ. ∆ιάγραµµα 3.2). [17] 

 

 

∆ιάγραµµα 3.2 
Πρωτογενές Αποτέλεσµα Κρατικού Προϋπολογισµού 

(ως ποσοστό % του Α.Ε.Π.) 
 
 
 

 
 
 

Προσωρινά Στοιχεία 
 

        Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2006 
 

Όσον αφορά τις δανειακές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης, όπως προκύπτουν 

από την κίνηση των τραπεζικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου και του ΟΠΕΚΕΠΕ3 

µειώθηκαν επίσης, από 9,3% του Α.Ε.Π. το 2004 σε 8,0% του Α.Ε.Π. το 2005. (βλ. 

πίνακα 3.5). Η µείωση αυτή ήταν µικρότερη από εκείνη του ελλείµµατος της 

κεντρικής κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση (το οποίο µειώθηκε κατά 3,3 

εκατοστιαίες µονάδες του Α.Ε.Π.), επειδή το ταµειακό έλλειµµα είχε επηρεαστεί 

από µια σειρά παραγόντων που δεν συνυπολογίζονταν στη µέτρηση του 

ελλείµµατος σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των εθνικών λογαριασµών.  
 

Συγκεκριµένα, το ταµειακό έλλειµµα του 2005 επηρεάστηκε αυξητικά από την 

καταβολή ποσού 2.586 εκατ. ευρώ για την εξόφληση παλαιών χρεών των δηµόσιων 

νοσοκοµείων  προς τους προµηθευτές τους, καθώς και από τη δαπάνη ύψους 1.055 
                                                 
3  Ο Οργανισµός Πληρωµών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) διαχειρίζεται 
τα κεφάλαια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την εισοδηµατική ενίσχυση των αγροτών και ο λογαριασµός του είναι 
ουσιαστικά ισοσκελισµένος. 
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εκατ. ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Αγροτικής Τράπεζας. Αντίθετα, µειωτικά 

στο έλλειµµα επέδρασε η είσπραξη εσόδων ύψους 1.916 εκατ. ευρώ από την πώληση 

του 16,4% των µετοχών του ΟΠΑΠ και του 10% των µετοχών του ΟΤΕ.  

 

Η µείωση του ταµειακού ελλείµµατος εντοπίστηκε σε µεγάλο βαθµό στον προϋ-

πολογισµό δηµόσιων επενδύσεων (Π∆Ε), το έλλειµµα του οποίου περιορίστηκε από 

6.536 εκατ. ευρώ (3,9% του Α.Ε.Π.) το 2004 σε 4.760 εκατ. ευρώ (2,6% του Α.Ε.Π.) το 2005. 

Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν στην περικοπή των δαπανών για επενδύσεις κατά 21,0% έναντι 

του 2004, λόγω της ολοκλήρωσης των έργων που συνδέονταν µε την τέλεση των 

Ολυµπιακών Αγώνων. Η σηµαντική αυτή µείωση των πληρωµών υπεραντιστάθµισε τη 

µικρή πτώση των εσόδων του Π∆Ε κατά 7,4%. 

 

Το ταµειακό έλλειµµα του τακτικού προϋπολογισµού διαµορφώθηκε σε 10.033 εκατ. ευρώ 

ή 5,5% του Α.Ε.Π., έναντι 8.841 εκατ. ευρώ ή 5,2% του Α.Ε.Π. το 2004. Παράλληλα, ο 

λογαριασµός εισοδηµατικής ενίσχυσης των αγροτών (ΟΠΕΚΕΠΕ) παρουσίασε 

πλεόνασµα ύψους 369 εκατ. ευρώ (0,2% του Α.Ε.Π.), έναντι ελλείµµατος 228 εκατ. ευρώ το 

2004 [18]. 

 
 
 

Πίνακας 3.5 
Καθαρές ∆ανειακές Ανάγκες Κεντρικής Κυβέρνησης  

σε Ταµειακή Βάση1 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

  2003 2004 2005 2006 2007* 
Κεντρική Κυβέρνηση 10.526 15.605 14.424 10.467 13.592 
% Α.Ε.Π. 6,8 9,3 8,0 4,9 5,9 
            
 - Κρατικός Προϋπολογισµός 10.833 15.377 14.793 11.500 12.432 
   (Τακτικός 
Προϋπολογισµός)2 4.106 8.841 10.033 7.020 8.512 
   (Προϋπολογισµός 

∆ηµοσίων    Επενδύσεων) 6.727 6.536 4.760 4.480 3.920 
 - ΟΠΕΚΕΠΕ3 -307 228 -369 -1.033 1.160 

 
1. ∆εν περιλαµβάνεται εξόφληση οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς το Ι.Κ.Α. µε έκδοση οµολόγων. 
2. Περιλαµβάνεται η κίνηση λογαριασµών διαχείρισης δηµόσιου χρέους. 
3. Οργανισµός Πληρωµών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού & Εγγυήσεων. 
* Προσωρινά Στοιχεία 
 
Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007.  

 

Το 2006 η κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής πολιτικής παρέµεινε περιοριστική. Η 

συνέχιση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής κρίθηκε απαραίτητη για τον 

περιορισµό των δηµοσιονοµικών περιορισµών, καθώς και για τη µείωση του 
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ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης κάτω του 3% του Α.Ε.Π., ώστε να 

ανταποκριθεί η Ελλάδα στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την απόφαση 

του Συµβουλίου ECOFIN της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά µε το υπερβολικό 

έλλειµµα. Αποτέλεσµα των προσπαθειών αυτών ήταν η επίτευξη του στόχου για 

µείωση του ελλείµµατος σε 2,6% του Α.Ε.Π., από 5,5% του Α.Ε.Π. το 2005. Με 

αυτό τον τρόπο άρχισαν να δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την έξοδο της 

χώρας από τη ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος. [19] 

 

Το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού το 2006 µειώθηκε από -6,2% του 

Α.Ε.Π. το 2005 (11.317 εκατ. Ευρώ) σε -3,8% του Α.Ε.Π. (8.232 εκατ. Ευρώ). Η 

µείωση του ελλείµµατος υπερέβη ελαφρά και το στόχο του Προϋπολογισµού για 

έλλειµµα ύψους -4,4% του Α.Ε.Π. Η µείωση του ελλείµµατος έναντι του 2005 

οφείλεται τόσο στην καλή πορεία των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού, τα 

οποία ενισχύθηκαν και από σηµαντικά έκτακτα έσοδα, όσο και στη συγκράτηση 

των δαπανών στα όρια του προϋπολογισµού. 

 

Η βελτίωση εντοπίστηκε κυρίως στον τακτικό προϋπολογισµό, το έλλειµµα του 

οποίοι µειώθηκε σε -2,0% του Α.Ε.Π. από -3,6% του Α.Ε.Π. το 2005. Μικρότερη 

προσαρµογή σηµειώθηκε και στον προϋπολογισµό δηµόσιων επενδύσεων, το 

έλλειµµα του οποίου περιορίστηκε από -2,7% του Α.Ε.Π. το 2005 σε- 2,3% το 

2006. Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού αυξήθηκαν κατά 8,8% το 2006, 

έναντι 6,4% το 2005 και έφτασαν τα 48.685 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο 

ρυθµός αύξησης των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού επιβραδύνθηκε στο 

-2,6%, έναντι ανόδου κατά 6,1% το 2005. Επίσης, ως ποσοστό του Α.Ε.Π. οι 

δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού περιορίστηκαν στο 26,9% έναντι 28,9% το 

2005. [20]  

 

Το 2007 το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού σε δηµοσιονοµική βάση 

αυξήθηκε από 8.232 εκατ. ευρώ ή -3,8% του Α.Ε.Π. το 2006 σε 10.521 εκατ. ευρώ 

ή -4,6%. Στην αύξηση του ελλείµµατος συνέβαλαν, µεταξύ άλλων, και ορισµένα 

έκτακτα γεγονότα, όπως η καταβολή αναδροµικών εισφορών στον Κοινοτικό 

Προϋπολογισµό εξαιτίας της αναθεώρησης του Α.Ε.Π., οι δαπάνες λόγω των 

καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού και οι δαπάνες διεξαγωγής των 

βουλευτικών εκλογών. Παράλληλα, ωστόσο, το έλλειµµα επηρεάστηκε ευνοϊκά 

από τις έκτακτες εισπράξεις από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. Τα έσοδα του 

τακτικού προϋπολογισµού αυξήθηκαν κατά 6,3% το 2007 και έφτασαν τα 51.775 
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εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού αυξήθηκαν κατά 11,2% το 

2007 και έφτασαν τα 58.365 εκατ. ευρώ.  

 

Αναφορικά µε τις δαπάνες για επενδύσεις, σηµειώθηκε αύξηση 7,6%, µε 

αποτέλεσµα να φτάσουν τα 8.803 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας το στόχο του 

προϋπολογισµού κατά 53 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα έσοδα του προϋπολογισµού 

δηµοσίων επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 29,1% και αυτό οφειλόταν στην αύξηση 

του ποσοστού συγχρηµατοδότησης των έργων από την Ε.Ε.  

 

Η χρηµατοδότηση των δανειακών αναγκών της Κεντρικής Κυβέρνησης καλύφθηκε 

σε µεγάλο βαθµό µε την έκδοση µεσοµακροπρόθεσµων οµολόγων στην εσωτερική 

αγορά. Επίσης, στην κάλυψη των δανειακών αναγκών συνέβαλαν και τα εγχώρια 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αν και σε µικρότερο βαθµό. [21]  

 

 

3.4.2. ∆ηµόσιο Χρέος 
 

Το ενοποιηµένο χρέος της γενικής κυβέρνησης µειώθηκε το 2003 σε 97,9% του 

Α.Ε.Π. από 100,8% του Α.Ε.Π. το 2002 (βλ. Πίνακα 3.6). Βασικοί παράγοντες της 

παραπάνω εξέλιξης ήταν ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας σε συν-

δυασµό µε την περαιτέρω µικρή µείωση των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του 2003. 

 

Το 2004 το ενοποιηµένο χρέος της γενικής κυβέρνησης διαµορφώθηκε σε 98,6% του 

Α.Ε.Π. έναντι 97,9% του Α.Ε.Π. το 2003 (βλ πίνακα 3.6). Το δηµόσιο χρέος της 

Ελλάδας ήταν υψηλότερο ανάµεσα στις 25 χώρες της Ε.Ε και ήταν σχεδόν διπλάσιο 

από την τιµή αναφοράς (60% του Α.Ε.Π.) της Συνθήκης του Μάαστριχτ. 

 

Το 2005 ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το Α.Ε.Π. 

διαµορφώθηκε στο 98,0% του Α.Ε.Π., έναντι 98,6% στο τέλος του 2004 (βλ. 

Πίνακα 10). Στη µείωση αυτή συνετέλεσαν η περιοριστική δηµοσιονοµική 

πολιτική, που είχε ως αποτέλεσµα την επανεµφάνιση µικρού πρωτογενούς 

πλεονάσµατος, της τάξεως του 0,5% του Α.Ε.Π., µετά από δύο έτη πρωτογενών 

ελλειµµάτων, καθώς και η συνδυασµένη επίδραση του υψηλού ρυθµού οικονοµικής 

ανάπτυξης και των χαµηλών επιτοκίων. [22] 
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Πίνακας 3.6 
Ενοποιηµένο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης1 

(σε εκατ. ευρώ) 
 
2003 2004 2005 2006 2007* 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.409 2.839 1.346 1.108 100 
 -Τίτλοι  3.084 2.568 1.156 943 57 
-∆άνεια 325 271 190 165 43 
Μεσοµακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 163.860 179.342 192.757 202.298 215.588
 -Τίτλοι 140.922 156.969 170.863 180.968 196.226
-∆άνεια 22.938 22.373 21.894 21.330 19.362 
 Κέρµατα και Καταθέσεις 454 521 563 612 674 
Σύνολο 167.723 182.702 194.666 204.018 216.362
 Ως % του Α.Ε.Π. 2 97,9 98,6 98,0 95,3 94,5 
Εσωτερικό Χρέος 164.341 180.199 191.919 201.962 214.404
 - Εξωτερικό Χρέος  3.382 2.503 2.747 2.056 1.916 

 
1.  Σύµφωνα µε τον ορισµό της Συνθήκης του Μάαστριχτ. 
2. Λαµβάνεται υπόψη το αναθεωρηµένο Α.Ε.Π. 
*Προσωρινά Στοιχεία 
 
Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 
 

Το 2006 µειώθηκε ο λόγος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το Α.Ε.Π. 

κατά 2,7 εκατοστιαίες µονάδες και περιορίστηκε στο 95,3% του Α.Ε.Π., έναντι 

98,0% το 2005. Στη µείωση αυτή συνέβαλαν αρκετοί παράγοντες, όπως, µεταξύ 

άλλων, η περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική, ο υψηλός ρυθµός οικονοµικής 

ανάπτυξης και τα χαµηλά επιτόκια. [23] 

Μετά την αναθεώρηση του Α.Ε.Π., το ενοποιηµένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 

µειώθηκε στο τέλος του 2007 σε 94,5% του Α.Ε.Π. (ποσοστό µικρότερο κατά 9 

εκατοστιαίες µονάδες του Α.Ε.Π. από ό,τι πριν την αναθεώρηση), έναντι 95,3% 

του Α.Ε.Π. το 2006. Σε σχέση µε το 2006, η µείωση το 2007 ήταν 0,8 της 

εκατοστιαίας µονάδας του Α.Ε.Π. Η εξέλιξη αυτή µεταξύ άλλων αντανακλούσε τη 

µείωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος  της Γενικής Κυβέρνησης από 1,4% του 

Α.Ε.Π. το 2006 σε 1,2% το 2007. Εν τούτοις, παρά τη σηµαντική µείωση του 

λόγου του χρέους, εξαιτίας της αναθεώρησης του Α.Ε.Π., αυτός παρέµεινε σε 

υψηλά επίπεδα (δεύτερος κατά σειρά στην Ε.Ε.) [24] 
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3.5. Νοµισµατική Πολιτική 

 

3.5.1. Νοµισµατικά Μεγέθη 

Το 2003 το σύνολο των βασικών συνιστωσών της ελληνικής συµβολής στο Μ3 της 

ζώνης του ευρώ (δηλ. οι καταθέσεις, οι τοποθετήσεις σε συµφωνίες επαναγοράς 

και σε αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων και τα τραπεζικά οµόλογα) αυξήθηκε µε 

επιταχυνόµενο ρυθµό σε 6,4% το τέταρτο τρίµηνο, ο οποίος όµως ήταν γενικά 

χαµηλότερος από ό,τι στη ζώνη του ευρώ. Η υποχώρηση των επιτοκίων σε 

ιστορικώς χαµηλά επίπεδα στην Ελλάδα (όπως και στη ζώνη του ευρώ) καθώς 

και η χρηµατιστηριακή αβεβαιότητα στις αρχές του 2003 συνέβαλαν στην 

ανακατανοµή των αποταµιευτικών κεφαλαίων στις επιµέρους συνιστώσες, µε 

αποτέλεσµα να καταγραφούν διαφορετικές τάσεις. Ως εκ τούτου, οι καταθέσεις µε 

µεγαλύτερη διάρκεια και οι τοποθετήσεις σε αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων 

αυξήθηκαν µε υψηλούς ρυθµούς, ενώ αντίθετα οι τοποθετήσεις σε repos παρου-

σίασαν σηµαντική µείωση.  

 

Πίνακας 3.7 
Ελληνική Συµβολή στα Βασικά Νοµισµατικά Μεγέθη της Ζώνης του Ευρώ 

(µη εποχικώς διορθωµένα στοιχεία) 
 
 

  Ετήσιες Εκατοστιαίες Μεταβολές1 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  δ' 
τρίµηνο

δ' 
τρίµηνο

δ' 
τρίµηνο

δ' 
τρίµηνο 

δ' 
τρίµηνο

1. Καταθέσεις µιας ηµέρας 6,8 16,8 9,3 0,7 -0,9 
    1.1. Όψεως & Τρεχούµενοι 
Λ/σµοί 17,7 19,1 20,2 1,8 10,3 

    1.2. Απλού Ταµιευτηρίου 4,1 16,1 6,3 0,2 -4,6 
2. Καταθέσεις προθεσµίας εως 2 
ετών 29,3 5,3 45,2 37,5 42,2 

3. Καταθέσεις υπό προειδοποίηση 
εως 3 µηνών2 1,5 2,8 105,2 -24,4 -20,3 

4. Σύνολο Καταθέσεων (1+2+3) 12,6 13,1 20,7 -35,7 15,9 
5. Συµφωνίες Επαναγοράς (repos) -47,7 -12,6 -72,8 -2,5 -54,3 
6. Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

∆ιαθεσίµων 68,0 -0,3 -51,8 24,2 - 

7. Μ3 χωρίς το νόµισµα σε 
κυκλοφορία (4+5+6+7) 6,4 9,2 6,9 10,6 14,7 

1. Ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής του αντίστοιχου δείκτη.  
2. Περιλαµβάνονται και καταθέσεις ταµιευτηρίου σε λοιπά νοµίσµατα (εκτός ευρώ). 
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Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007 και ΕΚΤ. 
 

Το 2004 ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του συνόλου των καταθέσεων που 

περιλαµβάνονται στο Μ3 αυξήθηκε σε 9,2% το τέταρτο τρίµηνο. Ο µεγαλύτερος 

ρυθµός ανόδου του Μ3 επηρεάστηκε κυρίως από τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης 

του ονοµαστικού Α.Ε.Π., αλλά και το διαφορετικό (σε σχέση µε τη ζώνη του ευρώ) 

βαθµό υποκατάστασης στοιχείων εκτός του Μ3 µε στοιχεία του Μ3. Συγκεκριµένα, 

ενισχύθηκε πολύ ο ετήσιος ρυθµός ανόδου των βραχυπρόθεσµων καταθέσεων 

(διάρκειας µίας ηµέρας), ενώ αντίθετα ο ρυθµός ανόδου των καταθέσεων 

προθεσµίας έως δύο ετών επιβραδύνθηκε σηµαντικά. Οι τοποθετήσεις σε repos 

µειώθηκαν και το 2004, ωστόσο ο ρυθµός µείωσης τους περιορίστηκε κατά πολύ.  

Το 2005 ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του µεγέθους που αποτελεί την ελληνική συµβολή στο 

Μ3 της ζώνης του ευρώ (εκτός του νοµίσµατος σε κυκλοφορία) επιβραδύνθηκε σηµαντικά 

και το τέταρτο τρίµηνο διαµορφώθηκε σε 6,4%. Η µετατόπιση κεφαλαίων από το Μ3 προς 

τοποθετήσεις εκτός Μ3 (κυρίως οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού) ήταν ο 

βασικότερος λόγος της επιβράδυνσης αυτής, αλλά µε την εξέλιξη αυτή συνδέεται και ο 

χαµηλότερος ρυθµός αύξησης (2005: 7,5% από 8,3% το 2004) του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος (που προσδιορίζει τη ζήτηση χρήµατος για συναλλαγές) [25]. 

Ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του µεγέθους που αποτελεί την ελληνική συµβολή στο Μ3 της 

ζώνης του ευρώ (εκτός του νοµίσµατος σε κυκλοφορία) επιταχύνθηκε σηµαντικά κατά το 

2006 και το τέταρτο τρίµηνο διαµορφώθηκε σε 10,6%. Οι αυξήσεις των βασικών 

επιτοκίων της ΕΚΤ κατά το προηγούµενο έτος επηρέασαν περισσότερο τα 

βραχυπρόθεσµα επιτόκια από ό,τι τα µακροπρόθεσµα, µε αποτέλεσµα να µετατοπιστούν 

κεφάλαια από τοποθετήσεις εκτός του Μ3 προς τοποθετήσεις του περιλαµβάνονται στο 

Μ3. Ως αποτέλεσµα, ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του ελληνικού Μ3 (εκτός του νοµίσµατος 

σε κυκλοφορία) από το δεύτερο τρίµηνο του 2006 διαµορφώθηκε σε επίπεδο υψηλότερο 

από εκείνο του αντίστοιχου µεγέθους στη ζώνη του ευρώ. [26] 

Το 2007 επιταχύνθηκε περαιτέρω ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του µεγέθους που αποτελεί 

την ελληνική συµβολή στο Μ3 της ζώνης του ευρώ (εκτός του νοµίσµατος σε κυκλοφορία) 

και το τέταρτο τρίµηνο διαµορφώθηκε σε 14,7%. Η άνοδος των επιτοκίων στην αγορά 

χρήµατος (εξαιτίας  της αύξησης των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ το πρώτο εξάµηνο του 

έτους αλλά και της αναταραχής, η οποία εκδηλώθηκε στις χρηµατοπιστωτικές αγορές το 

δεύτερο εξάµηνο) επηρέασε αυξητικά τα τραπεζικά επιτόκια. Ως εκ τούτου, συνεχίστηκε 

µε έντονο ρυθµό η µετατόπιση κεφαλαίων από στοιχεία εκτός του Μ3 προς στοιχεία που 
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περιλαµβάνονται στο Μ3. Ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του ελληνικού Μ3 9εκτός του 

νοµίσµατος σε κυκλοφορία) συνέχισε να κινείται σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του 

αντίστοιχου µεγέθους στη ζώνη του ευρώ. [27] 

 

 

3.5.2. Τραπεζικά  Επιτόκια 
 

Το 2003 τα τραπεζικά επιτόκια κινήθηκαν γενικώς πτωτικά ακολουθώντας την 

πορεία των επιτοκίων στην αγορά χρήµατος της ζώνης του ευρώ. Αναλυτικότερα, 

τα επιτόκια των νέων καταθέσεων των νοικοκυριών µειώθηκαν περαιτέρω, όµως 

παρά τη µείωσή τους διαµορφώθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο από τα αντίστοιχα 

στη ζώνη του ευρώ, τόσο στις καταθέσεις διάρκειας µίας ηµέρας (∆εκέµβριος 

2003: Ελλάδα: 0,87%, ζώνη ευρώ: 0,69%) όσο και στις καταθέσεις µε 

συµφωνηµένη διάρκεια έως ένα έτος (∆εκέµβριος 2003: Ελλάδα: 2,22%, ζώνη 

ευρώ: 1,89%), ενώ στις τοποθετήσεις µε συµφωνία επαναγοράς διαµορφώθηκαν 

περίπου στο ίδιο επίπεδο µε εκείνο της ζώνης του ευρώ [28]. 

 

Το 2004 τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων δεν µεταβλήθηκαν ιδιαίτερα. 

Ειδικότερα, τα επιτόκια των νέων καταθέσεων των νοικοκυριών διάρκειας µίας 

ηµέρας και µε συµφωνηµένη διάρκεια έως ένα έτος παρουσίασαν µικρή αύξηση 

κατά το 2004, εξακολουθώντας να είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα στη ζώνη 

του ευρώ (κατά 23 και 35 µονάδες βάσης αντίστοιχα). Κατά το πρώτο δίµηνο του 

2005 τα επιτόκια των καταθέσεων στην Ελλάδα διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 

προηγούµενου έτους, µε εξαίρεση το επιτόκιο των καταθέσεων µε συµφωνηµένη 

διάρκεια, το οποίο παρουσίασε µικρή µείωση. 

Σχετικά µεγάλη µείωση σηµείωσαν τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων (102 

µονάδες βάσης για δάνεια µε επιτόκιο κυµαινόµενο ή επιτόκιο σταθερό έως ένα 

έτος και 50 µονάδες βάσης για το σύνολο των νέων καταναλωτικών δανείων µε 

καθορισµένη διάρκεια), ενώ διακυµάνσεις και µικρότερη µείωση κατά τη διάρκεια 

του έτους (16 µονάδες βάσης για το σύνολο των νέων δανείων) παρατηρήθηκαν 

στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων [29]. 

 

Το 2005 τα τραπεζικά επιτόκια παρουσίασαν µικτές µεταβολές, οι οποίες ήταν µικρού 

µεγέθους όσον αφορά τις καταθέσεις και σχετικά µεγαλύτερες όσον αφορά τα δάνεια. 

Αναλυτικότερα, το µέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων των νοικοκυριών διάρκειας µίας 

ηµέρας σηµείωσε µικρή µείωση (κατά 5 µονάδες βάσης) στη διάρκεια του 2005 και 
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περιορίστηκε σε 0,91% το ∆εκέµβριο, ενώ δεν µεταβλήθηκε ουσιωδώς το πρώτο δίµηνο 

του 2006 (βλ. ∆ιάγραµµα 3.3). Το επιτόκιο των καταθέσεων ταµιευτηρίου (οι οποίες 

αποτελούν το 91% των καταθέσεων διάρκειας µίας ηµέρας) παρουσίασε περίπου ίση 

µείωση (κατά 6 µονάδες βάσης) και διαµορφώθηκε σε 0,88% το ∆εκέµβριο του 2005, 

χωρίς να σηµειώσει και αυτό αξιόλογη µεταβολή το δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 

του τρέχοντος έτους.  

 

Μείωση σηµείωσαν γενικά τα επιτόκια των νέων δανείων προς τα νοικοκυριά 

(καταναλωτικών και στεγαστικών) στην Ελλάδα το προηγούµενο έτος, η οποία 

αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στην ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των 

τραπεζών, µε αποτέλεσµα η µείωση των επιτοκίων να συνεχιστεί σε αρκετές 

κατηγορίες καταναλωτικών δανείων και το ∆εκέµβριο του 2005, παρά την αύξηση 

των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 µονάδες βάσης στις αρχές εκείνου του 

µηνός. Αντίθετα, τα επιτόκια των νέων επιχειρηµατικών δανείων αυξήθηκαν ή 

παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητα [30]. 

 

Τα τραπεζικά επιτόκια ακολούθησαν ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του 2006 

σε όλες τις κατηγορίες καταθέσεων και στις περισσότερες κατηγορίες δανείων, 

καθώς επηρεάστηκαν από τη σταδιακή αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, 

η οποία είχε αρχίσει το ∆εκέµβριο του 2005. Ειδικότερα, το επιτόκιο των 

καταθέσεων ταµιευτηρίου αυξήθηκε κατά 21 µονάδες βάσης και διαµορφώθηκε 

σε 1,09% το ∆εκέµβριο του 2006. Το επιτόκιο των repos αυξήθηκε σηµαντικά 

(κατά 112 µονάδες βάσης) και το ∆εκέµβριο του 2006 διαµορφώθηκε σε 3,30%. 

 

Όσον αφορά στα επιτόκια των δανείων, παρόλο που παρατηρήθηκε άνοδος στις 

περισσότερες κατηγορίες, αυτή υπολειπόταν της αύξησης των βασικών 

επιτοκίων της ΕΚΤ εντός του 2006. Αναλυτικότερα, το µέσο επιτόκιο του συνόλου 

των καταναλωτικών δανείων µε καθορισµένη διάρκεια περιορίστηκε σε 7,82% το 

∆εκέµβριο του 2006 (χαµηλότερο κατά 44 µονάδες βάσης από τον ∆εκέµβριο του 

2005), ενώ όσον αφορά στο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, σηµειώθηκε 

µείωση (κατά 55 µονάδες βάσης) στην κατηγορία «σταθερό επιτόκιο για περίοδο 

άνω του ενός και έως πέντε έτη». [31] 

 

Τα τραπεζικά επιτόκια συνέχισαν την ανοδική τους πορεία κατά το 2007 σε όλες 

τις κατηγορίες καταθέσεων και στις περισσότερες κατηγορίες δανείων. Αιτία 

στάθηκε το γεγονός, ότι επηρεάστηκαν από την αύξηση των βασικών επιτοκίων 

της ΕΚΤ, η οποία πραγµατοποιήθηκε το πρώτο εξάµηνο του έτους, Συγχρόνως, 
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αιτία ήταν και η άνοδος των επιτοκίων στην αγορά χρήµατος, εξαιτίας της 

αναταραχής, η οποία εκδηλώθηκε στις χρηµατοπιστωτικές αγορές το δεύτερο 

εξάµηνο του έτους. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα επιτόκια των νέων καταθέσεων των νοικοκυριών, η 

µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στο επιτόκιο των καταθέσεων µε συµφωνηµένη 

διάρκεια έως ένα έτος (∆εκέµβριος 2007: 4,52%). Στα επιτόκια των 

καταναλωτικών δανείων µε καθορισµένη διάρκεια παρατηρήθηκαν ανάµικτες 

τάσεις, µε αποτέλεσµα το µέσο επιτόκιό τους να αυξηθεί κατά 58 µονάδες βάσης 

και να διαµορφωθεί σε 8,40% το ∆εκέµβριο του 2007). Ανάµικτες τάσεις 

παρατηρήθηκαν επίσης στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, µε αποτέλεσµα 

το µέσο επιτόκιο του συνόλου να παραµείνει σχεδόν αµετάβλητο το 2007 

(∆εκέµβριος 2007: 4,45%, ∆εκ. 2006: 4,41%). [32] 

 

 

∆ιάγραµµα 3.3 
Επιτόκια Νέων Τραπεζικών Καταθέσεων από τα Νοικοκυριά  

Ελλάδα & Ζώνη Ευρώ 
(ποσοστά % ετησίως) 

 

 
  1. Μέσο επιτόκιο µηνός. 
  2. Επιτόκιο στο τέλος του µηνός. 
 
   Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2006. 
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3.5.3. Πιστωτικές Εξελίξεις 
 

Το 2003 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας 

από τα Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ - δηλ. τράπεζες και 

αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων) υποχώρησε σηµαντικά και διαµορφώθηκε σε 4,3% 

το τέταρτο τρίµηνο του έτους. Η επιβράδυνση αυτή οφειλόταν κυρίως στη µείωση 

της χρηµατοδότησης της γενικής κυβέρνησης. Μικρή επιβράδυνση παρουσίασε 

όµως και η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.  

Το 2004 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης της 

οικονοµίας από τα Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα παρουσίασε 

επιτάχυνση, καθώς διαµορφώθηκε σε 10,8% το τελευταίο τρίµηνο του έτους, 

από 4,3% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2003. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν στον 

περιορισµό του ρυθµού µείωσης του υπολοίπου της χρηµατοδότησης της γενικής 

κυβέρνησης. Συγκεκριµένα, ο ετήσιος ρυθµός µείωσης του υπολοίπου της 

χρηµατοδότησης της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκε σε -5,6% το τελευταίο 

τρίµηνο του 2004, από -15,9% το τέταρτο τρίµηνο του 2003, αντανακλώντας τη 

συνεχιζόµενη µείωση, µε βραδύτερο όµως ρυθµό, του ποσού των τίτλων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου που διακρατούν στα χαρτοφυλάκια τους τα ΝΧΙ.  

Το 2005 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας 

από τα εγχώρια Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ) παρουσίασε 

σηµαντική επιτάχυνση το 2005 και ανήλθε σε 14,0% το τέταρτο τρίµηνο του έτους, 

από 10,8% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2004. Η επιτάχυνση αυτή ήταν ουσιαστικά 

αποτέλεσµα της εξέλιξης της χρηµατοδότησης της γενικής κυβέρνησης από τα ΝΧΙ, 

ενώ ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών εµφάνισε µικρή µόνο άνοδο.  

Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικο-

κυριών διαµορφώθηκε σε 19,9% το τελευταίο τρίµηνο του 2005, παρουσιάζοντας 

οριακή επιτάχυνση σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2004 (19,3%). Η εξέλιξη 

αυτή αντανακλούσε την επίσης µικρή επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης της 

χρηµατοδότησης των νοικοκυριών, ο οποίος ανήλθε σε 30,3% το τέταρτο τρίµηνο 

του 2005 (δ' τρίµηνο 2004: 30,0%). Αντίθετα, ο ρυθµός αύξησης της 

χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων διατηρήθηκε ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο µε το 

τέλος του 2004 (δ' τρίµηνο 2005: 12,5%, δ' τρίµηνο 2004: 12,6%). [33] 
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Πίνακας 3.8 
Χρηµατοδότηση της Οικονοµίας από τα Εγχώρια ΝΧΙ στην Ελλάδα 

(ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

  δ' 
τρίµηνο

δ' 
τρίµηνο

δ' 
τρίµηνο

δ' 
τρίµηνο 

δ' 
τρίµηνο

1. Συνολική Χρηµατοδότηση 
της Οικονοµίας από Ν.Χ.Ι1,2 4,3 10,8 19,6 15,3 13,1 

2. Χρηµατοδότηση της Γενικής 
Κυβέρνησης -15,9 -5,6 15,3 -1,8 -16,1 

3. Χρηµατοδότηση των 
επιχειρήσεων & Νοικοκυριών1,2 18,7 19,3 20,5 21,3 21,2 

    3.1. Χρηµατοδότηση των 
Επιχειρήσεων1 13,4 12,6 14,2 16,8 19,3 

    3.2. Χρηµατοδότηση των 
Νοικοκυριών2 28,6 30,0 31,1 26,7 23,2 

    3.2.1. Στεγαστικά ∆άνεια2 27,7 26,9 33,4 28,0 22,8 
    3.2.2. Καταναλωτικά ∆άνεια2 24,8 37,9 28,0 23,7 22,6 

 
1. Λαµβάνονται υπόψη και τα οµόλογα επιχειρήσεων που διακρατούν στα χαρτοφυλάκια τους τα ΝΧΙ, καθώς και 
οι έκτακτες διαγραφές απαιτήσεων. 

2. Λαµβάνονται υπόψη και τα τιτλοποιηµένα δάνεια. 
 
Πηγή: Έκθεση ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, 2007. 
 

Η συνολική χρηµατοδότηση της οικονοµίας από τα εγχώρια Νοµισµατικά 

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ) παρουσίασε επιτάχυνση το 2006 και ο ετήσιος ρυθµός 

αύξησής τους ανήλθε σε 15,3% το δ' τρίµηνο του έτους από 14,0% το αντίστοιχο 

τρίµηνο του 2005. Στην επιτάχυνση αυτή τη σηµαντικότερη συµβολή είχε η εξέλιξη 

της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τα ΝΧΙ. Ειδικότερα, 

σηµαντική επιτάχυνση παρουσίασε ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της χρηµατοδότησης 

των επιχειρήσεων, ενώ ο αντίστοιχος ρυθµός για τα νοικοκυριά επιβραδύνθηκε. 

Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση της Γενικής Κυβέρνησης, ο ετήσιος ρυθµός 

µεταβολής της χρηµατοδότησης  παρουσίασε µεγάλη µεταβλητότητα στη διάρκεια 

του έτους. [34]  

 

Το 2007 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας 

από τα εγχώρια Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ) συνέχισε να 

αυξάνεται µε σχετικά υψηλό ρυθµό, παρά την επιβράδυνση που παρουσίασε το 

δεύτερο εξάµηνο του 2006 (δ' τρίµηνο 2007: 13,1%). Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν 

στη συµβολή της χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα (επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά), η οποία µάλιστα από το δεύτερο τρίµηνο του έτους διευρύνθηκε, 

καθώς επιταχύνθηκε ο ρυθµός της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις. 
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Σε αντίθεση µε τη χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα, η χρηµατοδότηση της 

Γενικής Κυβέρνησης είχε, σε όλη τη διάρκεια του 2007, αρνητική συµβολή στη 

συνολική πιστωτική επέκταση, καθώς παρουσίασε αρνητικούς ρυθµούς 

µεταβολής (δ' τρίµηνο 2007: -16,1%, δ' τρίµηνο 2006: -1,8%). [35] 

 

∆ιάγραµµα 3.4 
Χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τα εγχώρια ΝΧΙ στην 

Ελλάδα 
 (εκατοστιαίες µεταβολές έναντι του ίδιου µηνός του προηγούµενου έτους) 

 

 
1. Λαµβάνονται υπόψη και τα οµόλογα επιχειρήσεων που διακρατούν στα χαρτοφυλάκια τους τα ΝΧΙ, καθώς και 
τα τιτλοποιηµένα δάνεια και οι διαγραφές απαιτήσεων. 

2. Λαµβάνονται υπόψη και τα τιτλοποιηµένα δάνεια και οι διαγραφές απαιτήσεων. 
 
Πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 

1. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2003, Ίδρυµα Εκτύπωσης 

Τραπεζογραµµατίων & Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος, Απρίλιος 2004, 

σελ: 28 - 30. 

 

2. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2004, Ίδρυµα Εκτύπωσης 

Τραπεζογραµµατίων & Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος, Απρίλιος 2005, 

σελ: 32 - 35. 

 

3. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, Ίδρυµα Εκτύπωσης 

Τραπεζογραµµατίων & Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος, Απρίλιος 2006, 

σελ: 35 - 37. 

 

4. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, Ίδρυµα Εκτύπωσης 

Τραπεζογραµµατίων & Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος, Απρίλιος 2007, 

σελ: 32 - 37. 

 

5. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, Ίδρυµα Εκτύπωσης 

Τραπεζογραµµατίων & Αξιών της Τράπεζας της Ελλάδος, Απρίλιος 2008, 

σελ: 24 - 29. 

 

6. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2003, σελ: 33 - 35. 

 

7. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2004, σελ: 38 - 40. 

 

8. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 167 - 178. 

 

9. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, σελ.145 - 156. 

 

10. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, σελ. 67 - 72. 
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11. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 160 και Έκθεση, Εξελίξεις και 

Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας, Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής, ∆ιεύθυνση 

Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Οκτώβριος 2005, Τεύχος 38, 

σελ.  14-18. 

 

12. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 158 - 160, 166. 

 

13. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, σελ.130 - 135. 

 

14. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, σελ. 25. 

 

15. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, σελ. 61 - 65. 

 

16. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2003, σελ: 36. 

 

17. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 281 - 282, 285 - 286. 

 

18. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 282 - 283. 

 

19. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, σελ. 47. 

 

20. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, σελ. 239 - 248. 

 

21. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, σελ: 119 - 128. 

 

22. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 301. 

 

23. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006,σελ: 262. 

 

24. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, σελ: 129 - 132. 
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25. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 211 - 212. 

 

26. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, σελ: 54 - 55, 193 - 196. 

 

27. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, σελ. 89. 

 

28. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2003, σελ: 50 - 51. 

 

29. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2004, σελ: 54 - 55. 

 

30. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 230 - 233. 

 

31. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, σελ: 212-223. 

 

32. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, σελ: 101-108 και Μηνιαίο ∆ελτίο, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ∆εκέµβριος 2007, σελ: 30-33. 

 

33. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2005, σελ: 216 - 222. 

 

34. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2006, σελ: 197-204. 

 

35. Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2007, σελ: 91-100. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ 

REAL ESTATE – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 
 
4.1. Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου 
 
Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση της ελληνικής αγοράς Real 

Estate. Συγκεκριµένα, εξετάζεται ο κλάδος της κτηµαταγοράς και ακίνητης 

περιουσίας, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο δυναµικής ανάπτυξης και περιλαµβάνει ένα 

ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό καθιστά σε πολλές 

περιπτώσεις δυσδιάκριτα τα όρια κατηγοριοποίησης και οριοθέτησης των 

εµπλεκοµένων παραγόντων και φορέων. Στα πλαίσια του κεφαλαίου, γίνεται 

προσπάθεια να οριοθετηθεί, καταγραφεί και αναλυθεί o υποκλάδος της ανάπτυξης 

ακινήτων στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα επιχειρηµατικά 

ενδιαφέροντα που κινούνται γύρω από τον χώρο των επενδύσεων και της 

εκµεταλλεύσεως των ακινήτων, ενώ αναφέρονται πληροφοριακά στοιχεία για 

ορισµένες δραστηριότητες του κλάδου. 

 
Γενικά ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας αποτελείται από δύο κύριους τοµείς 

δραστηριότητας και συγκεκριµένα την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας και την διαχείριση ακινήτων και την προσφορά υπηρεσιών. Ο κλάδος της 

Κτηµαταγοράς & Ακίνητης Περιουσίας (Κ.Α.Π.) ή όπως είναι διεθνώς γνωστός «real 

estate» ή «property market», περιλαµβάνει τις λειτουργίες της µεσιτείας, εκτίµησης, 

αγοραπωλησίας, κατασκευής, αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων και της εν γένει 

χρηµατοδότησης ακινήτων. Η ζήτηση για εξειδικευµένες υπηρεσίες προσφερόµενες 

από επαγγελµατίες διευρύνεται σταδιακά, όσο η κτηµαταγορά και οι σχετικές 

διαδικασίες, καθώς και το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον γίνονται πολυπλοκότερα.  

 

Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια αγορά µε σηµαντική αλληλεπίδραση στο γενικότερο 

οικονοµικό περιβάλλον. Οι διακυµάνσεις στην αγορά κατοικίας επηρεάζονται από τη 

νοµισµατική πολιτική και γενικότερα την οικονοµική δραστηριότητα και τις τιµές. 

Επιπλέον, η αγορά ακινήτων συνδέεται και µε τις µεταβολές του οικονοµικού κύκλου, 

επηρεάζει και επηρεάζεται από το γενικότερο επίπεδο των τιµών των αγαθών και των 

τιµών των ακινήτων, το επίπεδο των στεγαστικών επιτοκίων και το ρυθµό 

οικονοµικής ανάπτυξης. Ακόµη, ενδεχόµενες διακυµάνσεις στις χρηµαταγορές 
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(τοπικά και διεθνώς) και στις αγορές κεφαλαίου γενικά, έχουν άµεσο αντίκτυπο και 

στην αγορά ακινήτων, είτε µε τη στροφή επενδυτών προς αυτήν (σε περιόδους 

πτώσης), είτε αντιθέτως. Επιπλέον σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση της αγοράς 

του real estate διαµορφώνουν και οι δηµογραφικές και πληθυσµιακές µεταβολές. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο οριοθετείται ο κλάδος, παρουσιάζονται ορισµένα γενικά στοιχεία 

και στατιστικά µεγέθη, καθώς και πληροφορίες για το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον 

κλάδο. 

 

 

4.1.1 Οριοθέτηση του Κλάδου Κτηµαταγοράς και Ακίνητης Περιουσίας 
 
Ο κλάδος της κτηµαταγοράς διακρίνεται κατ’ αρχήν σε δύο µεγάλους υποτοµείς: την 

πρωτογενή αγορά (όπου ανήκει η κατασκευή κτιρίων, µε όλες τις συναφείς 

διαδικασίες εξεύρεσης οικοπέδου, αξιολόγησης, εκτίµησης της µελλοντικής ζήτησης, 

διεύθυνσης έργου, κλπ.) και τη δευτερογενή αγορά (την µεταβίβαση ακινήτων από 

προϋπάρχοντα ιδιοκτήτη «τελικής χρήσης» σε άλλον). Στον δεύτερο τοµέα ανήκει και 

η ενοικίαση ακινήτων, όπως και η διαχείριση ενοικιασµένων ακινήτων. Η διάκριση 

αυτή είναι σηµαντική διότι διαφορετικοί παράγοντες επιδρούν στον κάθε τοµέα. Για 

παράδειγµα, στη δευτερογενή αγορά ο ιδιοκτήτης, ιδίως στις ελληνικές συνθήκες, 

µπορεί να περιµένει επί µακρόν ωσότου βρει αγοραστή που να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις του, ενώ στην πρωτογενή ο κατασκευαστής επείγεται να πωλήσει 

γρηγορότερα, προκειµένου ν’ ανακυκλώσει το κεφάλαιό του. 

 

Η ακίνητη περιουσία διακρίνεται µεταξύ κτισµάτων (κτιρίων) και εκτάσεων γης 

(οικοπέδων ή αγροκτηµάτων). Τα κτίσµατα διαχωρίζονται σε επιµέρους κατηγορίες 

που περιλαµβάνουν τις κατοικίες και τα λοιπά κτίρια. Τα λοιπά κτίρια προορίζονται 

για εµπορικούς, βιοµηχανικούς, γεωργικούς, διοικητικούς ή άλλους σκοπούς. Την 

πλειοψηφία αποτελούν οι κατοικίες, οι οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε 

βάσει της µορφής τους (µονοκατοικίες ή διαµερίσµατα), είτε του τύπου χρήσης τους 

(ιδιοκατοίκηση, ενοικίαση, δωρεάν παραχώρηση). Επίσης, ως «συλλογική» κατοικία 

ορίζεται η στεγαστική µονάδα που προορίζεται να εξυπηρετήσει πολλά άτοµα, 

συνήθως οµοιογενή. Τέτοιες µονάδες είναι ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κλινικές, 

ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, φυλακές, κ.α., ως και προσωρινά καταλύµατα. ∆εν θα 

πρέπει να παραληφθεί επίσης ότι και τα οικόπεδα µπορούν να διαχωριστούν 
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ανάλογα µε τη χρήση τους, η οποία µπορεί να είναι οικιστική, βιοµηχανική, γεωργική 

κ.α. 

 

Η χρηµατοδότηση της αγοράς ακινήτων προέρχεται είτε από προσωπικά ή εταιρικά 

διαθέσιµα, είτε από αντιπαροχή, είτε (µε αυξανοµένη συχνότητα πλέον στη χώρα 

µας) βασίζεται σε δανεισµό (από τραπεζικό ή ειδικευµένο πιστωτικό ίδρυµα). Το 

ενδιαφέρον που έχει η χρήση της µεθόδου της αντιπαροχής έγκειται στο γεγονός ότι 

πρόκειται για µία διαδικασία που εξυπηρετεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. [1] 

 

Στον χώρο της κτηµαταγοράς ιδιαίτερα σηµαντική δραστηριότητα είναι η κατασκευή 

ακινήτων (κτιρίων διαφόρων µορφών και σκοπών) µε σκοπό την αξιοποίησή τους. Η 

δραστηριότητα αποδίδεται στα αγγλικά µε τον όρο development (ανάπτυξη). 

Παραδοσιακά στην Ελλάδα η κατασκευαστική δραστηριότητα είχε συνδεθεί µε τον 

µηχανισµό της αντιπαροχής, ενώ στο εξωτερικό και κυρίως στις αγγλόφωνες χώρες, 

έχει συνδεθεί µε τη δηµιουργία τραπεζών γης. Στις συγκεκριµένες τράπεζες ή επί 

τµηµάτων αυτών, όταν ο κατασκευαστής κρίνει ότι τον συµφέρει, θα κατασκευάσει 

κατοικίες ή άλλα ακίνητα, τα οποία και εν συνεχεία θα πωλήσει στην ελεύθερη 

αγορά.[2] 

 

Στην Ελλάδα λόγω της πολύ µεγάλης διασποράς στην ιδιοκτησία της αστικής και 

γεωργικής γης, η δηµιουργία τραπεζών γης κατά τα αγγλοαµερικανικά πρότυπα είναι 

µάλλον αδύνατη, µε αποτέλεσµα οι µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες να 

ασχολούνται κυρίως µε δηµόσια έργα (γέφυρες, δρόµους, λιµάνια, δίκτυα, κ.α.). 

Σχετικά πρόσφατα, ωστόσο, παρατηρείται στροφή των µεγάλων οµίλων τεχνικών 

εταιρειών σε έργα κατασκευής συγκροτηµάτων κατοικιών και εµπορικών κέντρων. Οι 

µεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τα έσοδά 

τους σε υψηλά επίπεδα µετά την περάτωση των µεγάλων έργων υποδοµής που 

πραγµατοποίησαν, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για επέκταση της δραστηριότητάς 

τους, µεταξύ άλλων, στην κατασκευή και εκµετάλλευση ακινήτων. [3] 

 

Ο κλάδος του Real Estate ή κτηµαταγοράς και ακίνητης περιουσίας, όπως 

προαναφέρθηκε,  περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Βάσει της 

κατηγοριοποίησης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι δραστηριότητες που 

εξετάζονται στην παρούσα εργασία εντάσσονται ως υποοµάδα στον κλάδο Κ, 

σύµφωνα µε τη στατιστική ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ 91 και περιλαµβάνουν τη διαχείριση 
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ακίνητης περιουσίας, τις εκµισθώσεις και τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε τα παραπάνω.  

 

Οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την ακίνητη περιουσία (70) αναλύονται σε 

αυτές που αφορούν ιδιόκτητα ακίνητα (701), τις δραστηριότητες που αφορούν την 

εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων (702) και τις δραστηριότητες που είναι σχετικές µε 

την ακίνητη περιουσία, αλλά εκτελούνται έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης (703). 

Βάσει της ανάλυσης αυτής και µε τα διαθέσιµα από τους Εθνικούς Λογαριασµούς 

στοιχεία, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του συνολικού µεγέθους της αγοράς. 

 

Η πρώτη υποκατηγορία αφορά αφενός την ανάπτυξη και πώληση ακίνητης 

περιουσίας και αφετέρου την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. ∆ηλαδή, 

περιλαµβάνεται η ανάπτυξη σχεδίων ακίνητης  περιουσίας µε σκοπό τη µετέπειτα 

πώληση, είτε κτιρίων κατοικιών, είτε για άλλες χρήσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

στα παραπάνω δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες κατασκευής κτιρίων και τεχνικών 

έργων ή µέρος τους, από κατασκευαστικές µονάδες, δραστηριότητα που εντάσσεται 

στον κλάδο των κατασκευών και αφορά έργο πολιτικού µηχανικού. Αξιοσηµείωτο 

είναι, ότι η µεταβίβαση ιδιοκτησίας από έναν κάτοχο σε έναν άλλο, όταν 

πραγµατοποιείται από τον ίδιο τον κάτοχο χωρίς τη µεσολάβηση τρίτου, εντάσσεται 

στον υποκλάδο της αγοραπωλησίας ιδιόκτητων ακινήτων. 

 

Η δεύτερη κατηγορία (εκµίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων) αποτελείται από την 

ενοικίαση και λειτουργία ιδιόκτητων ακινήτων, µε εξαίρεση την εκµετάλλευση 

ξενοδοχειακών µονάδων και εστιατορίων όλων των τύπων. Τα ακίνητα αυτής της 

υποκατηγορίας δεν αποτελούν νέα οικοδοµική δραστηριότητα αλλά εκµετάλλευση 

του αποθέµατος κατοικιών, κτιρίων, οικοπέδων ή αγροτεµαχίων, τα οποία βρίσκονται 

στην κατοχή του προσώπου που εισπράττει το µίσθωµα και δε µεταβάλλει το 

συνολικό απόθεµα κατοικιών. 

 

Τέλος, οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης (τρίτη 

κατηγορία) αφορούν ακίνητα που είναι στην κατοχή τρίτων και περιλαµβάνονται τα 

µεσιτικά γραφεία, που δραστηριοποιούνται στην διαµεσολάβηση για την αγορά, 

πώληση, ενοικίαση και αποτίµηση της αξίας ακινήτων και η διαχείριση της ακίνητης 

περιουσίας τρίτων µε την είσπραξη µισθωµάτων. [4] 
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4.2. Ανθρώπινο ∆υναµικό 
 
Η αγορά ακινήτων είναι ένας κλάδος που συγκεντρώνει πολλές ειδικότητες. 

Αναλυτικότερα, οι διάφορες σχετικές ειδικότητες και επαγγέλµατα περιλαµβάνουν τις 

κατηγορίες  της µεσιτείας ακινήτων, των εκτιµήσεων της αξίας των ακινήτων, της 

διαχείρισης και διοίκησης ακινήτων, της χρηµατοδότησης ακινήτων, της κατασκευής 

και αξιοποίησης ακινήτων και της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για 

επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

Ο µεσίτης ακινήτων φέρνει σε επαφή τον πωλητή και τον αγοραστή µε αντικείµενο 

ενδιαφέροντος την ακίνητη περιουσία (αγορά, πώληση, ενοικίαση, αντιπαροχή κλπ.). 

Στις περισσότερες χώρες, οι συνεργάτες - πωλητές πρέπει να έχουν ειδικά 

προσόντα, άδεια και εκπαίδευση για να ασκήσουν το επάγγελµά τους. 

 

Οι εκτιµήσεις της αξίας των ακινήτων είναι ένα βασικό στοιχείο που απαιτείται για τις 

µεταβιβάσεις ακινήτων, τη χρηµατοδότηση ακινήτων, την αποτίµηση περιουσιακών 

στοιχείων κλπ. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, για παράδειγµα, ο διαχειριστής ακινήτων, ο 

οποίος ονοµάζεται factor ή property manager είναι ο ειδικός που προσλαµβάνεται 

από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειµένου να τα διαχειρισθεί σύµφωνα µε τους 

στόχους τους και τις ανάγκες τους. Ο διαχειριστής αναλαµβάνει τα τρέχοντα 

καθήκοντα που συνεπάγεται η διαχείριση ακινήτων, όπως την εξεύρεση ενοικιαστών, 

την είσπραξη των ενοικίων, τη συντήρηση των ακινήτων, την παροχή ειδικών 

υπηρεσιών στους ενοίκους, κ.α. [5] 

 

Οι σύµβουλοι είναι είτε άτοµα - ειδικοί, είτε εταιρείες µε σηµαντική εµπειρία στον 

χώρο, οι οποίοι βοηθούν τον πελάτη, ιδιώτη ή επιχείρηση, να επενδύσει, 

εκµεταλλευθεί ή ρευστοποιήσει σωστά, ό,τι έχει σχέση µε την ακίνητη περιουσία. Οι 

εκτιµητές ακινήτων πρέπει να έχουν ειδικά προσόντα, εµπειρία και καλή γνώση των 

τεχνικών εκτίµησης της αξίας των ακινήτων. Τέλος, σχετικές ειδικότητες µε τον κλάδο 

είναι οι δικηγόροι, οι συµβολαιογράφοι, οι λογιστές και φορολογικοί σύµβουλοι, οι 

πολιτικοί µηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, οι οικονοµολόγοι κλπ. 
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4.3. Η Ζήτηση Ακινήτων 
 

Η ζήτηση για ακίνητα επηρεάζεται από ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες και 

σχετίζεται άµεσα µε την πορεία των δηµογραφικών χαρακτηριστικών της χώρας, την 

οικονοµική δραστηριότητα, τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων, τις εισοδηµατικές εξελίξεις, 

την οικοδοµική δραστηριότητα, το φορολογικό καθεστώς, το κόστος 

χρηµατοδότησης, τις αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, το ποσοστό 

συγκέντρωσης του εισοδήµατος, τις προσδοκίες των νοικοκυριών για την εξέλιξη των 

τιµών και του οικογενειακού εισοδήµατος και αρκετές ακόµη παραµέτρους. Ορισµένα 

χαρακτηριστικά και οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των εξετα-

ζόµενων προϊόντων και υπηρεσιών περιγράφονται στη συνέχεια.   

 

 

4.3.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων  
 
Κύριο χαρακτηριστικό των αγορών του κλάδου κτηµαταγοράς και ακίνητης 

περιουσίας είναι η ετερογένεια, η οποία συνίσταται κυρίως σε µια σειρά γεωγραφικών 

και τοµεακών υποαγορών, χωρίς την ύπαρξη κεντρικής συναλλακτικής αγοράς.  

 

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιµές και κατά συνέπεια τη ζήτηση 

ακινήτων, διακρίνονται εκείνοι που έχουν µακροχρόνια επίδραση και εκείνοι που η 

επιρροή τους είναι βραχυχρόνια. Ειδικότερα, αναφορικά µε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση των ακινήτων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, οι κυριότεροι 

είναι το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών, δηµογραφικές µεταβολές (αριθµητική 

εξέλιξη πληθυσµού, σύνθεση νοικοκυριών κλπ), µόνιµα χαρακτηριστικά του 

φορολογικού συστήµατος που µπορεί ή όχι να ενθαρρύνουν την ιδιοκτησία ακινήτων 

έναντι άλλων µορφών επένδυσης και τα πραγµατικά επιτόκια (αφαιρούµενης της 

επίδρασης του πληθωρισµού). Ωστόσο, η αγορά ακινήτων είναι σε µεγάλο βαθµό 

τοπική, µε αποτέλεσµα να διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των επιµέρους 

περιοχών. Κατά συνέπεια, παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τη ζήτηση των 

ακινήτων βραχυπρόθεσµα είναι οι επικρατούσες συνθήκες χρηµατοδότησης της 

αγοράς, παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν την ρευστότητα (όπως π.χ. 

συναλλακτικά κόστη), καθώς και οι προσδοκίες για τη µελλοντική πορεία της αγοράς. 

[6] 
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Μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων που αφορούν τις επενδύσεις ακινήτων είναι η 

διαθεσιµότητα, το κόστος και η ευελιξία του τρόπου χρηµατοδότησης. Η αβεβαιότητα 

για την πορεία του κλάδου, ύστερα από περιόδους µεγάλης διακύµανσης των τιµών, 

τείνει να δηµιουργεί επιφυλάξεις όσον αφορά την ανάπτυξη των ακινήτων, εφ’ όσον 

µία τέτοια επένδυση έχει µεγάλο κόστος και είναι συνήθως µη αναστρέψιµη, καθώς 

είναι µία επένδυση µακροπρόθεσµης απόδοσης και χαµηλής ρευστότητας. Η 

διαµόρφωση βάσιµης απόφασης αναφορικά µε τη µελλοντική ζήτηση σε ακίνητα δεν 

είναι εύκολο να διαµορφωθεί, καθώς αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία 

υπόκειται στον περιορισµό των χρήσεων και της διαθέσιµης γης.  

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγορών κτηµαταγοράς και ακίνητης περιουσίας 

συνοψίζονται στα παρακάτω:  

 

• ετερογενής, περιορισµένη και δύσκαµπτη προσφορά,  

• απουσία κεντρικής συναλλακτικής αγοράς,  

• ακαθόριστη συχνότητα και υψηλά κόστη συναλλαγών,  

• προσδιορισµός τιµών συχνά από διµερείς ιδιωτικές συµφωνίες (γεγονός που 

συχνά οδηγεί στην έλλειψη διαφάνειας και πληροφόρησης),  

• χρηµατοδότηση νέων επενδυτικών κινήσεων µέσω δανεισµού και  

• προσδιορισµός, ως ένα βαθµό, του ρόλου του κλάδου ως συµπληρωµατικού σε 

άλλους κλάδους της οικονοµίας. [7] 

 

Τονίζονται επίσης οι µεγάλες διαφορές που υφίστανται µεταξύ κρατών-περιοχών, 

όσον αφορά  το πλαίσιο που περιβάλλει αυτού του είδους τις συναλλαγές, καθώς και 

την αντιµετώπιση ασταθειών στις εξελίξεις του κλάδου.  

 

Στα πλαίσια του περιβάλλοντος που περιγράφεται παραπάνω, η θέση της ελληνικής 

αγοράς Real Estate τοποθετείται σε στάδιο ανάπτυξης και διαµόρφωσης, µε 

αποτέλεσµα να εµπεριέχει πολλές ασάφειες και να θεωρείται αµφίβολη η εξαγωγή 

απόλυτα βάσιµων συµπερασµάτων. Η µεταβολή των τιµών των κατοικιών κατέχει 

σηµαντική θέση στη µεταβολή της συνολικής κατανάλωσης, ενώ η αγορά των 

επαγγελµατικών ακινήτων παραδοσιακά αποτελεί πιο ευµετάβλητο χώρο. Η 

ανάπτυξη της οικονοµίας τείνει να είναι ο κυριότερος παράγοντας που συνηγορεί 

στην αύξηση των τιµών των ακινήτων. 
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4.3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ακινήτων 
 

Όσον αφορά τις κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την αξία και την ζήτηση 

των ακινήτων σε γενικές γραµµές σηµειώνονται τα εξής: 

 
• Οι πολιτικοί παράγοντες περιλαµβάνουν τους πολιτικούς στόχους, τη µορφή της 

ιδιοκτησίας, τη δηµιουργία αστικής γης, την περιφερειακή πολιτική, τις 

γεωγραφικές ανισότητες και την άναρχη ανάπτυξη των πόλεων.  

 

• Οι κοινωνικοί παράγοντες αφορούν την κοινωνική οργάνωση και τα πρότυπα των 

αναγκών, την κοινωνική ισορροπία, την κινητικότητα και την κατανοµή 

πληθυσµού.  

 

• Περισσότερη βαρύτητα δίδεται στους οικονοµικούς παράγοντες που συνδέονται 

µε τη γενικότερη διεθνή οικονοµική κατάσταση, το επίπεδο ανάπτυξης της 

κοινωνίας, την απασχόληση, το επίπεδο και την ποιότητα των επενδύσεων, την 

κατανοµή του εισοδήµατος, τις οικονοµικές διακυµάνσεις και το κόστος 

µεταβίβασης. Επίσης, τις τιµές των υλικών κατασκευής και των άλλων αγαθών 

αλλά και το ύψος της απαιτούµενης απόδοσης.  

 

• Οι χωροταξικοί παράγοντες έχουν σχέση µε την επιρροή που προέρχεται από 

την κατανοµή εδαφικών εκτάσεων, τους περιορισµούς χρήσης, τα χαρακτηριστικά 

των αστικών κέντρων, τα πρότυπα δόµησης, το κόστος ανάπτυξης και την 

κατανοµή των εδαφικών εκτάσεων. ∆ε θα πρέπει να παραλειφθούν ακόµη λόγοι 

όπως η επίδραση του κλίµατος, της σεισµικής δραστηριότητας κλπ. Οι κυριότεροι  

παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ακινήτων σε επίπεδο πόλης αρχικά 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη της πόλης, τα δίκτυα υποδοµής και υπηρεσιών και 

τις παρεµβάσεις, δηλαδή τα µεγάλα έργα, τη παραγωγή εισοδήµατος, τον 

προγραµµατισµό, την ενέργεια, τους µηχανισµούς βελτίωσης, ελέγχου και 

διαχείρισης. Η πολεοδοµική οργάνωση αφορά το σχεδιασµό, τις δυνατότητες 

εκµετάλλευσης  και την τεχνική νοµοθεσία-κανονισµούς.[8] 
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4.3.2.1  ∆ηµογραφικά στοιχεία 
 
Οι δηµογραφικές µεταβολές του πληθυσµού και κυρίως αυτές που συνδέονται µε τη 

σύνθεση και τη µορφή του, αποτελούν σηµαντικούς εξωγενείς παράγοντες 

επηρεασµού της αξίας και της ζήτησης κατοικιών. Βάσει των στοιχείων της 

απογραφής παρατηρείται  ενίσχυση της τάσης συγκέντρωσης των νοικοκυριών σε 

αστικά κέντρα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ζήτηση των κατοικιών και, εποµένως, 

οι τιµές πώλησης και ενοικίων. Βεβαίως, το ποσοστό αύξησης των τιµών των 

κατοικιών εξαρτάται τόσο από τον βαθµό συγκέντρωσης προτιµήσεων των 

νοικοκυριών σε συγκεκριµένες περιοχές, όσο και από τις συνθήκες προσφοράς. Έτσι 

σε περιοχές µε ανεπτυγµένες οικιστικές υποδοµές και σηµαντική προσφορά 

κατοικιών, η άνοδος των τιµών είναι περισσότερο οµαλή, καθώς η ζήτηση 

απορροφάται σχετικά γρήγορα. Αντίθετα, σε περιοχές µε µικρή προσφορά κατοικιών 

η απότοµη εισροή νέων κατοίκων µπορεί να δηµιουργηθούν συνθήκες 

υπερβάλλουσας ζήτησης, µε αποτέλεσµα οι τιµές να σηµειώνουν µεγάλες 

διακυµάνσεις.[9] 

 

Η ζήτηση για κατοικίες επηρεάζεται και από τις µεταβολές της σύνθεσης του 

πληθυσµού (µεταβολές του αριθµού των νέων οικογενειών, του αριθµού νοικοκυριών 

κλπ.). Οι εν λόγω µεταβολές είναι πιο έντονες στα αστικά κέντρα και σε µικρότερο 

βαθµό στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Επίσης, ολοένα και συρρικνώνεται το 

µέγεθος των νοικοκυριών (που σε µεγάλο ποσοστό δεν ξεπερνούν πλέον τα τρία 

µέλη), µε αποτέλεσµα οι στεγαστικές ανάγκες να περιορίζονται σε µικρότερες 

κατοικίες. 

 

Η ενοικιαζόµενη, κυρίως, κατοικία επηρεάζεται και από την εξέλιξη του φοιτητικού 

πληθυσµού, ο οποίος επιλέγει κυρίως κατοικίες κοντά σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σε 

περιοχές µε καλή συγκοινωνιακή υποδοµή. Η ανάπτυξη της αγοράς κατοικίας 

αρκετών πόλεων έχει συνδεθεί µε τον όγκο των φοιτητών. Μάλιστα, η παρουσία 

περιφερειακών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ενισχύει τα εισοδήµατα των κατοίκων της 

επαρχίας και στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί στις εν λόγω πόλεις επενδυτική 

δραστηριότητα σε µικρά διαµερίσµατα. Ο φοιτητικός πληθυσµός αποτελεί ένα από 

τους ισχυρούς συντελεστές ανάπτυξης διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων 

(εµπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, ψυχαγωγίας και άθλησης κλπ.).  
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Σηµαντική δηµογραφική εξέλιξη των τελευταίων ετών για την Ελλάδα αποτέλεσε η 

εισροή µεταναστών, κυρίως από τα Βαλκάνια και τις χώρες της Κεντρικής & 

Ανατολικής Ευρώπης, η οποία σε συνδυασµό µε τον αριθµό των παλιννοστούντων 

οµογενών συντήρησε τα επίπεδα του πληθυσµού και συντέλεσε στην αύξηση της 

ζήτησης των κατοικιών. Σηµειώνεται, ότι, πλέον, ένας αξιόλογος αριθµός οικονοµικών 

µεταναστών προχωρεί σε αγορά κατοικίας, µε αποτέλεσµα σε κάποιες περιοχές (ή 

γειτονιές) η αγορά να συντηρείται, σε µεγάλο βαθµό, από αυτούς. Με την αυξανόµενη 

ζήτηση κατοικιών από οικονοµικούς µετανάστες στις συγκεκριµένες περιοχές, λόγω 

της βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου, η ζήτηση από γηγενείς µεταφέρθηκε σε 

περιοχές των προαστίων.  

 

Σηµαντικό µέρος της ζήτησης ακινήτων προέρχεται και από τη δηµιουργία νέων 

νοικοκυριών. Ενδεικτικό στοιχείο για τον αριθµό των νέων νοικοκυριών αποτελεί ο 

αριθµός των τελεσθέντων γάµων.  Η µείωση των γάµων (από 73.514 ετησίως κατά 

µέσο όρο την δεκαετία του 1960 σε 57.884 την δεκαετία του 1990 και σε 56.649 

ετησίως την περίοδο 2000-2006) συνεπάγεται από τη µία πλευρά µειωµένο ρυθµό 

σχηµατισµού νέων νοικοκυριών, άρα µειωµένη ζήτηση για νέες κύριες κατοικίες. Από 

την άλλη πλευρά, η διάσπαση των νοικοκυριών λόγω του αυξανόµενου αριθµού 

διαζυγίων, είναι πιθανό να δηµιουργεί εκ νέου ζήτηση κατοικιών. Ωστόσο, η 

διαθεσιµότητα µεγάλου αριθµού κύριων κατοικιών σηµαίνει πως, σε συνδυασµό µε 

την µείωση των γάµων, τα µονοµελή νοικοκυριά δεν θα ζητήσουν όλα νέες κύριες 

κατοικίες, αλλά πολλά από αυτά θα τακτοποιηθούν µε γονικές παροχές ή σε κατοικίες 

δωρεάν παραχωρούµενες από γονείς, ή σε υφιστάµενες δευτερεύουσες κατοικίες. 

[10] 

 

 

4.3.2.2  Χρηµατοδότηση Ακινήτων 
 
Η αυτοχρηµατοδότηση αποτελεί τον επικρατέστερο τρόπο χρηµατοδότησης της 

κατασκευής ή αγοράς ακινήτου στη χώρα µας, αλλά η προσφυγή στη στεγαστική 

πίστη (στεγαστικά δάνεια) αυξάνει ολοένα και περισσότερο µε το πέρασµα του 

χρόνου. Η τελευταία περίοδος µείωσης των επιτοκίων χορηγήσεων συνέβαλλε 

σηµαντικά προς αυτή την κατεύθυνση και οι ιδιώτες έχουν πλέον την δυνατότητα 

επιλογής αρκετών εναλλακτικών λύσεων χρηµατοδοτήσεως, τόσο της πρώτης όσο 

και της παραθεριστικής κατοικίας. Το ίδιο ισχύει για την επαγγελµατική στέγη. Η 
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πρόσφατη έντονη αποκλιµάκωση των στεγαστικών επιτοκίων τροφοδότησε σε 

σηµαντικό βαθµό την ζήτηση ακινήτων τα τελευταία χρόνια. 

 

Ο πίνακας 4.1 παρουσιάζει την εξέλιξη των στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων  

στην Ελλάδα το χρονικό διάστηµα 2003-α΄ τρίµηνο 2007. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του παρακάτω πίνακα τα µέσα σταθερά στεγαστικά επιτόκια χρονικής διάρκειας από 

5 έως 10 έτη ακολούθησαν διαχρονική µείωση τη χρονική περίοδο 2003-2006 µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης 6,85%. Το 2006 τα συγκεκριµένα επιτόκια 

διαµορφώθηκαν σε 5,27%, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν σηµαντικά οι χορηγήσεις 

των στεγαστικών δανείων. Αντίστοιχη εξέλιξη υπήρξε και  το 2007.  

 

 

Πίνακας 4.1  
Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα 

(2003-α΄τρίµηνο 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο πίνακας 4.2 παρουσιάζει την εξέλιξη των στεγαστικών επιτοκίων (κυµαινόµενων) 

υφιστάµενων δανείων  στην Ελλάδα το χρονικό διάστηµα 2003-α΄ τρίµηνο 2007. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα τα µέσα κυµαινόµενα στεγαστικά 

επιτόκια χρονικής διάρκειας άνω των 5 ετών παρουσίασαν τη χρονική περίοδο 2003-

2006 µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης 2,83%. Το 2006 τα συγκεκριµένα επιτόκια 

διαµορφώθηκαν σε 4,89% ελαφρώς αυξηµένα έναντι του 2005, ενώ κατά το πρώτο 

Έτος 

Μέσο ετήσιο 
στεγαστικό επιτόκιο 
(σταθερό) άνω των 5 
και έως 10 ετών (%) 

Ετήσιος ρυθµός µεταβολής (%) 

2003 6,52 - 

2004 6,02 -7,67 

2005 5,91 -1,83 

2006 5,27 -10,83 

2007* 4,55 -13,66** 

* τα στοιχεία αφορούν το α΄ τρίµηνο του 2007 

** σύγκριση 1ο τρίµηνο 2007 µε το αντίστοιχο του 2006                                                       

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, 2007 
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τρίµηνο του 2007 παρατηρήθηκε περαιτέρω άνοδος του εν λόγω επιτοκίου σε σχέση 

µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006 κατά 5,1%. 

 

 

Πίνακας 4.2 

Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων στα υφιστάµενα υπόλοιπα δανείων στην 
Ελλάδα 

(2003-α΄τρίµηνο 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τα µέσα στεγαστικά επιτόκια της Ζώνης του Ευρώ και της Ελλάδας κατά το 

∆εκέµβριο 2005 και το Φεβρουάριο 2007, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.5, 

ακολουθούν αντίθετη πορεία. Παρατηρείται ότι, η διαφορά επιτοκίου µεταξύ Ελλάδας 

και Ευρωζώνης κατά την περίοδο ∆εκέµβριος 2005 – Φεβρουάριο 2007 

διαµορφώθηκε στο –1,4%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του δεύτερου κεφαλαίου,  το 

µέσο σταθµικό επιτόκιο στη ζώνη του ευρώ για το ∆εκέµβριο του 2005 ήταν 0,37 

µονάδες χαµηλότερο από  το επιτόκιο στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε το Φεβρουάριο 

του 2007, οπότε και το Ελληνικό επιτόκιο διαµορφώθηκε κατά 1,03 ποσοστιαίες 

µονάδες χαµηλότερα από το µέσο σταθµικό επιτόκιο στη ζώνη του ευρώ (βλ. Πίνακα 

4.3). [11] 

 

Έτος 

Μέσο ετήσιο 
στεγαστικό 
επιτόκιο 
(κυµαινόµενο) 
άνω των 5 ετών 
(%) 

Ετήσιος ρυθµός µεταβολής
(%) 

2003 5,33 - 

2004 5,07 -4,88 

2005 4,83 -4,73 

2006 4,89 1,24 

2007* 5,14 5,11** 

* τα στοιχεία αφορούν το α΄ τρίµηνο του 2007 

** σύγκριση 1ο τρίµηνο 2007 µε το αντίστοιχο του 2006                                                       

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, 2007 
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Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια επηρεάζεται εκτός από το επιτόκιο δανεισµού και 

από το ύψος της παρεχόµενης χρηµατοδοτήσεως από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα 

και, επίσης, από το ύψος της µηνιαίας χρηµατικής καταβολής. 

 

 

Πίνακας 4.3 

Στεγαστικά δάνεια στα εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου 
(υπόλοιπα τέλους χρήσης) 

(2003-Μάιος 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αξία σε € εκ. 

*Οι ρυθµοί µεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη τα τιτλοποιηµένα δάνεια καθώς και οι διαγραφές 

δανείων. 

 

Πηγή: Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος  2007 

 

Οι τράπεζες χορηγούν δάνειο για στέγη, το οποίο συνήθως αντιστοιχεί περίπου στο 

75%-80% της εµπορικής αξίας του ακινήτου, η οποία υπολογίζεται από τους 

εκτιµητές της τράπεζας µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς.  

 

Βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα στεγαστικά δάνεια 

αντιπροσωπεύουν το 66,5% της συνολικής δανειοδότησης των νοικοκυριών. 

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (πίνακας 

4.3), το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο στεγαστικών δανείων του 2006 ανήλθε σε 

Έτος / 
Μήνας 

Χρηµατο-
δότηση 

% Μετ. 
∆εκεµβρίου*

% Μετ. προηγ.έτους* 

2003 26.534,2 26,2 26,2 

2004 33.126,8 27,3 27,3 

2005 43.199,4 33,5 33,5 

2006 52.502,5 25,8 25,8 

Ιαν-07 53.517,4 1,4 25,5 

Φεβ-07 54.619,9 3,0 25,2 

Μάρ-07 56.200,1 5,5 25,5 

Απρ-07 57.218,4 6,9 25,5 

Μάιος-

07 58.277,3 8,5 25,0 
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€52,5 δισ., 25,8% υψηλότερα από το 2004 (€43,2 δισ.).  Τον Μάιο του 2007 το 

ανεξόφλητο υπόλοιπο στεγαστικής πίστης του συνόλου των νοικοκυριών 

διαµορφώθηκε σε €58,3 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του προηγουµένου έτους. 

 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) ακινήτων αποτελεί έναν ακόµη τρόπο χρηµα-

τοδότησης της αγοράς ακινήτων, ο οποίος προσφέρει την δυνατότητα στους 

επαγγελµατίες και στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ιδιόκτητη επαγγελµατική στέγη, 

επωφελούµενοι των φορολογικών και επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων που 

απορρέουν από τη χρήση του. Η χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων αποτελεί 

µακροχρόνιο χρηµατοδοτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, µε διάρκεια 

αποπληρωµής που ξεκινά από 10 έτη και φτάνει µέχρι 15. Το σηµαντικότερο 

πλεονέκτηµα εντοπίζεται στην άµεση χρήση του ακινήτου από τον επιχειρηµατία, µε 

την καταβολή ενός µισθώµατος αντί όλου του ποσού.[12] 

 

Οι επιχειρήσεις (µε εξαίρεση όµως των ελεύθερων επαγγελµατιών) µπορούν να 

κάνουν χρήση και της αντίστροφης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, γνωστής και ως sale 

& lease back. Με τη σύµβαση sale & lease back, η εταιρεία leasing αγοράζει το 

ακίνητο από τον πελάτη και το εκµισθώνει πάλι σ’ αυτόν (ταύτιση προµηθευτή-

πελάτη), µε βάση τους όρους που έχουν συµφωνηθεί (διάρκεια, είδος µισθώµατος, 

επιλογή νοµίσµατος, πρόγραµµα αποπληρωµής κ.α.) και µετά το πέρας της 

σύµβασης, το ακίνητο περιέρχεται ξανά στην κυριότητα της επιχείρησης που το 

πούλησε. Η µισθωτική περίοδος για τα ακίνητα διαµορφώνεται και σ’ αυτήν την 

περίπτωση κατά το ελάχιστο στα 10 έτη. Το τίµηµα έναντι του οποίου το ακίνητο 

περιέρχεται και πάλι στην κυριότητα του µισθωτή µπορεί να είναι συµβολικό (π.χ. €1) 

ή να αποτελεί ένα ποσοστό (συνήθως 10%-30%) επί της χρηµατοδοτούµενης αξίας. 

Με την πώληση και επαναµίσθωση ενός ακινήτου οι επιχειρήσεις µπορούν να 

αξιοποιήσουν την ανεκµετάλλευτη εµπορική αξία των ακινήτων που διαθέτουν, να 

βελτιώσουν τη ρευστότητα και την εικόνα του ισολογισµού τους. Η µέθοδος sale & 

lease back δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να µην αυξάνουν το ποσοστό 

δανεισµού τους, χρησιµοποιώντας τα ίδια κεφάλαια χωρίς εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις από την τράπεζα.[13] 
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Επισηµαίνεται, ότι η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν ζητεί από τους πελάτες 

της εµπράγµατες ασφάλειες, δηλαδή προσηµειώσεις, υποθήκες κλπ. διότι το ακίνητο 

καθ’ όλη την διάρκεια της µίσθωσης ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία leasing. 

Επιπλέον, η επιχείρηση που χρησιµοποιεί πάγια στοιχεία µέσω αυτού του θεσµού, 

δεν εµφανίζει σχετικές εγγραφές στον ισολογισµό της, µε αποτέλεσµα να παραµένει 

στα ίδια επίπεδα η κεφαλαιακή διάρθρωσή της. Στον λογαριασµό αποτελεσµάτων 

µόνο εµφανίζονται οι πληρωµές των µισθωµάτων ως δαπάνες. Ο πελάτης που 

υπογράφει σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, θα πρέπει να πληρώσει τον φόρο 

µεταβιβάσεως που κατέβαλε η εταιρεία leasing, προκειµένου να αποκτήσει το 

ακίνητο. Στο ποσό του φόρου µεταβίβασης εµπεριέχονται τα συµβολαιογραφικά, τα 

έξοδα του υποθηκοφυλακείου και των δικηγόρων. Συνήθως τα συνολικά έξοδα, περι-

λαµβανοµένου του φόρου µεταβίβασης, ανέρχονται στο 11%-13% της αντικειµενικής 

αξίας του ακινήτου. [14] 

 

Πίνακας 4.4 

Συµβάσεις εταιρειών Leasing 
(2003-2005) 

 

Αξία σε € χιλ. 

 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής Μισθώσεως 

 

 

 

4.3.2.3  ∆ιαθέσιµο εισόδηµα 
 

Το ύψος όσο και τη µορφή της ζήτησης για κατοικία επηρεάζεται και από το επίπεδο του 

διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών. Νοικοκυριά µε υψηλό εισόδηµα τροφοδοτούν 

Συνολικές συµβάσεις εταιρειών 
Leasing 

Μεταβολή 
2004/2003 

Μεταβολή 
2005/2004  

2003 2004 2005   

Ακίνητα 839.744 1.160.042 1.189.054 38,14% 2,50% 

Λοιπά 1.124.715 1.200.339 1.136.131 6,72% -5,35% 

Σύνολο 1.964.459 2.360.381 2.325.185 20,15% -1,49% 

Συµβόλαια Ακινήτων 

/Συνολικά Συµβόλαια 

Εταιρειών 42,75% 49,15% 51,14% 14,97% 4,05% 
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τη ζήτηση για πολυτελείς και σύγχρονων προδιαγραφών κατοικίες σε συγκεκριµένες 

περιοχές. Η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος οδηγεί  επίσης σε άνοδο της ζήτησης 

που προέρχεται από αγοραστές που επιθυµούν την αναβάθµιση του επιπέδου της 

κατοικίας τους. 

 

Ο πίνακας 4.5 παρουσιάζει την εξέλιξη του καθαρού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος και 

της καθαρής αποταµίευσης το χρονικό διάστηµα 2000-2006. Όπως προκύπτει από τα 

προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το καθαρό εθνικό διαθέσιµο εισόδηµα διαµορφώθηκε σε 

€217.577 εκ. το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,13% σε σχέση µε το 2005. Η 

καθαρή αποταµίευση ανήλθε σε €15.382 εκ. το 2006, εµφανίζοντας ετήσια αύξηση κατά 

28,92%, ενώ το προηγούµενο έτος είχε καταγραφεί υποχώρηση του συγκεκριµένου 

µεγέθους. [15] 
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Πίνακας 4.5 
Εξέλιξη καθαρού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος και καθαρής αποταµίευσης 

(2000-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πηγή: EΣΥΕ 
 
 
4.3.2.4  Κόστος κατασκευής ακινήτων 
 
Ανάµεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της ζήτησης στον κλάδο εντάσσεται 

και η εξέλιξη των τιµών των υλικών κατασκευής καθώς αυτό διαµορφώνει σε σηµαντικό 

βαθµό το συνολικό κόστος κτήσης – µίσθωσης ακινήτων. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ ο 

δείκτης τιµών υλικών κατασκευής  παρουσίασε συνεχή διαχρονική αύξηση τη χρονική 

περίοδο 2000–2006 µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 3,38%.  Ο δείκτης τιµών κατηγοριών 

έργων την περίοδο 2000-2006 παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση 2,33%, ενώ ο δείκτης τιµών 

αµοιβής εργασίας την ίδια περίοδο εµφάνισε µέση ετήσια αύξηση 2,77%. (βλ. Πίνακα 4.6) [16] 

 

 

Έτος 

Καθαρό 
εθνικό 
διαθέσιµο 
εισόδηµα  

% Μετ.
Καθαρή 
αποταµίευ
ση  

% Μετ. 

2000 141.641 - 6.901 - 

2001 151.899 7,24 7.380 6,94 

2002* 162.421 6,93 7.078 -4,09 

2003* 175.707 8,18 10.400 46,93 

2004* 189.630 7,92 12.135 16,68 

2005* 201.213 6,11 11.931 -1,68 

2006* 217.577 8,13 15.382 28,92 

  

*:Προσωρινά στοιχεία  

Ποσά σε € εκ. σε τρέχουσες τιµές 
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Πίνακας 4.6 
Εξέλιξη δείκτη τιµών κατηγοριών έργων και αµοιβής εργασίας  

(2000-β΄τρίµηνο 2007) 
 

 

 
Έτος βάσης 2000 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

 

4.3.2.5 Επενδύσεις κατοικιών και κατασκευών 
 

Το σύνολο των επενδύσεων σε κατοικίες (σε τρέχουσες τιµές) διαµορφώθηκε σε €28.341 

εκ. το 2006 από €20.815 εκ. το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,2%. Τη χρονική 

περίοδο 2000-2006 οι εν λόγω επενδύσεις εµφάνισαν µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 12,2%. 

Οι συνολικές επενδύσεις σε κατοικίες το 2006 (σε σταθερές τιµές), ανήλθαν σε €27.543 εκ. 

από €20.287 εκ. το 2005 (αύξηση κατά 35,8%), ενώ την περίοδο 2000-2006 παρουσίασαν 

µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης κατά 11%. Αναφορικά µε το ποσοστό επενδύσεων κατοικιών 

επί του συνόλου των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, παρατηρείται ότι από 37% το 2000 

αυξήθηκε σε 44,9% το 2006 σε τρέχουσες τιµές, και από 39,4% το 2000 αυξήθηκε σε 45% 

το 2006 σε σταθερές τιµές, γεγονός που αποδίδεται στην ιδιαίτερα αυξηµένη 

κατασκευαστική δραστηριότητα λόγω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των 

Ολυµπιακών Αγώνων.  Το 2006 το ποσοστό επενδύσεων κατοικιών επί του συνόλου των 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου παρουσίασε σηµαντική αύξηση (διάγραµµα 4.1) λόγω της 

Έτος 
∆είκτης τιµών 
κατηγοριών 
έργων 

% Μεταβολή 
∆είκτης τιµών 
αµοιβής εργασίας 

% Μεταβολή 

2000 100,0 1,94 100,0 3,31 

2001 102,2 2,20 103,3 3,30 

2002 103,8 1,57 106,1 2,71 

2003 106,2 2,31 108,9 2,64 

2004 108,7 2,35 111,4 2,30 

2005 111,6 2,67 114,9 3,14 

2006 114,8 2,87 117,8 2,52 

α΄ τρίµηνο 2007 117,1 3,44 119,9 2,92 

β΄ τρίµηνο 2007 117,9 3,42 120,6 3,08 
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ιδιαίτερα αυξηµένης οικοδοµικής δραστηριότητας, εξαιτίας της εφαρµογής του νέου 

φορολογικού πλαισίου.[17] 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1 
Επενδύσεις κατοικιών και κατασκευών 

 (2000-2006) 
 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

 

4.3.3 Εξέλιξη Νόµιµης Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδιωτική νόµιµη οικοδοµική δραστηριότητα ανά γεωγραφικό 

διαµέρισµα. Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ, η οικοδοµική δραστηριότητα 

του πρώτου εξαµήνου του 2007 έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος του 2006, 

παρουσίασε στο σύνολο της χώρας ποσοστιαία µείωση κατά 2,8% στον αριθµό των 

αδειών και 5,2% στον όγκο. [18]  

 

Αναλυτικότερα, στο σύνολο της χώρας το 2006 ο αριθµός των αδειών που εκδόθηκαν 

διαµορφώθηκε σε 84.536, έναντι 98.569 αδειών το 2005 (ποσοστιαία µείωση κατά 14,2 
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%). Η οικοδοµική δραστηριότητα εµφάνισε πτώση κατά 19,2% µε βάση τον όγκο το 

2006, έναντι του προηγούµενου έτους. Μείωση (έως και 45,8%) σηµείωσε ο όγκος της 

οικοδοµικής δραστηριότητας σε όλες σχεδόν τις διοικητικές περιφέρειες (εξαίρεση 

αποτέλεσε η περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οποία και εµφάνισε στασιµότητα). Η κατανοµή 

του όγκου της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας ανά διοικητική περιφέρεια το έτος 

2006 απεικονίζεται στο διάγραµµα 4.2.  

 

 

∆ιάγραµµα 4.2 
Κατανοµή ιδιωτικής  οικοδοµικής δραστηριότητας βάσει όγκου (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

 

Όσον αφορά στην κατασκευή κατοικιών ειδικότερα, οι πίνακας 4.7 παρουσιάζει την 

εξέλιξη των νέων κατοικιών, συνολικά και ανά αριθµό δωµατίων, για το χρονικό 

διάστηµα 1998-2006. Επιπλέον η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται για το 2006, ανά 

περιφέρεια. Όσον αφορά την εξέλιξη στον τοµέα των κατοικιών, ο αριθµός των νέων 

κατοικιών (βάσει αδειών) παρουσίασε µια απότοµη εκτίναξη (στις 195.207 κατοικίες) το 

2005, εξαιτίας της επικείµενης αλλαγής του θεσµικού πλαισίου. Το 2006 η σχετική 

δραστηριότητα επανήλθε σε σχετικά συνήθη επίπεδα (125.387 κατοικίες) επιστρέφοντας 

στα φυσιολογικά επίπεδα των προηγούµενων ετών (2002-2004). [19] 
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Πίνακας 4.7 
Αριθµός νέων κατοικιών στην Ελλάδα (1981-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

 

4.3.4 Ανάπτυξη Εµπορικών Κέντρων 
 
Σηµαντικό ρόλο εξάλλου στη ζήτηση ακινήτων διαδραµατίζει η τάση ανάπτυξης 

εµπορικών κέντρων. Συνολική επιφάνεια που ξεπερνά τα 600.000 τ.µ. καλύπτουν τα 

νέα εµπορικά κέντρα που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία τη διετία 2008 – 2009 

στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μετά την επιτυχία του The Mall Athens και το 

ενδιαφέρον διεθνών funds για επενδύσεις σε ανάλογα projects στη χώρα µας, οι 

εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων έστρεψαν την προσοχή τους στη δηµιουργία 

σύγχρονων εµπορικών κέντρων. Αποτέλεσµα, αυτή τη στιγµή να προωθούνται 

περισσότερα από 12 µεγάλα έργα σε εµπορικά κέντρα στην Αττική, η έναρξη 

λειτουργίας των οποίων προσδιορίζεται χρονικά εντός των εποµένων δύο ετών. 

 

 

Σύνολο 
Με 1-2 
δωµάτια 

Με 3-4 
δωµάτια 

Με 5 
δωµάτια 
και άνω 

1981 108.174 22.256 67.544 18.374 

1991 100.339 26.112 54.064 20.163 

1998 97.279 25.283 57.678 14.318 

1999 88.500 25.283 51.088 12.129 

2000 89.341 26.345 50.520 12.476 

2001 108.021 34.273 59.305 14.443 

2002 128.237 45.836 66.607 15.794 

2003 127.051 48.164 64.621 14.266 

2004 122.148 46.420 62.358 13.370 

2005 195.207 73.810 103.763 17.634 

2006 125.387 45.553 65.650 14.184 

Σηµ.: Συµπεριλαµβάνονται και κατοικίες που προέρχονται από προσθήκες, αναπαλαιώσεις (µε αλλαγή όγκου), 

νοµιµοποιήσεις, αναθεωρήσεις (µε αλλαγή όγκου) και τροποποιήσεις. 
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Συµπερασµατικά αναφέρονται οι νέες αλλαγές από την ανάπτυξη εµπορικών 

κέντρων στην εγχώρια αγορά: 

 

• Νέες διεθνείς αλυσίδες εισέρχονται στην αγορά βασιζόµενες και στην ευκολία 

εξεύρεσης χώρων στα νέα εµπορικά κέντρα.  

• Οι Ελληνικές αλυσίδες προσαρµόζονται στα διεθνή πρότυπα για να αντιµετωπίσουν 

τον ανταγωνισµό, προετοιµαζόµενες έτσι και για την έξοδό τους από τα Ελληνικά 

σύνορα. 

• Η επέκταση των αλυσίδων σε µικρότερες περιφερειακές αγορές αναθεωρείται, µε 

γνώµονα την αναµονή νέων διεθνούς τύπου εµπορικών κέντρων. 

• Οι παραδοσιακές αγορές εξακολουθούν να δυναµώνουν ενώ η διείσδυση των νέων 

αλυσίδων ενισχύει περαιτέρω την αγορά. 

• Οι καταναλωτές βρίσκουν νέους προορισµούς για αγορές και αναψυχή, 

προσαρµοζόµενοι σε καταναλωτικά πρότυπα των ανεπτυγµένων δυτικών 

κοινωνιών.  

• Η Ελλάδα έχει µπει πια δυναµικά στο χάρτη του διεθνούς λιανεµπορίου. [21] 
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4.4  Θεσµικό Πλαίσιο – Στάση Κυβέρνησης έναντι κλάδου 
 
Κατά την τρέχουσα δεκαετία πολλές και σηµαντικές ήταν οι αλλαγές που 

συντελέστηκαν, ενώ αρκετές ακόµη έχουν προγραµµατιστεί να εφαρµοστούν κατά το 

άµεσο µέλλον. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένες από τις µεταρρυθµίσεις που 

εφαρµόστηκαν ή πρόκειται να εφαρµοστούν. [22] 

 

●   Φόρος προστιθέµενης αξίας επί των ακινήτων 
 
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον αποτελεί το κυριότερο µέσο προσέλκυσης ξένων 

επενδυτών στην ελληνική αγορά και είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το γενικότερο 

θεσµικό πλαίσιο, που περιλαµβάνει τις ισχύουσες διαδικασίες και κανονισµούς από 

νοµικής, φορολογικής και χωροταξικής άποψης. Το θεσµικό πλαίσιο υπέστη 

σηµαντικές φορολογικές αλλαγές κατά την περίοδο 2005-2006, οι οποίες άρχισαν να 

εφαρµόζονται από 1η Ιανουαρίου 2006. Η εγχώρια αγορά κατοικιών διέρχεται µια 

µεταβατική περίοδο λόγω της ισχύος των νέων φορολογικών ρυθµίσεων. Ένα από τα 

πιο σηµαντικά θέµατα αφορά στην επιβολή του φόρου προστιθέµενης αξίας επί των 

ακινήτων. Η εισαγωγή του συγκεκριµένου φόρου είχε αποφασιστεί πριν από 20 

χρόνια, µε το νόµο 1642/86, αλλά έκτοτε και µέχρι 1/1/2006 δεν είχε εφαρµοστεί. Ο 

εν λόγω φόρος αφορά σε νεόδµητα ακίνητα, τα οποία αγοράζονται ως δευτερεύουσα 

κατοικία καθώς και σε επιβολή ΦΠΑ στην αντιπαροχή. [23] 

 

●    Κύριες διατάξεις πολεοδοµικού πλαισίου 
 
Μεταξύ των παραγόντων που δυσχεραίνουν την πραγµατοποίηση νέων 

επιχειρηµατικών σχεδίων είναι και το γενικότερο ισχύον πολεοδοµικό πλαίσιο. Πέραν 

της δυσκολίας έκδοσης οικοδοµικής άδειας, επιπλέον ρίσκο για τον επενδυτή 

αποτελεί και η δυνατότητα ανάκλησής της από το κράτος, ακόµα και µετά την έναρξη 

εργασιών, ενώ προβλήµατα υπάρχουν όσον αφορά στον χωροταξικό σχεδιασµό της 

χώρας. 

 

Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός περιλαµβάνει δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά 

το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) για τον αστικό χώρο και το Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για τον εξωαστικό ή αγροτικό 

χώρο. Για την πολεοδόµηση ορισµένης περιοχής που προορίζεται για το σκοπό αυτό 

από το ΓΠΣ ή το ΣΧΟΟΑΠ απαιτείται πολεοδοµική µελέτη (δεύτερο επίπεδο). Με τη 
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µελέτη αυτή αναλύεται το νοµικό πλαίσιο της πράξης εφαρµογής µε την οποία 

υλοποιείται η πολεοδοµική µελέτη και περατώνεται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. 

 

Επί του παρόντος ισχύουν τρία πολεοδοµικά καθεστώτα, το γενικό (ν. 1337/1983), 

που αφορά την πολεοδόµηση οικισµών µε πληθυσµό πάνω από 2.000 κατοίκους, και 

τα ειδικά (οικισµοί µέχρι 2.000 κατοίκους και δεύτερης κατοικίας), όπως αυτά ισχύουν 

σήµερα, µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή τους µε τους ν. 2508/1997, 

3044/2002 και 3212/2003). 

 

 Οι κυριότερες διατάξεις του πολεοδοµικού νόµου (3212/2003), αφορούν τα εξής: (α) 

ρυθµίσεις για τον τρόπο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών, µε στόχο την 

απλούστευση της διαδικασίας, (β) προβλέψεις για την ασφάλιση της µελέτης, 

επίβλεψης και κατασκευής από τους κατασκευαστές-µελετητές για τουλάχιστον 10 

έτη (µε δαπάνη των ιδιοκτητών των οικοδοµών), (γ) σηµαντικοί περιορισµοί στην 

εκτός σχεδίου δόµηση ακινήτων, µε στόχο τη µείωση της αυθαιρεσίας, (δ) 

υπολογισµός της εισφοράς σε χρήµα κατά τις εντάξεις στα νέα σχέδια πόλεων βάσει 

του εµβαδού και της τιµής ζώνης του οικοπέδου, (ε) καθορισµός των περιορισµών 

και των προϋποθέσεων για την υλοποίηση της µεταφοράς του συντελεστή δόµησης, 

(στ) κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους των €30-€900 ανά εγγραπτέο δικαίωµα 

προς το Εθνικό Κτηµατολόγιο και καθιέρωση του εφάπαξ τέλους €20 για κάθε 

εγγραπτέο δικαίωµα και (ζ) προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισµάτων που 

χρησιµοποιούνται ως κύρια κατοικία µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. [24] 

 

●    Εθνικό Κτηµατολόγιο 
 
Μακροπρόθεσµη θεωρείται και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου, το οποίο 

αποτελεί µια γενική, ενιαία, συστηµατική και πάντοτε ενηµερωµένη καταγραφή, που 

περιλαµβάνει τη γεωµετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τµήµατος 

γης, µε την ευθύνη και την εγγύηση του δηµοσίου. Η εταιρεία 'Κτηµατολόγιο Α.Ε.' 

είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και έχει σκοπό τη µελέτη, σύνταξη και 

λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η εταιρεία ιδρύθηκε µε την κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Απόφαση 

81706/6085/6-10-1995/ΦΕΚ 872Β/19-10-1995), λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες 

της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994, 

του κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920, του Ν. 2308/1995 και του Ν.2664/1998, δεν 

υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµοσίου 

τοµέα και δεν εφαρµόζονται σ' αυτήν οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που έµµεσα 
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ή άµεσα ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Μοναδικός µέτοχος της εταιρείας είναι το Υπουργείο 

ΠΕΧΩ∆Ε. Οι βασικές αρχές του έργου βασίζονται στους νόµους 2308/1995 και 

2664/1998.  

 

Άµεσα Οφέλη που Εξασφαλίζονται για τον Πολίτη: 
 

-Οριστική και αµετάκλητη κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών. 

-∆ιευκόλυνση και απλούστευση των µεταβιβάσεων της ακίνητης περιουσίας. 

-Μείωση στο ελάχιστο των εξόδων και του χρόνου που απαιτείται για κάθε 

µεταβίβαση. 

-Απαλλαγή των πολιτών από χρονοβόρες και δαπανηρές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες. 

-∆ιασφάλιση της άµεσης και ασφαλούς διαδικασίας των απαλλοτριώσεων και 

των αποζηµιώσεων. 

 -Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες και στους ∆ηµόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς.[25] 

 

 

●    Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) 
 
Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Ν. 1577/85 Φ.Ε.Κ. 210/Α/18-12-1985) καθορίζει 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται στη δοµική 

εκµετάλλευση των οικοπέδων και στη διαµόρφωση των κοινοχρήστων χώρων των 

οικισµών από άποψη χρήσης, υγιεινής, ασφάλειας και αισθητικής, µε στόχο την 

προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής και να διαµορφώνονται  κατάλληλες συνθήκες 

διαβιώσεως των κατοίκων. Ορισµένες από τις µετέπειτα τροποποιήσεις του ισχύοντα 

ΓΟΚ  (πχ Ν. 2831/2000 ΦΕΚ 140Α 2000) εµπεριέχουν την έννοια της εγκατάστασης, 

όπου περιλαµβάνονται τα θερµικά ηλιακά συστήµατα και τα στοιχεία των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ακόµη, ανακαθορίζεται η έννοια των όρων: παθητικά 

και ενεργητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης, βιοκλιµατιστικά κτίρια και ακίνητα, ή 

στοιχεία αρχιτεκτονικής ή φυσικής κληρονοµιάς. Συγκροτείται το Ανώτατο 

Πολεοδοµικό και Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο και όργανα ελέγχου για την κρίση 

ενστάσεων της υπηρεσίας σχετικά µε την έκδοση αδειών οικοδοµών. Επίσης, 

ρυθµίζονται θέµατα που αναφέρονται στην προστασία της αρχιτεκτονικής και 

φυσικής κληρονοµιάς, στο ποσοστό καλύψεως οικοπέδων, στο µέγιστο ύψος κτιρίων, 

στον προσδιορισµό του συντελεστή κατά όγκο εκµεταλλεύσεως οικοπέδων και στη 
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χρήση των κοινοχρήστων χώρων των κτιρίων και συµπληρώνονται οι διατάξεις που 

ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την τοποθέτηση των επιγραφών και διαφηµίσεων. 

Μεταξύ των διατάξεων αναφέρεται επίσης και η δυνατότητα κατασκευής 

ανελκυστήρα σε οικοδοµές, όπου διαµένουν άτοµα µε κινητική αναπηρία. [26] 

 

 
●   Ενοποίηση φόρων – Κατάργηση Φόρου µεταβίβασης – Πλήρης φορολογική 
απαλλαγή για αγορά 1ης κατοικίας 
 

Σύµφωνα µε τις προγραµµατικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού το τρίτο µέρος 

της φορολογικής µεταρρύθµισης θα περιλαµβάνει τις εξής αλλαγές: 

 

Α) Ενοποίηση όλων των υφιστάµενων φόρων σε ένα ενιαίο τέλος ακινήτων εντός 

της επόµενης τετραετίας. Ο νέος φόρος θα αφορά όλα τα ακίνητα (κτίσµατα, 

χωράφια, οικόπεδα) ανεξαρτήτως αν χρησιµοποιούνται για πρώτη, δεύτερη ή 

εξοχική κατοικία ή αν ενοικιάζονται ή είναι κενά. Θα είναι ετήσιος και θα 

υπολογίζεται µε την εφαρµογή ενός ειδικού συντελεστή επί των αντικειµενικών 

αξιών των ακινήτων. Ο εν λόγω φόρος θα καταργήσει ή και θα συγχωνεύσει 

αρκετούς από τους φόρους που επιβάλλονται σήµερα ακόµα και µέσω των 

δήµων. 

 

Oι φόροι που θα συγχωνευθούν είναι ο ΦMAΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο 

φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων. Eπίσης, στο νέο φόρο θα ενσωµατωθούν ο 

συµπληρωµατικός φόρος στα εισοδήµατα από ακίνητα, ο φόρος ιδιοκατοίκησης 

και ενδεχοµένως διάφοροι άλλοι φόροι που επιβάλλονται από την Tοπική 

Aυτοδιοίκηση. 

 

Ο ενιαίος φόρος θα επιβάλλεται µε σχετικά χαµηλό συντελεστή έτσι ώστε η 

φορολογική υποχρέωση να καλύπτεται από το εισόδηµα του φορολογούµενου και 

να µην τον αναγκάζει να πληρώσει το φόρο από την περιουσία, γεγονός που θα 

τον οδηγούσε σε ρευστοποίηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα 

προβλεφθούν και αφορολόγητα ποσά ανάλογα µε το ύψος της ακίνητης 

περιουσίας ή τα εισοδήµατα των ιδιοκτητών. 
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Σηµειώνεται ότι σήµερα όλοι οι φορολογούµενοι επιβαρύνονται µε κάποιους 

φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα, µέσω των λογαριασµών της ∆EH, όπως το 

Tέλος Aκίνητης Περιουσίας. O νέος φόρος σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς 

θα προσδιορίζεται βάσει της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.  

 

Από τον ενιαίο φόρο θα εξαιρεθούν αρκετές κατηγορίες ακινήτων όπως επίσης και 

το ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης, θα απαλλαγούν διάφορα νοµικά πρόσωπα που δεν 

έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα ξένα κράτη για τα ακίνητα που 

χρησιµοποιούν ως πρεσβείες και προξενεία. Παράλληλα, θα εξαιρεθούν 

βιοµηχανικά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που το κράτος επιθυµεί να 

ενισχύσει καθώς και τα διατηρητέα. 

 

Β) Πλήρης κατάργηση του φόρου µεταβίβασης και αντικατάστασής του µε ένα 

τέλος που θα αντιστοιχεί στο 1% της αξίας του ακινήτου. Στην κλίµακα 

κληρονοµιών, γονικών παροχών και δωρεών για συγγενείς 1ου βαθµού, το 

αφορολόγητο όριο ανέρχεται προς στο παρόν στις €90 χιλ., στο κλιµάκιο των €25 

χιλ. (φορολογητέα περιουσία €120 χιλ.) επιβάλλεται συντελεστής 5%, στο κλιµάκιο 

€145 χιλ. (φορολογητέα περιουσία €265 χιλ.) επιβάλλεται συντελεστής 

φορολογίας 10% και στο υπερβάλλον, συντελεστής 20%.  

 

Γ) Πλήρης φορολογική απαλλαγή για αγορά 1ης κατοικίας. Προς το παρόν στην 

πρώτη κατοικία τα αφορολόγητα όρια διαµορφώνονται στις €90 χιλ. για τον άγαµο 

και στις €138 χιλ. για το έγγαµο. Το αφορολόγητο διευρύνεται κατά €28. χιλ. για 

κάθε ένα από τα δυο πρώτα παιδιά και κατα €42 χιλ. για κάθε ένα από τα 

επόµενα.[27] 

 
●  Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του ∆ηµοσίου, µακροχρόνιες 
και χρηµατοδοτικές µισθώσεις του ∆ηµοσίου 
 
Μεγαλύτερη ευελιξία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του αποκτά το 

∆ηµόσιο µε το νοµοσχέδιο για το sale and lease back. Ειδικότερα, το ∆ηµόσιο θα 

µπορεί στο εξής να µεταβιβάσει ακίνητα που του ανήκουν χωρίς να αποξενωθεί από 

αυτά, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να τα µισθώνει και να επανακτά την κυριότητά 
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τους µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Πέραν αυτού θα µπορεί επίσης να 

κατασκευάσει ή να ανακατασκευάσει ακίνητα σε σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα.  

 

Σηµειώνεται, ότι, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία περί µισθώσεων, ο χρόνος της 

µίσθωσης περιορίζεται σε 12 έτη και το ∆ηµόσιο στερείται ευελιξίας στις συµβάσεις. 

Με τις νέες ρυθµίσεις οι µισθώσεις θα µπορούν να φθάσουν µέχρι και τα 99 χρόνια, 

ενώ ιδιώτες θα µπορούν να αναλαµβάνουν τη συντήρηση, λειτουργία και ασφάλεια 

του κτιρίου που µισθώνεται. Για την επίτευξη του γενικότερου στόχου της 

αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας παρέχονται σηµαντικές φοροαπαλλαγές σε 

όσες εταιρείες συνάπτουν σχετικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο, αλλά και κίνητρα για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη 

περιουσία. Ειδικά για τις εταιρείες αυτές αυξάνεται στο 80% το κατώτατο ποσοστό 

επένδυσης σε ακίνητα, ενώ διευρύνεται στο 50% του ενεργητικού τους το όριο 

δανεισµού για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. 

 

Αναλυτικότερα οι βασικές αλλαγές που επέρχονται µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου 

«Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση ακινήτων του ∆ηµοσίου, µακροχρόνιες και 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις του ∆ηµοσίου», έχουν ως εξής:  

 

Θεσπίζονται νέες µορφές συµβάσεων:  

 

α) Η µεταβίβαση του ακινήτου σε ιδιώτη µε την ταυτόχρονη µίσθωσή του από το 

∆ηµόσιο ή από άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα. 

β) Ο συνδυασµός της παραπάνω σύµβασης µε την ανάληψη από τον ιδιώτη της 

υποχρέωσης να προβεί σε κατασκευές επί του ακινήτου.  

γ) Η µακροχρόνια µίσθωση, η οποία διακρίνεται από τις µισθώσεις του ισχύοντος 

Ν. 3130/2003 βάσει της διάρκειάς της και µπορεί να φθάσει τα 99 χρόνια.  

δ) Η µικτή σύµβαση που µπορεί να συνδυάζει στοιχεία όλων των ανωτέρω 

µορφών συµβάσεων. 

 

Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών και εφόσον το αντικείµενό τους περιλαµβάνει 

µεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώµατος επί ακινήτου, προβλέπεται απόφαση της 

∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. 

 

- Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα, να 

συνάπτουν τις παραπάνω συµβάσεις, µε την προϋπόθεση ότι προσχέδιό τους έχει 
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συµπεριληφθεί στα επιχειρησιακά σχέδιά τους που εγκρίνονται από τη ∆ιυπουργική 

Επιτροπή ∆ΕΚΟ.  

- ∆ίνεται η δυνατότητα στα ΝΠ∆∆ (εξαιρούνται οι Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) να κάνουν χρήση των 

παραπάνω συµβατικών µορφών µισθώσεων. 

- Προβλέπεται η δυνατότητα να αναλαµβάνει ο ιδιώτης τη συντήρηση, λειτουργία, 

ασφάλιση κ.λπ. του κτιρίου που µισθώνεται. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα της µείωσης 

του συνολικού κόστους για το ∆ηµόσιο ή του φορέα του δηµοσίου τοµέα, λόγω των 

οικονοµιών κλίµακας που µπορεί να επιτύχει ο ιδιώτης. Η διαδικασία επιλογής του 

ιδιώτη αντισυµβαλλόµενου γίνεται µε διαγωνισµό. 

- Θεσπίζεται η ευκολότερη διαδικασία ενεχυρίασης ή εκχώρησης των απαιτήσεων 

από τις συµβάσεις αυτές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η δανειακή χρηµατοδότηση του 

ιδιώτη αντισυµβαλλόµενου του ∆ηµοσίου, µε έµµεσο αποτέλεσµα τη µείωση του 

συνολικού κόστους της σύµβασης για το ∆ηµόσιο. 

- Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών που θα ανήκουν στο σύνολό 

τους η εν µέρει στον δηµόσιο τοµέα και που θα ενεργούν ως αντισυµβαλλόµενοι του 

∆ηµοσίου στις συµβάσεις αυτές.  

- Προβλέπεται ότι η εκτίµηση της αξίας ακινήτων που εισφέρονται ή πωλούνται σε 

φορείς του δηµοσίου τοµέα που είναι ανώνυµες εταιρείες να γίνεται από ορκωτούς 

εκτιµητές. 

- Προβλέπεται η απαλλαγή των συµβάσεων που συνάπτει το ∆ηµόσιο και τα 

ΝΠ∆∆ από έµµεσους φόρους, καθώς και απαλλαγή του αντισυµβαλλόµενου του 

∆ηµοσίου από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι 

η µείωση του τελικού κόστους για το ∆ηµόσιο και η ίση αντιµετώπιση όλων των 

ενδεχόµενων αντισυµβαλλόµενων του ∆ηµοσίου, αφού ορισµένες κατηγορίες των 

αντισυµβαλλοµένων του ∆ηµοσίου απαλλάσσονται από τους φόρους σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις και δεν κρίνεται επιθυµητό οι φορείς αυτοί να έχουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων.  

- Παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ηµόσιο (µέσω της Κτηµατικής Εταιρίας του 

∆ηµοσίου) να συνάπτει, ως µισθωτής, συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης.[28] 

 
●   Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Αµοιβαία Κεφάλαια 
Ακινήτων 
 
Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΕΕΑΠ) και τα αµοιβαία κεφάλαια 

ακινήτων αποτελούν δύο νέους θεσµούς στην Ελλάδα, εκ των οποίων ο πρώτος 

βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και ο δεύτερος σε φάση διερεύνησης 
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από τις εταιρείες του κλάδου. Η πρώτη νοµοθετική πρόβλεψη ήρθε µε το νόµο 

2778/1999, τροποποιήθηκε µε το νόµο 2892/2001 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 

εκ νέου µε τον νόµο 2992/2002, για να καταλήξουµε στο νόµο 3581/2007  (άρθρα 17 

& 18) ο οποίος θέτει τη βάση για την πρακτική εφαρµογή του Ν.2778/1999. 

Εποπτεύουσα αρχή και για τα δύο είδη επιχειρήσεων είναι η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία στα πλαίσια λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών και της 

ρύθµισης διαφόρων θεµάτων, εξέδωσε τέσσερις σχετικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις 

αυτές αφορούν το ελάχιστο ύψος του µετοχικού κεφαλαίου των Ανώνυµων ΕΕΑΠ 

(7/149/25-7-2002) και του αρχικού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης 

περιουσίας (8/249/25/-7-2002), που ορίζεται σε €29,35 εκ. και για τα δύο, καθώς και 

το περιεχόµενο των ασφαλιστικών συµβολαίων των ακινήτων (7/259/19-12-2002) και 

της εξαµηνιαίας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 

(8/259/19-12-2002). 

 

Οι δύο αυτές µορφές εταιρειών αναφέρονται ως εταιρείες κλειστού τύπου (ΕΕΑΠ) και 

ανοικτού τύπου (αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων) και υποχρεούνται να εισαχθούν στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Στις εταιρείες της πρώτης µορφής (ΕΕΑΠ), οι 

συναλλαγές των µετοχών δεν επηρεάζουν το κεφάλαιό τους, ενώ στις εταιρείες 

ανοικτού τύπου οι συναλλαγές στα µερίδιά τους µεταβάλλουν το ενεργητικό τους. Το 

χαρτοφυλάκιο µιας ΕΕΑΠ θα πρέπει να αποτιµάται ανά εξάµηνο από Ορκωτό 

Εκτιµητή του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών. Η συγκεκριµένη αποτίµηση θα αποτελεί 

τη βάση για τη σύνταξη της κατάστασης επενδύσεων που δηµοσιεύει η εταιρεία ανά 

εξάµηνο. Επίσης, τα ακίνητα που αγοράζει ή πουλάει η ΕΕΑΠ, θα πρέπει να 

αποτιµώνται προηγουµένως από τον Ορκωτό Εκτιµητή της εταιρείας, ενώ δε θα 

επιτρέπεται η απόκτηση/πώληση ακινήτου σε αξία µεγαλύτερη/µικρότερη από αυτή 

που αποτιµάται από τον Ορκωτό Εκτιµητή. Επίσης, λόγω της µεταβολής του 

φορολογικού πλαισίου στις συµβάσεις sale & lease back, οι εν λόγω τοποθετήσεις 

κεφαλαίων, σε αρκετές περιπτώσεις, αποτελούν επικρατέστερη λύση. 

 

Από τις έξι (6) αιτήσεις που είχαν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη 

σύσταση εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία έγκριση για σύσταση 

παραχωρήθηκε σε τρεις, ενώ σήµερα µε τη συγκεκριµένη µορφή λειτουργούν δύο και 

συγκεκριµένα, η Eurobank Properties AEΕΑΠ και η Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης 

Περιουσίας ΑΕΕΑΠ. Οι προαναφερθείσες εταιρείες είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών.  Αρχικά είχε εξασφαλίσει έγκριση η εταιρεία «Alpha 

Επαγγελµατικών Ακινήτων ΑΕ», στην οποία συµµετείχε κατά 60% ο όµιλος Alpha 

Bank και κατά 40% ο όµιλος της Ελληνικής Τεχνοδοµικής. Όµως το συγκεκριµένο 
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σχήµα τελικά δεν δραστηριοποιήθηκε και η προαναφερθείσα εταιρεία τέθηκε σε 

εκκαθάριση. Στη συνέχεια, έγκριση έλαβε ο όµιλος Πειραιώς που µετέτρεψε την 

εταιρεία Antium ΑΕ σε Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας ΑΕΕΑΠ». Από την 

πλευρά του δηµοσίου, την πρώτη κίνηση για τη δηµιουργία εταιρειών αυτής της 

µορφής πραγµατοποίησε η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου, συστήνοντας την 

«Επενδυτική Ακινήτων –ΚΕ∆ ΑΕ». Στο σχήµα του δηµοσίου συµµετέχει µε ποσοστό 

10% σε κινητές αξίες και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. [29] 
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4.5  Συνθήκες Ανταγωνισµού 
 

Σε γενικές γραµµές ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

διασπορά επιχειρήσεων. Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τα στοιχεία που 

σκιαγραφούν την προσφορά του κλάδου. Σε αυτά τα πλαίσια παρατίθενται στοιχεία 

για τη δοµή και διάρθρωση του κλάδου. 

 

 

4.5.1 ∆οµή και ∆ιάρθρωση του Κλάδου  
 
Ο κλάδος της κτηµαταγοράς και ακίνητης περιουσίας βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης 

στην Ελλάδα, µε κύρια χαρακτηριστικά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά 

και την επέκταση των δραστηριοτήτων από ήδη υφιστάµενες. Ο κλάδος αποτελείται 

από µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µε διαφοροποιηµένες υπηρεσίες. Το εύρος των 

δραστηριοτήτων αρκετών επιχειρήσεων είναι µεγάλο, µε συνέπεια (ορισµένες φορές) 

να καθίσταται δυσχερής η κατάταξή τους σε κάποιο τοµέα του real estate. 

 

Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (φορολογικό, νοµικό, κλπ.) δεν ενθαρρύνει την είσοδο 

ξένων εταιρειών στην ελληνική αγορά. Μάλιστα ορισµένες από αυτές έχουν πιο 

ισχυρή παρουσία σε γειτονικές χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους στα Βαλκάνια, εκµεταλλευόµενες την τεχνογνωσία που 

διαθέτουν και τα πλεονεκτήµατα που τους παρέχει το µεγαλύτερο µέγεθος σε σχέση 

µε τις τοπικές αντίστοιχες εταιρείες.  

 

Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, στο µητρώο επιχειρήσεων 

περιλαµβάνονται: 521 εταιρείες ανάπτυξης και πώλησης ακίνητης περιουσίας, 293 

επιχειρήσεις αγοραπωλησίας ιδιόκτητων ακινήτων, 1.051 επιχειρήσεις εκµίσθωσης 

ιδιόκτητων ακινήτων, 3.118 µεσιτικά γραφεία και 182 εταιρείες διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας. Ο κύκλος εργασιών της πρώτης κατηγορίας, στο σύνολο της χώρας, 

ανήλθε το 2003 σε €166,3 εκ., της δεύτερης κατηγορίας σε €42,7 εκ., της τρίτης 

κατηγορίας σε €143,3 εκ., της τέταρτης σε €42,1 εκ. και της πέµπτης σε €58,1 εκ.[30] 
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4.5.2 Προσφορά Υπηρεσιών 
 

Με βάση τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρουν, οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: µεσίτες, 

σύµβουλοι ακίνητης περιουσίας και διαχείρισης ακινήτων, επιχειρήσεις ανάπτυξης 

ακινήτων και επενδύσεων σε ακίνητα και εκµισθωτές ακινήτων. Επισηµαίνεται, ότι η 

κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων έχει γίνει ανάλογα µε τον κύριο τοµέα 

δραστηριότητάς τους. Ο υποκλάδος της ανάπτυξης ακινήτων είναι πολύ δυναµικός 

και παρατηρείται συνεχής είσοδος νέων επιχειρήσεων σε αυτόν. Αρκετές είναι οι 

τεχνικές εταιρείες που εισέρχονται στον κλάδο του real estate, είτε οι ίδιες, είτε µέσω 

θυγατρικών επιχειρήσεων που ιδρύονται για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, αρκετές 

τράπεζες έχουν δηµιουργήσει θυγατρικές επιχειρήσεις µε σκοπό την αξιοποίηση και 

εκµετάλλευση των ακινήτων. 

 
Κύριος στόχος του κλάδου της ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων είναι η 

δηµιουργία υπεραξίας κατά το σχεδιασµό, την εκτέλεση και την εκµετάλλευση του 

ακινήτου. Η αξιολόγηση της επιτυχηµένης ανάπτυξης περιλαµβάνει ταχεία και υψηλή 

απόδοση των επενδυόµενων κεφαλαίων. Το διάγραµµα 4.3 περιλαµβάνει τις βασικές 

οµάδες που συµµετέχουν στο χώρο του Real Estate. 

 

∆ιάγραµµα 4.3 
Βασικές οµάδες συµµετοχής στον κλάδο 

 

Πηγή:  Real Estate, Π. Ζαντέλης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developer 

Εταιρείες Μελετών 
Εµπορικοί κατασκευαστές 
Κατασκευαστικές εταιρίες 

Αντιπρόσωποι οικοδόµησης 
Οικονοµικοί διαχειριστές 

Χρήστες 
Συνεταιρισµοί 

Ιδιώτες 
Πανεπιστήµια 

Μη κερδοφόρα ιδρύµατα 
Θρησκευτικά ιδρύµατα 

Επιχειρήσεις 

Παροχή Υπηρεσιών 
Εκτιµητές 

Κτηµατοµεσίτες 
Σύµβουλοι Real Estate 

Συµβολαιογράφοι 
Πωλητές data 
Μηχανικοί 

Πηγές Κεφαλαίου 
Τράπεζες και ταµιευτήρια 

Ασφαλιστικές εταιρίες 
Χρηµατιστήριο 

Ασφαλιστικά  ταµεία 
Συνεταιρισµοί, Άτοµα 

Ιδιοκτήτες & Managers 
Χρήστες 

Developers 
Πηγές κεφαλαίου 

∆ιαχειριστές ακινήτων 
Ελεγκτές 

Παρατηρητές & Ελεγκτές 
∆ηµοσιεύσεις (Τύπος) 
Ερευνητικά ιδρύµατα 

Κυβερνητικές επιτροπές 
Ελεγκτές χρηµατιστηρίου 
Ο.Τ.Α., Πανεπιστήµια 
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4.5.3 Εγχώρια Αγορά Ακινήτων 
 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται το µέγεθος της αγοράς, όπως αυτό υπολογίζεται 

βάσει στοιχείων των Εθνικών Λογαριασµών της ΕΣΥΕ, η πορεία του δείκτη τιµών 

ενοικίων, καθώς και µια συνοπτική αναφορά στην αγορά γραφειακών χώρων, 

επαγγελµατικών ακινήτων και κέντρων logistics.  

 
Το πραγµατικό µέγεθος της εγχώριας αγοράς ακινήτων, ωστόσο, είναι δύσκολο να 

εκτιµηθεί, καθώς υπάρχει µεγάλη έλλειψη στατιστικών δεδοµένων. Η µεταβολή των 

ενοικίων, η οποία εξαρτάται άµεσα από την πορεία των τιµών των ακινήτων, 

αποτελεί µια έµµεση ένδειξη για τις επικρατούσες τάσεις. Το διάγραµµα 4.4 

απεικονίζει τη εξέλιξη του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) και του δείκτη 

ενοικίων τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2000 – Ιούλιος 2007, καθώς και τη µηνιαία  

µεταβολή του δείκτη τιµών των ενοικίων για το ίδιο χρονικό διάστηµα.  

 

∆ιάγραµµα 4.4 
∆είκτης τιµών καταναλωτή και ενοικίων 

 

 
(α) Μηνιαία εξέλιξη δείκτη ενοικίων και 
γενικού δείκτη τιµών (1/2000-7/2007) 

(β) Μέση ετήσια εξέλιξη δείκτη ενοικίων και 
γενικού δείκτη τιµών (2000-2006) 
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Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Σε γενικές γραµµές τόσο ο δείκτης τιµών των ενοικίων όσο και ο γενικός δείκτης 

τιµών καταναλωτή ακολούθησαν ανοδική πορεία τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 
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2000 – Ιούλιος 2007. Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2007 ο δείκτης τιµών ενοικίων 

διαµορφώθηκε σε 109,30 (από 77,91 τον Ιανουάριο 2000), ενώ ο γενικός δείκτης 

τιµών καταναλωτή ανήλθε σε 105,55 (από 82,6 τον Ιανουάριο 2000). Χαρακτηριστικό 

της πορείας των δυο δεικτών είναι ότι για την περίπτωση των ενοικίων η πορεία του 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο είναι  πολύ πιο οµαλή σε σύγκριση µε εκείνη του Γ∆ΤΚ 

η οποία παρουσιάζει πιο έντονες µεταβολές από µήνα σε µήνα. Όπως φαίνεται από 

το διάγραµµα 4.4 ο ρυθµός ανόδου του δείκτη τιµών ενοικίων παρουσιάζεται 

σταθερά υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό µεταβολής του Γενικού ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή από τον Ιούνιο του 2006 και έκτοτε. Οι εν λόγω δείκτες κινήθηκαν 

σχεδόν παράλληλα από το 2ο εξάµηνο του 2004 και έως το 1ο εξάµηνο του 2006, 

ενώ από το αρχές του 2000 και µέχρι τον Ιούλιο του 2004 ο δείκτης των ενοικίων 

βρισκότανε σταθερά χαµηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη τιµών καταναλωτή. [31] 

 

Ο πίνακας 4.8 που ακολουθεί απεικονίζει την εξέλιξη του Α.Ε.Π., της ακαθάριστης 

προστιθέµενης αξίας του κλάδου “διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες” και της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του υπο-

κλάδου διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, την περίοδο 2000-2005.   

 

Πίνακας 4.8 
Εξέλιξη Α.Ε.Π. - Ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του κλάδου 

(2000 -2005) 

  2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 

Α.Ε.Π.  
124.38

8 

133.10

5 

143.48

2 

155.54

3 

168.41

7 
181.088 

Κλάδος Κ 

∆ιαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας, Εκµισθώσεις και 
Επιχειρηµατικές 
∆ραστηριότητες 

21.825 23.365 25.626 27.713 29.188 31.620 

Κλάδος Κ 

Υποκλάδος 70 

∆ιαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας 

14.590 15.431 16.541 17.771 19.179 20.383 

 

Αξία σε  € εκ., τρέχουσες τιµές 

*Προσωρινά Στοιχεία 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ - Εθνικοί Λογαριασµοί / ΥΠΕΘΟ 
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Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, από πλευράς στατιστικής ταξινόµησης οι δραστηριότητες 

που αφορούν την ακίνητη περιουσία περιλαµβάνονται στον υποκλάδο 70 

(∆ραστηριότητες σχετικές µε την ακίνητη περιουσία), του κλάδου Κ (∆ιαχείριση ακίνητης 

περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές δραστηριότητες). Ανάλογη ταξινόµηση 

χρησιµοποιείται και για την κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασµών, όπου παρουσιάζονται 

όµως και ορισµένες διαφοροποιήσεις. Στην ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ 91, ο ζητούµενος 

υποκλάδος 70 του κλάδου Κ αναλύεται σε 701 (∆ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη 

περιουσία, οι οποίες αφορούν ιδιόκτητα ακίνητα), 702 (Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων) 

και 703 (∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης). Στους 

Εθνικούς Λογαριασµούς ο κλάδος 70 αναλύεται σε 70Α (∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 

έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης) και 70Β (Εκµισθώσεις ακινήτων). Εποµένως, γίνεται 

φανερή η αντιστοιχία µεταξύ 702 - 70Β και 703 –70Α. Οι δραστηριότητες που 

περιλαµβάνονται στον κωδικό 701 της ταξινόµησης ΣΤΑΚΟ∆ δεν υπολογίζονται στην 

προστιθέµενη αξία του υπο-κλάδου 70 από τους Εθνικούς Λογαριασµούς, είναι δε 

ιδιαίτερα δυσχερής ο διαχωρισµός αυτών από λοιπές δραστηριότητες και ο υπολογισµός 

τους. [32] 

 

Σηµειώνεται ότι δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν στοιχεία για το έτος 2006 και 2007 

δεδοµένου ότι οι Εθνικοί Λογαριασµοί τελούν υπό αναθεώρηση από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες. Τα στοιχεία που εµφανίζονται στον πίνακα 4.8 αφορούν δεδοµένα πριν την 

αναθεώρηση. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 4.8, το χρονικό διάστηµα 2000-2005, η ακαθάριστη 

προστιθέµενη αξία από δραστηριότητες σχετικές µε την ακίνητη περιουσία (σε τρέχουσες 

τιµές) παρουσίασε αυξητική πορεία καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Πιο συγκεκριµένα 

ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής για τον κλάδο Κ διαµορφώθηκε στα ίδια σχεδόν 

επίπεδα µε εκείνον του Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές (7,7% και 7,8% αντίστοιχα). Ο 

αντίστοιχος δείκτης για τον υπο-κλάδο 70 διαµορφώθηκε σε ελαφρώς χαµηλότερα 

επίπεδα (6,9%) την ίδια περίοδο. Ειδικότερα, η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία για τον 

κλάδο Κ σηµείωσε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο το 2002 µε 9,7%, ενώ για τον υπο-

κλάδο 70 το 2004 µε 7,9%. Το 2005/04 η αύξηση που αντιστοιχεί στον κλάδο Κ ανήλθε 

σε 8,3% ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τον υπο-κλάδο 70 ήταν 6,3%. Το ποσοστό 

συµµετοχής του κλάδου Κ στο Α.Ε.Π. κατά την εξεταζόµενη περίοδο κυµάνθηκε από 

17,3% έως 17,9%, σηµειώνοντας την υψηλότερη τιµή το 2003 (17,9%). Αντίστοιχα, το 

ποσοστό συµµετοχής του υπο-κλάδου 70 στο κλάδο Κ κατά την εξεταζόµενη περίοδο 

κυµάνθηκε από 64,1% έως 66,8%, σηµειώνοντας την υψηλότερη τιµή το 2000 (66,8%).  
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Στον πίνακα 4.9 παρουσιάζεται ο δείκτης τιµών κατοικιών που έχει καταρτίσει η Τράπεζα 

της Ελλάδος για το σύνολο των αστικών περιοχών, την Αθήνα και τις λοιπές αστικές 

περιοχές. Για το σύνολο των αστικών περιοχών ο δείκτης τιµών κατοικιών ανήλθε 214,5 

το 2005 (ποσοστιαία αύξηση κατά 10,9% σε σχέση µε το 2004). Το 2005 για την περιοχή 

της πρωτεύουσας ο δείκτης τιµών κατοικιών διαµορφώθηκε σε 230,8 από 212,4 το 2003 

(ποσοστό αύξησης 8,6%), ενώ για τις λοιπές αστικές περιοχές το 2006 ανήλθε σε 304,2 ( 

αντίστοιχος δείκτης για το 2005 ανήλθε σε 269,3 παρουσιάζοντας αύξηση 13% έναντι 

της προηγούµενης περιόδου). Ειδικότερα για τις λοιπές αστικές περιοχές το πρώτο 

τρίµηνο του τρέχοντος έτους ο εν λόγω δείκτης διαµορφώθηκε σε 314,7 παρουσιάζοντας 

αύξηση 0,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9 
∆είκτης τιµών κατοικιών 

(1999-2007) 

Αστικές περιοχές 
σύνολο* 

Αθήνα* 

Περίοδος ∆είκτης 
1997=100 

Έναντι 
προηγού- 
µενης 
περιόδου 
(%) 

∆είκτης 
1997=100

Έναντι 
προηγού-
µενης 
περιόδου 
(%) 

Έναντι 
αντίστοιχης 
περιόδου 
προηγού-
µενου 
έτους (%) 

1999 124,5 8,9 129,6 12,2 12,2 

2000 137,6 10,5 149,1 15,1 15,1 

2001 157,5 14,4 175,4 17,6 17,6 

2002 179,3 13,9 203,8 16,2 16,2 

2003 189 5,4 211,9 4 4 

2004 193,4 2,3 212,4 0,3 0,3 

2005 214,5 10,9 230,8 8,6 8,6 

2006 205,2 3,6 223,7 2 6,6 

2007 - - - - - 

 

Πηγή: Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος, Νοέµβριος 2007 
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4.5.4  Πωλήσεις και Κέρδη παρελθουσών χρήσεων  
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο του real estate για το χρονικό διάστηµα 2003-2007. Επισηµαίνεται ότι, 

παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα δηµοσιευµένα 

στοιχεία. Οι πωλήσεις των αναφερόµενων εταιρειών αφορούν το σύνολο της 

δραστηριότητάς τους, που κατά περίπτωση περιλαµβάνει και άλλες δραστηριότητες (σε 

διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε την επιχείρηση). 

 
Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων διαµορφώθηκαν σε 

€1.523,4 εκατ. το 2007 από €1.264,2 εκατ. το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση (σε 

απόλυτα µεγέθη) €259,3 εκ. (ποσοστιαία αύξηση κατά 20,5%). Επισηµαίνεται ότι στα 

στοιχεία περιλαµβάνονται και πωλήσεις ορισµένων εταιρειών των οποίων η κύρια 

δραστηριότητα αφορά τον κλάδο των τεχνικών έργων. Οι εν λόγω εταιρείες 

παρουσιάζουν στους ισολογισµούς τους, πέραν των πωλήσεών τους και συνολικό κύκλο 

εργασιών (που περιλαµβάνει και έσοδα από κοινοπραξίες). [33] 

 

Τη µεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών της σε απόλυτα µεγέθη το διάστηµα 

2007/06, παρουσίασε η επιχείρηση: Lamda Olympia Village Α.Ε. (κατά €42,9 εκ.). Τη 

µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του κύκλου εργασιών το διάστηµα 2006/05, 

παρουσίασαν η Πυλαία Α.Ε. (331%) και η Lamda Olympia Village Α.Ε. (182,4%). 
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4.6 Τιµές Μετοχών  
 

Η αγορά ακινήτων παρουσιάζει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον  στην Ελλάδα, καθώς οι 

τιµές γης και ακινήτων διακρίνονται από ανθεκτικότητα και οι εταιρείες ανάπτυξης 

ακινήτων εξακολουθούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να βελτιώνουν τη 

διάρθρωση των εσόδων τους, στοχεύοντας στην ανάδειξη µιας σηµαντικής εταιρικής 

αξίας. Η δε ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου αναµένεται να υποστηρίξει στο µέλλον ένα 

ευρύτερο πεδίο δραστηριοποίησης για τους ενδιαφερόµενους στην ελληνική αγορά 

ακινήτων – όπως για παράδειγµα τη λειτουργία εξειδικευµένων αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Στα πλαίσια αυτά καθίσταται ολοένα και εντονότερη η ανάγκη αποτίµησης των εταιρειών 

ανάπτυξης ακινήτων – ιδιαιτέρως εκείνων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών – σε µια προσπάθεια να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαρτοφυλακίων ακινήτων 

τους, αλλά και να διερευνηθεί η ύπαρξη ενδεχόµενων υπεραξιών.[34] 

 

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων  παρουσιάζουν 

ορισµένες διαφορές µεταξύ τους και η σύγκρισή τους τείνει να παρουσιάζει αδυναµίες. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το µέγεθος του 

χαρτοφυλακίου ακινήτων, το µείγµα των  ακινήτων, η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων, 

τα οποία βρίσκονται υπό εκτέλεση κ.λ.π.[35 ] 

 

Σε γενικές γραµµές, η ζήτηση για µετοχές των εταιρειών συµβούλων και εταιρειών 

ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ακινήτων είναι σταθερή, λόγω των υψηλών µερισµατικών 

αποδόσεων. Αρκετές από αυτές είναι υψηλής κεφαλαιοποίησης και παρουσιάζουν 

κερδοφορία άνω του µέσου όρου της αγοράς. Υπάρχει, εξάλλου, ώθηση από τη 

σύσταση των νέων επενδυτικών οχηµάτων εταιρειών εκµετάλλευσης ακινήτων (Real 

Estate Investment Trusts), κυρίως στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι τιµές των µετοχών τους 

και ο δείκτης τιµών προς κέρδη ανά µετοχή (Ρ/Ε), σταδιακά αυξάνονται, φανερώνοντας 

την εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς τις επιχειρήσεις του κλάδου. [36] 

  

Από την άλλη πλευρά όµως, δε θα πρέπει να παραληφθεί, ότι ο κλάδος είναι επιρρεπής 

απέναντι στους κύκλους της οικονοµίας, και εξαρτάται από το γενικότερο 

µακροοικονοµικό περιβάλλον, το επίπεδο της προσφοράς, τα επιτόκια, τη νοµοθεσία και 

το φορολογικό πλαίσιο.[37] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

ΚΛΑ∆ΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

 
5.1. Γενικά 
 
Στο παρόν κεφάλαιο θα λάβει χώρα η παρουσίαση των εισηγµένων εταιρειών στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών του κλάδου της ανάπτυξης ακινήτων. Αναλυτικότερα, οι 

εταιρείες, οι οποίες θα εξεταστούν, είναι οι ακόλουθες τέσσερις: 

 

• LAMDA Development Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης 

Ακινήτων (LAMDA Development Α.Ε.) 

• Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. (ΜΒ∆Τ) 

• R.E.D.S. Real Estate Development and Services (R.E.D.S.) και  

• PASAL Aνώνυµος Εταιρία Αναπτύξεως Ακινήτων Α.Ε. (PASAL 

DEVELOPMENT S.A.) 

 

Η παρουσίαση αφορά σε γενικά στοιχεία των εταιρειών, όπως έτος ίδρυσης, 

επωνυµία, διάρθρωση οµίλου, στρατηγική, έργα-επενδύσεις και οργανόγραµµα. 

Επιπλέον, περιλαµβάνει στατιστικά, καθώς και ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, θα πρέπει 

να σηµειωθεί, ότι τα στοιχεία, τα οποία αφορούν στις εταιρείες και παρουσιάζονται 

στη συγκεκριµένη ενότητα, προσκοµίσθηκαν από τα ετήσια δελτία χρήσης των 

εταιρειών, καθώς και από τις επίσηµες ιστοσελίδες τους. 
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5.2. LAMDA Development Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης 
Ακινήτων (LAMDA Development Α.Ε.) 
 
 
5.2.1. Γενικά 

Η LAMDA Development, εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 

είναι εταιρεία συµµετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και 

διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη. 

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Λαοδικείας 16 και Νυµφαίου, Αθήνα. Η εταιρεία 

Consolidated Lamda Holdings S.A., µε έδρα το Λουξεµβούργο, έχει την πλειοψηφία 

των µετοχών της εταιρείας και ελέγχεται από την οικογένεια Λάτση. 

H εταιρεία διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των µεγάλων εµπορικών 

και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και έχει διαφοροποιηθεί µε επιτυχία σε 

οικιστικές αναπτύξεις καθώς και σε αναπτύξεις κτιρίων γραφείων. 

Στις αναπτύξεις της LAMDA Development περιλαµβάνονται δύο εµπορικά και 

ψυχαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη 

Θεσσαλονίκη) µε διαθέσιµο προς χρήση χώρο 106.000 τ.µ., τέσσερα οικιστικά 

συγκροτήµατα στην Ελλάδα και στη Ρουµανία 74.000 τ.µ., έξι συγκροτήµατα 

γραφείων 33.000 τ.µ. και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο. 

Το προσωπικό της LAMDA Development ανέρχεται στα 87 άτοµα. 

Η εταιρεία είναι µέλος του Οµίλου Λάτση και διατηρεί στρατηγικές συµµαχίες µε 

διεθνής και ελληνικές εταιρείες µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται οι HSBC, 

Sonae Sierra, ECE, J&P Avax και ΓΕΚ. [1]  

Πιο συγκεκριµένα, η διάρθρωση του οµίλου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα 

(διάγραµµα 5.1). 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 

Πηγή:www.lamda-development.net 
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Επιπρόσθετα, το οργανόγραµµα του οµίλου παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραµµα (διάγραµµα 5.2). 

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

LAMDA DEVELOPMENT A.E. 
 

 
           
     

∆ιοικητικό  
Συµβούλιο       

             
           

        
Εσωτερικός 
Έλεγχος    

             
             
         

  
Σύµβουλος 

 
Πρόεδρος &  

∆ιευθ. Σύµβουλος       

             
           
  Νοµικό Τµήµα          
           

        
Γενικός ∆ιευθυντής 

   

           
  

Τµήµα Επικοινωνίας 
         

           
          

Σύµβουλοι 
 

             
           
 
∆/ντής Οικονοµ. & 
∆ιοικητ. Υπηρεσιών           

             
             
     
  

∆/νση 
Έργων  

∆/νση 
Ανάπτυξης  

Εµπορική 
∆/νση  

∆/νση 
Περιουσίας 

             
             
         
   

∆/νση 
Εσωτερικού   

∆/νση 
Εξωτερικού     

             
             
       

  

∆/νση 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  

∆/νση IR & 
Χρηµατοοικονοµικών  

∆/νση ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών    

 

Πηγή: www.lamda-development.net 
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5.2.2. Σύντοµο Ιστορικό Οµίλου 
 
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 

1977 και προέρχεται από τη µετατροπή της ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης που 

λειτουργούσε από το 1952. Από την ίδρυσή της και µέχρι το ∆εκέµβριο του 1994 η 

εταιρεία είχε έδρα στην Αθήνα και γραφεία στην οδό Πατριάρχου Ιωακείµ 4. 

Αργότερα η έδρα µεταφέρθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής. Η εταιρεία από την ίδρυσή της 

διέθετε πτυχίο εκτέλεσης δηµοσίων έργων. Το 1995 έγινε η εισαγωγή των µετοχών 

της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

 

Στις 3.12.1999, η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

Α.Ε.» εξαγοράστηκε κατά 57,06% από την Consolidated Lamda Holdings S.A., κατά 

4,97% από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και κατά 4,97% από την EFG 

Eurobank ΑΧΕΠΕΥ. Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 

20.1.2000 αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυµίας της εταιρείας σε «LAMDA 

Development Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και η 

αλλαγή του σκοπού της µε στόχο τη δραστηριοποίησή της α) στην ανάπτυξη, 

αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων και ιδιαίτερα στην εκτέλεση έργων υψηλής 

απόδοσης, όπως η ανάπτυξη και διαχείριση εµπορικών κέντρων, θεµατικών πάρκων 

και ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων και β) στην παροχή υπηρεσιών σε επιλεγµένους 

τοµείς. 

 

Το 2000 η εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 75% της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε. και αποσχίστηκε ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος εισφέρθηκε στην 

«ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

  

Στις 4.4.2000 η εταιρεία εξαγόρασε το 100% της εταιρείας ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  και το 

100% της ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε. από την οικογένεια Λάτση. Στις 15.6.2000 η LAMDA 

Development Α.Ε. εξαγόρασε το 50% της εταιρείας SWISSPORT LAMDA HELLAS 

A.E. και στις 7.8.2000 το 29,9% της EFG EUROBANK PROPERTIES A.E. [2] 

 

Κατά τη διάρκεια του 2001 η LAMDA Development Α.Ε. σύστησε τέσσερις νέες 

εταιρείες µε σκοπό τη διαχείριση έργων: τη LAMDA Ακίνητα Α.Ε., την ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε., 

τη LAMDA Μεγάλα Έργα και τη LAMDA Hellix A.E. [3]  

 

Το 2002 αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πραγµατοποιήθηκε η 

ενοποίηση της εταιρικής ταυτότητας του οµίλου εταιρειών της LAMDA Development. 
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Το έργο Lake View Condominium βραβεύτηκε ως το «σηµαντικότερο οικιστικό έργο 

στο Βουκουρέστι». Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς η εταιρεία ανέλαβε την ανάπλαση και 

ανάπτυξη του Χωριού Τύπου των Ολυµπιακών Αγώνων στο Μαρούσι, την ανάπτυξη 

και διαχείριση της Μαρίνας Φλοίσβου και τη δηµιουργία Εµπορικού και Ψυχαγωγικού 

κέντρου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 

Μεγάρου Cecil, του ιστορικού πρώην ξενοδοχείου της Κηφισιάς. [4]  

 

Το 2003 εγκαινιάστηκε το Κτίριο Γραφείων στην οδό Σισίνη 18, παρουσιάστηκε το 

οικιστικό συγκρότηµα της Αύρας στο Κεφαλάρι, ενώ παρουσιάστηκαν στο κοινό η 

Ήλιδα, πρότυπο οικιστικό συγκρότηµα ήπιας δόµησης στο Μαρούσι και το 

Mediterranean Cosmos, το πρώτο Εµπορικό και Ψυχαγωγικό κέντρο στη Βόρεια 

Ελλάδα. [5]  

 

Το 2004 ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση δύο Ολυµπιακά έργα: το 

Ολυµπιακό χωριό Τύπου και η VIP Μαρίνα Φλοίσβου. [6]  

 

Το 2005 η εταιρεία υπό νέα διοίκηση ολοκλήρωσε τις επενδύσεις στα δύο εµπορικά 

και ψυχαγωγικά κέντρα, Mediterranean Cosmos και The Mall Athens, τα οποία 

ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Επίσης µεταβίβασε το 16,7% του συνολικού µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας EFG Eurobank Properties A.E., προχώρησε στην πώληση 

του 50% των µετοχών που κατείχε στην εταιρεία Swissport LAMDA Hellas A.E. και 

σε πώληση βιοµηχανικού ακινήτου που κατείχε στο Κρυονέρι. [7] 

 

Το 2006 η εταιρεία κατοχύρωσε την παραχώρηση του IBC επί της λεωφόρου 

Κηφισίας από την εταιρεία Ολυµπιακά Ακίνητα για τη µετατροπή και χρήση ως 

εµπορικό κέντρο. Επίσης µεταβίβασε στην  HSBC Property Investments το 50% των 

µετοχών που κατείχε στο The Mall Athens. Επιπλέον προχώρησε στην αγορά έξι 

οικοπέδων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην πώληση της LAMDA 

Shipyards και στην υπογραφή προσυµφώνου πώλησης του κτιρίου γραφείων Ilida 

Business Center. [8]  
 

Το 2007 η εταιρεία προχώρησε, µέσω της 100% θυγατρικής της στη Ρουµανία, 

«LAMDA Development Romania SrL», στην υπογραφή προσυµφώνου αγοράς 

οικοπέδου 10 στρεµµάτων στο Βουκουρέστι. Επίσης  προχώρησε στην αγορά 

οικοπέδων στο Μαυροβούνιο και στη Σερβία και προέβη στην εξαγορά της εταιρείας 

ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε., η οποία κατέχει οικόπεδο έκτασης 116 στρεµµάτων στην περιοχή 

Πέρδικα της Αίγινας. Επιπλέον υπογράφηκε µεταξύ της «LAMDA Olympia Village 
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Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» θυγατρικής της εταιρείας, 

της «EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυµη Εταιρεία» και της 

«BLUE LAND Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρεία» (συµφερόντων Θεόδωρου και Γιάννας 

Αγγελόπουλου) σύµβαση πώλησης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης του κτιρίου 

γραφείων Ilida Business Center στο Μαρούσι. Στη διάρκεια του έτους, 

πραγµατοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση των νέων εγκαταστάσεων της Μαρίνας 

Φλοίσβου. [9]  

 

 

5.2.3. Στρατηγική 

Κύριος οικονοµικός στόχος της LAMDA Development είναι η συνεχής βελτίωση της 

καθαρής αξίας του ενεργητικού (NAV). 

Το 2008 αναµένεται περαιτέρω βελτίωση του NAV που βασίζεται στην: 

• βελτίωση της κερδοφορίας των υπαρχουσών επενδύσεων, 

• βελτίωση των συντελεστών κεφαλαιοποίησης (yields) στον τοµέα των ακινήτων,  

• ανάπτυξη νέων επενδύσεων.  

Παράλληλα, η διοίκηση της LAMDA Development A.E. στοχεύει στη συνέχιση και 

ενδυνάµωση των στρατηγικών συνεργασιών της, τόσο µε διεθνείς, όσο και µε 

ελληνικούς οµίλους. 

Σχετικά µε τη στρατηγική των επενδύσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, κατά τη 

διάρκεια του 2008 η εταιρεία θα στρέψει την προσοχή της σε αναπτύξεις που 

σχετίζονται µε εµπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα (malls, outlets, big boxes) καθώς και 

σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτηµάτων. Επίσης, η 

εταιρεία θα επιδιώξει τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς έργων Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις 

∆ηµόσιου µε Ιδιωτικό Τοµέα). 

Η LAMDA Development τo 2008 στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της 

εταιρείας στη Ρουµανία, Βουλγαρία και Σερβία µε σκοπό την επιδίωξη νέων 

συµφωνιών για αναπτύξεις συγκροτηµάτων κατοικιών, γραφείων και εµπορικών 

κέντρων, καθώς και δραστηριοποίηση σε νέες χώρες όπως Ρωσία, Ουκρανία, 

Τουρκία, Αίγυπτος και Πολωνία. 
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Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ανέρχεται στα €700 εκατοµµύρια (µέσω 

65% µόχλευσης). Η µέση στοχευόµενη απόδοση είναι της τάξης του 30%. [10]  

 

 

5.2.4. Επενδύσεις - Έργα 
 

• The Mall Athens 

Το The Mall Athens, το µεγαλύτερο εµπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα, 

το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νοέµβριο του 2005, αποτέλεσε ορόσηµο για 

την ελληνική εµπορική πραγµατικότητα, προσφέροντας περισσότερες από 200 

εµπορικές και ψυχαγωγικές επιλογές σε περίπου 58.000 τ.µ. διαθέσιµου προς χρήση 

χώρου (GLA). 

Βασικά χαρακτηριστικά του The Mall Athens είναι ο σηµαντικός αριθµός 

καταστηµάτων, ο οποίος, σε συνδυασµό µε τους πολυάριθµους χώρους εστίασης και 

ψυχαγωγίας, προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής πολλών διαφορετικών 

δραστηριοτήτων για όλα τα µέλη της οικογένειας, οι άνετοι και προστατευµένοι χώροι 

στάθµευσης, οι ολοκληρωµένες υπηρεσίες διαχείρισης καθώς και η άµεση και εύκολη 

πρόσβαση σε σηµαντικές οδικές αρτηρίες και µέσα µαζικής µεταφοράς. 

Πιο συγκεκριµένα, το The Mall Athens είναι δοµηµένο σε 5 επίπεδα εµπορικής 

λειτουργίας και 3 υπόγεια επίπεδα στάθµευσης. Φιλοξενεί περίπου 200 εµπορικά 

καταστήµατα συγκεντρώνοντας τα σηµαντικότερα διεθνή και ελληνικά εµπορικά 

σήµατα και συµπεριλαµβάνει 25 εστιατόρια και καφέ, 15 πρωτοποριακές 

κινηµατογραφικές αίθουσες, πληθώρα βοηθητικών υπηρεσιών καθώς και 2.065 

θέσεις στάθµευσης. 

Φορέας διαχείρισης του κέντρου είναι η εταιρεία ECE-LAMDA Hellas Α.Ε., 

εξειδικευµένη στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εµπορικών και ψυχαγωγικών 

κέντρων, µε τεράστια διεθνή εµπειρία, η οποία βασικό στόχο έχει την εύρυθµη και 

αποτελεσµατική λειτουργία του. Η αξία της επένδυσης για το εµπορικό και 

ψυχαγωγικό κέντρο προσέγγισε τα €320 εκατοµµύρια κατατάσσοντάς το ως µία από 

τις µεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις real estate, που έχουν πραγµατοποιηθεί ποτέ 

στην Ελλάδα.  

Κατά το πρώτο επιτυχηµένο έτος λειτουργίας του, το The Mall Athens επισκέφτηκαν 

περίπου 13 εκατοµµύρια άτοµα και οι µεικτές πωλήσεις υπερέβησαν τα €300 



 

116 

εκατοµµύρια. Τα έσοδα ενοικίων και parking ανήλθαν στα €29 εκατοµµύρια. Το 

κέντρο έχει 100% πληρότητα στη µίσθωση των καταστηµάτων και έχει δηµιουργήσει 

περίπου 2.500 νέες θέσεις εργασίας. To Νοέµβριο του 2006 η εταιρεία LAMDA 

Development µεταβίβασε το 50% της συµµετοχής της στη LAMDA Olympia Village 

(φορέας ανάπτυξης του The Mall Athens), στην HSBC Property Investments Ltd.  

• Mediterranean Cosmos 

Το Mediterranean Cosmos, το µεγαλύτερο εµπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στη 

βόρεια Ελλάδα, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2005 στη Θεσσαλονίκη. 

Ο σηµαντικός αριθµός καταστηµάτων (περίπου 210) τα οποία στεγάζει, η δυνατότητα 

επιλογής πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων για όλα τα µέλη της οικογένειας 

στον ίδιο χώρο, οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας που διαθέτει, καθώς και οι 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες διαχείρισης που προσφέρει αποτελούν τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα του κέντρου. 

Πιο συγκεκριµένα το Mediterranean Cosmos βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου συνολικής επιφάνειας 250.000 τ.µ. και αναπτύσσεται σε 

δυο κύρια επίπεδα, τα οποία εξυπηρετούνται µε εσωτερικούς πεζόδροµους ενώ 

προσφέρει περίπου 3.000 θέσεις στάθµευσης. Περιλαµβάνει 210 εµπορικά 

καταστήµατα σε περίπου 46.000 τ.µ. διαθέσιµου προς χρήση χώρου (GLA) µεταξύ 

των οποίων 37 εστιατόρια και καφέ, πολυκινηµατογράφο µε 11 αίθουσες και σούπερ 

µάρκετ, συγκεντρώνοντας τα σηµαντικότερα διεθνή και ελληνικά εµπορικά σήµατα 

και προσφέροντας ευρύ φάσµα υπηρεσιών. ∆ιαθέτει εύκολη πρόσβαση από το 

κέντρο της πόλης και τις γύρω περιοχές. Απέχει µόλις πέντε λεπτά από το διεθνές 

αεροδρόµιο «Μακεδονία», καθώς και από µεγάλες οδικές αρτηρίες.  

Με επένδυση της τάξεως περίπου των €120 εκατοµµυρίων, το Mediterranean 

Cosmos αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε τη Sonae Sierra, µία από τις 

σηµαντικότερες εταιρείες στο χώρο των εµπορικών κέντρων. Φορέας διαχείρισης του 

κέντρου είναι η εταιρεία MC Property Management.  

Κατά το πρώτο επιτυχηµένο έτος λειτουργίας του, το Mediterranean Cosmos 

επισκέφτηκαν περίπου 7,5 εκατοµµύρια άτοµα και οι µεικτές πωλήσεις ανήλθαν στα 

περίπου €140 εκατοµµύρια. Τα έσοδα από τα ενοίκια ανήλθαν στα €14 εκατοµµύρια. 

Το κέντρο έχει 98% πληρότητα στη µίσθωση των καταστηµάτων και δηµιούργησε 

περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας. 
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• Golden Hall 
 

Το Golden Hall είναι το νέο εµπορικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, αισθητικής και 

αρχιτεκτονικής που αναπτύσσει η LAMDA Development στις εγκαταστάσεις του 

πρώην ∆ιεθνούς Κέντρου Τύπου - IBC (International Broadcasting Center), στη 

Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι.  

Το Golden Hall, το οποίο αποτελείται από 140 περίπου πολυτελή καταστήµατα, 

αναµένεται να λειτουργήσει το φθινόπωρο του 2008 και να προσελκύσει τους πιο 

απαιτητικούς επισκέπτες, φιλοξενώντας τα πιο γνωστά διεθνή και ελληνικά σήµατα 

από το χώρο της µόδας. Το κέντρο αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα, τα οποία αναλογούν 

σε περίπου 40.000 τ.µ. διαθέσιµου προς χρήση χώρου (Gross Leasable Area). Θα 

διαθέτει υπόγειο χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων 1.400 περίπου θέσεων σε δύο 

επίπεδα, καθώς και χώρο γραφείων 4.500 τ.µ. περίπου. Στα 140 καταστήµατα που 

θα φιλοξενεί περιλαµβάνονται καταστήµατα γυναικείας, ανδρικής και παιδικής 

ένδυσης και υπόδησης, αξεσουάρ µόδας, κοσµηµατοπωλεία, επιλεγµένα εστιατόρια 

& καφέ, βιβλιοπωλείο, καταστήµατα οικιακού εξοπλισµού και διακόσµησης, αθλητικά 

είδη, delicatessen, καταστήµατα καλλυντικών, κοµµωτήριο, κ.α. Σήµερα, σχεδόν το 

σύνολο των χώρων έχει ήδη µισθωθεί. 

H LAMDA Development έχει υπογράψει σύµβαση µακροχρόνιας µίσθωσης του 

χώρου (40 χρόνια) µε την εταιρεία Ολυµπιακά Ακίνητα, η οποία δύναται να 

ανανεωθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των µερών για χρονικό διάστηµα έως και 6 

χρόνια. Στο υπόλοιπο τµήµα του κτιρίου, το Υπουργείο Πολιτισµού πρόκειται να 

δηµιουργήσει το Μουσείο Ελληνικών Ολυµπιακών Αγώνων και το ∆ιεθνές Μουσείο 

Κλασσικού Αθλητισµού διαµορφώνοντας έτσι ένα πολιτιστικό, εµπορικό και 

ψυχαγωγικό συγκρότηµα. 

Το κόστος επένδυσης θα ανέλθει στα €65 εκατοµµύρια.  

 

Το έργο θα δηµιουργήσει περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας και θα αποβεί ωφέλιµο 

για την τοπική κοινωνία µέσω των εσόδων από δηµοτικούς φόρους. Με τη λειτουργία 

του κέντρου, οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους µια ακόµα υψηλού επιπέδου 

επιλογή για την κάλυψη των αναγκών τους σε αγαθά και υπηρεσίες. 
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• Μαρίνα Φλοίσβου 

Η εταιρεία LAMDA TechnOL Flisvos Marina έχει αναλάβει για 40 χρόνια 

τη διαχείριση και αξιοποίηση της Μαρίνας Φλοίσβου στο Φάληρο µε σκοπό 

την ανάδειξή της σε κορυφαία µαρίνα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Μόλις έξι χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας, η Μαρίνα Φλοίσβου είναι η πρώτη 

µαρίνα υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα µε δυνατότητα εξυπηρέτησης µεγάλου 

αριθµού mega yachts (σκάφη αναψυχής και πολυτελείς θαλαµηγούς µε µήκος που 

υπερβαίνουν τα 30 µέτρα). 

H Μαρίνα Φλοίσβου, κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, 

εξυπηρέτησε τις ανάγκες ελλιµενισµού των VIP θαλαµηγών και σήµερα προσελκύει 

υψηλού επιπέδου τουρισµό από όλο τον κόσµο. 

Tο επενδυτικό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό των θαλάσσιων και επίγειων 

υποδοµών της Μαρίνας Φλοίσβου ανήλθε στα €45 εκατοµµύρια περίπου. 

Οι άρτιες λιµενικές εγκαταστάσεις σε συνδυασµό µε την ήπια ανάπτυξη και το 

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος συντελούν στη δηµιουργία µιας µαρίνας διεθνών 

προδιαγραφών που θα αποτελέσει πόλο έλξης υψηλού επιπέδου τουρισµού. 

Πιο συγκεκριµένα και αναφορικά µε τις θαλάσσιες υποδοµές, κατασκευάσθηκαν 

προστατευτικά έργα, νέες προβλήτες και αγκυροβόλια αυξάνοντας τη χωρητικότητα 

της µαρίνας από 180 σε 250 περίπου θέσεις, από τις οποίες πάνω από το 50% 

φιλοξενούν mega-yachts (σκάφη αναψυχής και πολυτελείς θαλαµηγούς µε µήκος 

που υπερβαίνει τα 30 µέτρα).  

Αναφορικά µε τις επίγειες υποδοµές, αναµορφώθηκε έκταση 56.000 τ.µ., 

συµπεριλαµβανοµένων 3.000 τ.µ., στα οποίαι οι επισκέπτες της µαρίνας 

απολαµβάνουν σειρά από εµπορικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σε ένα 

φυσικά διαµορφωµένο περιβάλλον. 

 

H Μαρίνα Φλοίσβου, κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, 

εξυπηρέτησε τις ανάγκες ελλιµενισµού των VIP θαλαµηγών και σήµερα προσελκύει 

υψηλού επιπέδου τουρισµό από όλο τον κόσµο. 
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• Οικιστικό Συγκρότηµα ΗΛΙ∆Α 

Η LAMDA Olympia Village A.E., θυγατρική της LAMDA Development, ανέλαβε την 

υλοποίηση του πρότυπου οικιστικού συγκροτήµατος ΉΛΙ∆Α στο Μαρούσι Αττικής.  

To έργο ολοκληρώθηκε το 2005. 

Η ΉΛΙ∆Α αποτελείται από 241 διαµερίσµατα και αναπτύσσεται σε τρία οικοδοµικά 

τετράγωνα εκτάσεως περίπου 60 στρεµµάτων. Το συγκρότηµα περιλαµβάνει επίσης, 

υπόγειους χώρους στάθµευσης και αποθήκευσης προς εξυπηρέτηση των κατοίκων, 

ιδιόχρηστους κήπους και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. 

 

Η ΉΛΙ∆Α περιλαµβάνει τέσσερις πεζοδροµηµένες γειτονιές, οι οποίες 

παρατάσσονται σε µορφή πετάλου µε τέσσερα έως πέντε τριώροφα κτίρια υψηλών 

προδιαγραφών. Η πυκνότητα δόµησης (ποσοστό κάλυψης) που ανέρχεται στο 

ποσοστό του 20-25%, σε αντίθεση µε το σύνηθες ποσοστό του 50-70%, εγγυάται 

ήπια ανάπτυξη. 

Η ΉΛΙ∆Α διαθέτει άµεση πρόσβαση σε σηµαντικές οδικές αρτηρίες και µέσα µαζικής 

µεταφοράς. 

• Ilida Business Center 

To Ilida Business Center είναι πολυτελές κτίριο γραφείων 13.000 τ.µ., το οποίο 

απαρτίζεται από έξι ορόφους. Το κτίριο έχει αναπτυχθεί σε οικόπεδο 10.000 τ.µ. στο 

Μαρούσι, δίπλα στο Ολυµπιακό Στάδιο και στη Λεωφόρο Κηφισίας και διαθέτει 

άριστη πρόσβαση στους κυριότερους οδικούς άξονες και στα µέσα µαζικής 

µεταφοράς. 

 

Τον Ιούνιο του 2007 υπογράφηκε σύµβαση πώλησης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

του κτιρίου γραφείων, µεταξύ της  LAMDA Olympia Village (θυγατρική εταιρεία της 

LAMDA Development), της «EFG Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

Ανώνυµη Εταιρεία» και της «BLUE LAND Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρεία» 

(συµφερόντων Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελόπουλου). 
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• Κτίριο Γραφείων Cecil 
 

Το ιστορικό πρώην ξενοδοχείο Cecil στην Κηφισιά, ιδιοκτησία της LAMDA Prime 

Properties, µετατράπηκε το 2002 σε πολυτελές και λειτουργικό συγκρότηµα 

γραφείων 6.000 τ.µ. ενοικιάσιµου χώρου, στο οποίο στεγάζονται γνωστές 

επιχειρήσεις υψηλού κύρους όπως π.χ. Ι.Μ.Μαΐλης, Αlpha Trust, Trade Link. Τα 

έσοδα των ενοικίων ανέρχονται σε €1,9 εκατοµµύρια και η πληρότητά του βρίσκεται 

στο 95%. 

 

• Οικιστικό Συγκρότηµα Αύρα 

Το συγκρότηµα Κατοικιών Αύρα αποτελεί ένα σύγχρονο πολυτελές οικιστικό 

συγκρότηµα στο Κεφαλάρι, στην περιοχή της Κηφισιάς, έκτασης 10.000 τ.µ.  

Το συγκρότηµα διαθέτει 21 κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, χώρους αναψυχής και 

εκγύµνασης καθώς και ιδιόχρηστους και κοινόχρηστους κήπους. Οι πωλήσεις όλων 

των κατοικιών ολοκληρώθηκαν το 2006. 
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5.3. Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. (ΜΒ∆Τ) 
 
 
5.3.1. Γενικά 

Η Εταιρεία «Μπάµπης Βωβός - ∆ιεθνής Τεχνική» Α.Ε. ιδρύθηκε αρχικώς το 1974 

(ΦΕΚ 64/01.02.1974), µε την επωνυµία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και µε κύριο µέτοχο τον Χαράλαµπο Αρµ. Βωβό. Η Εταιρεία 

έλαβε τη σηµερινή της επωνυµία µε απόφαση της από 23.08.1999 Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 8134/11.10.99). Η Εταιρεία έχει έδρα το ∆ήµο 

Αθηναίων και τα γραφεία της βρίσκονται επί της Λεωφ. Κηφίσιας 340 στο Νέο 

Ψυχικό. Επιπλέον, είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπ. 

Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 2283/01/Β/86Β2282. Η διάρκεια της έχει οριστεί 

για 50 χρόνια από την ίδρυσή της, ήτοι µέχρι το 2024. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 

Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι η µε οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση 

αστικών ή µη ακινήτων. 

Η Μπάµπης Βωβός - ∆ιεθνής Τεχνική («ΜΒ∆Τ») είναι από τις σηµαντικότερες 

ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ακινήτων, έχοντας περισσότερο 

από 30 χρόνια εµπειρίας στην αγορά ακινήτων, µε έµφαση στα γραφειακά 

συγκροτήµατα, εµπορικά κέντρα και τουριστικές µονάδες. Η ΜΒ∆Τ έχει στην 

ιδιοκτησία της και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω των 200.000 τ.µ. το 

οποίο αποτιµάται περίπου στα € 1,2 δις. Από την ίδρυσή της το 1974, η ΜΒ∆Τ έχει 

κατασκευάσει περισσότερα από 30 γραφειακά συγκροτήµατα, µε συνολική έκταση 

µεγαλύτερη των 500.000 τ.µ. Επί του παρόντος, πάνω από 200.000 τ.µ. σε 40 

διαφορετικές τοποθεσίες βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τη διαχείριση του Οµίλου.   

 

Η ΜΒ∆Τ έχει αποκτήσει εξαίρετη φήµη για την ανάπτυξη εµπορικών ακινήτων , τα 

οποία γίνονται ορόσηµα κατά µήκος των κεντρικών αρτηριών της Αθήνας, και τα 

οποία προσφέρουν ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα λόγω µεγέθους, τοποθεσίας και 

προσφεροµένων εγκαταστάσεων. 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πιστό και ευρύ κύκλωµα πελατών, µε γνωστές εταιρίες, 

στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι Vodafone, Coca Cola, Cosmote, Sun 

Microsystems, Microsoft, Media Markt, Village Roadshow, Siemens, Telecom Italia 

Mobile (TIM), το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, τη 

Γ.Γ. Αθλητισµού.  
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Η ΜΒ∆Τ συµµετέχει σε όλες τις φάσεις  ανάπτυξης ακινήτων και της επένδυσης σε 

αυτά, από την αγορά της έκτασης και την κατασκευή του κτιρίου έως τη µίσθωση και 

την πώληση ή τη διακράτηση του κατασκευασµένου κτιρίου. Η Εταιρεία είναι γνωστή 

για τις υπηρεσίες «µε το κλειδί στο χέρι» (turnkey) που παρέχει για τους πελάτες µε 

τα γραφεία της, µε τρέχοντες χρόνους αποπεράτωσης που αγγίζουν τους 18 µήνες. 

 Η ΜΒ∆Τ δρα και ως διαχειριστής των εγκαταστάσεων για όλα τα ακίνητα στα οποία 

διατηρεί ιδιοκτησίες, ή στα οποία έχει υπογράψει συµβάσεις πώλησης και 

επανεκµίσθωσης. Υπό τους όρους των συµβάσεων διαχείρισης εγκαταστάσεων,  η 

ΜΒ∆Τ είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των εξωτερικών και κοινόχρηστων χώρων 

των κτιρίων, διατηρώντας έτσι αναλλοίωτη την αξία τους. 

 

Τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της µε βάση τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι συµβάσεις πώλησης και επαναµίσθωσης, η 

ΜΒ∆Τ κινείται όλο και περισσότερο από την ανάπτυξη και πώληση ακινήτων προς 

την ανάπτυξη, διακράτηση και διαχείριση αυτών.  Περαιτέρω, ο όµιλος διαφοροποιεί 

το χαρτοφυλάκιό του µε την επέκταση σε νέους τοµείς ανάπτυξης ακινήτων.  Η 

ΜΒ∆Τ ασχολείται µε τρεις κυρίως αγορές: την αγορά γραφείων, την αγορά 

καταστηµάτων και την αγορά εξοχικής κατοικίας. [11]  

 

Η διάρθρωση του οµίλου, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα (διάγραµµα 5.3). 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ  

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 

 
Πηγή: Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσεως 2006, ΜΒ∆Τ, σελ. 58 
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Η οργανωτική διάρθρωση της εταιρίας παρουσιάζεται στο ακόλουθο οργανόγραµµα: 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ  

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 

 

 
 

Πηγή: www.babisvovos.gr 

 
5.3.2. Σύντοµο ιστορικό Οµίλου 

H Εταιρία ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 64/01.02.1974) από τον Χαράλαµπο Βωβό µε την 

επωνυµία «Μπάµπης Βωβός Ελληνική Τουριστική Α.Ε.», η οποία τον Αύγουστο του 

1999 µετονοµάσθηκε σε «Μπάµπης Βωβός - ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε.».  
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Τα κτίρια που έχει κατασκευάσει και αξιοποιήσει η Εταιρία στη διάρκεια των 32 

χρόνων δραστηριοποίησής της στο χώρο της αξιοποίησης αστικών ακινήτων 

ξεπερνούν τα 30.  

 

Στους πελάτες της Εταιρίας (αγοραστές ή / και εκµισθωτές ακινήτων), 

περιλαµβάνονται µερικές από τις πιο γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, 

όπως STET HELLAS, VODAFONE COSMOTE, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA 

BANK, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EFG EUROBANK ERGASIAS, 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, CITIBANK, 3E, ΑΘΗΝΑ 2004, JOHNSON & JOHNSON, 

ROCHE, CARREFOUR, MARFIN, ANTENNA, FLASH, ∆ΙΑΣ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, 

FRIGOGLASS, FRIESLAND, PRICEWATERHOUSECOOPERS, CONSOLIDATED 

CONTRACTORS COMPANY, MICROSOFT, COCA - COLA HELLAS, INTRAKOM, 

OPEL BANK, SCOPLIFE, COMMERCIAL UNION, ΟΤΕΝΕΤ κλπ.  

 

5.3.3. Στρατηγική 

Η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά 

εµπορικών ακινήτων.  Στα επόµενα χρόνια η ΜΒ∆Τ προτίθεται να συνεχίσει να 

αναπτύσσει και να διατηρεί υψηλής ποιότητας κτιριακά συγκροτήµατα κατά µήκος 

των κυρίων οδικών αρτηριών τής Αθήνας, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται 

οι Λεωφόροι Κηφισίας, Συγγρού και η Αττική Οδός. 

Στον τοµέα των καταστηµάτων λιανικής πώλησης, η ΜΒ∆Τ βρίσκεται στη διαδικασία 

κατασκευής δύο µεγάλων σε έκταση εµπορικών έργων. 

 

Το πρώτο είναι το συγκρότηµα στην περιοχή ∆έλτα Φαλήρου, µε ακαθάριστη 

εκµισθώσιµη επιφάνεια άνω των 13.000 τ.µ. H ΜΒ∆Τ υπέγραψε δωδεκαετές 

συµβόλαιο εκµίσθωσης για το 94% του συγκροτήµατος µε την Village Roadshow και 

την Media Markt. Επίσης έχει εκµισθώσει όλες τις θέσεις στάθµευσης. 

Το δεύτερο έργο βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 49, µε επιφάνεια κτιρίου 8.400 

τ.µ. και 548 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, σε οικόπεδο επιφανείας 11.000 τ.µ.  Για 

το 58% της εκµισθώσιµης επιφάνειας του κτιρίου η Media Markt έχει υπογράψει 

προσύµφωνο συµβόλαιο ενοικίασης, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2005. 
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Η αγορά καταστηµάτων λιανικής πώλησης είναι ένας τοµέας στον οποίο η ΜΒ∆Τ 

προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη της αγοράς στο µέλλον.  Η Ελλάδα έχει µία από τις 

λιγότερο ανεπτυγµένες αγορές εµπορικών κέντρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 

µέσο όρο µόνο 20 τ.µ. ανά 1.000 κατοίκους, σε σύγκριση µε το µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 150 τ.µ.   

Η ΜΒ∆Τ επίσης σκοπεύει να εισχωρήσει στην αγορά εξοχικών κατοικιών. Η επιτυχία 

των Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, έχει αναβαθµίσει το προφίλ της χώρας ως 

µείζονος τουριστικού προορισµού, κι ως αποτέλεσµα αναµένεται αύξηση της ζήτησης 

για εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα από το εξωτερικό.  Επιπλέον η εγχώρια ζήτηση 

για τοποθεσίες εξοχικών κατοικιών σε µικρή απόσταση από την Αθήνα προβλέπεται 

να αυξηθεί, καθώς η πρόσβαση προς αυτές έχει διευκολυνθεί ύστερα από τις 

πρόσφατες βελτιώσεις στις υποδοµές.  Η ΜΒ∆Τ προτίθεται να κατασκευάσει 

παραλιακές εξοχικές κατοικίες, αρχικά µε εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, τόσο στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και στα νησιά. 

Η ΜΒ∆Τ έχει ήδη σχεδιάσει την είσοδό της στην αναπτυσσόµενη αγορά εξοχικής 

κατοικίας µε ένα µεγάλης κλίµακας κατασκευαστικό έργο στην περιοχή Γαλατά 

Πόρου, που αποκτήθηκε στις αρχές του 2005, το οποίο θα έχει οδική πρόσβαση 

εντός 2 ωρών και µέσω θαλάσσης σε 1,5 ώρα.  Το οικόπεδο όπου θα γίνει η 

ανέγερση έχει έκταση 89.000 τ.µ. και περιλαµβάνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότηµα σε 

λειτουργία και ηµιτελείς κατοικίες. 

Το δεύτερο οικόπεδο, που θα αναπτυχθεί είτε ως τουριστικό συγκρότηµα είτε ως 

εξοχικές κατοικίες βρίσκεται στην τοποθεσία «Πουνταζέζα» Σουνίου.  Το συγκρότηµα 

θα καλύψει συνολική εδαφική έκταση µεγαλύτερη των 62.000 τ.µ.  Εκπονήθηκε 

αρχιτεκτονική µελέτη για την κατασκευή τριών ανεξάρτητων ξενοδοχειακών µονάδων, 

συνολικής επιφανείας ανωδοµής 12.000 τ.µ., για τις οποίες έχουµε ήδη λάβει όλες τις 

απαραίτητες εγκρίσεις από τον Ε.Ο.Τ. προκειµένου να προβούµε στην έκδοση νέας 

οικοδοµικής αδείας, η οποία αναµένεται να συντελεστεί εντός του πρώτου τριµήνου 

του έτους 2006. Η διοίκηση του Οµίλου  ΜΒ∆Τ πιστεύει πως η αξιοποίηση του 

οικοπέδου στην περιοχή του Σουνίου, σε ένα ιδιαίτερα προνοµιακό σηµείο, θα είναι 

τέτοια ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων hotel operators µε 

στόχο την εξασφάλιση µακροχρόνιων µισθωτικών συµβολαίων λειτουργίας των 

µονάδων που θα αναπτυχθούν.  

 

Η ΜΒ∆Τ πιστεύει ότι για να κατορθώσει τη µακροπρόθεσµη αύξηση της µετοχικής 

της αξίας, πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στο χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας 
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ακινήτων στον εµπορικό τοµέα, εκµεταλλευόµενη τόσο τα παρόντα και µελλοντικά 

σχέδια ανάπτυξης ακινήτων, όσο και την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων που 

παράγουν εισοδήµατα, που θα επιτευχθεί µέσω µιας πιο αποτελεσµατικής 

χρηµατοδοτικής δοµής. [12]  

 

 

5.3.4 ∆ραστηριότητες - Επενδύσεις 

• Σχεδιασµός & Ανάπτυξη 

Η γη αποτελεί την «πρώτη ύλη» στον κλάδο. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρία επιλέγει 

προσεκτικά τις οικοπεδικές εκτάσεις στις οποίες επενδύει, έχοντας αναλύσει 

διεξοδικά το ευρύτερο εµπορικό, πολεοδοµικό, κυκλοφοριακό περιβάλλον και τις 

νοµοθετικές και διοικητικές διατάξεις που το διέπουν. Η απόκτηση οικοπέδων γίνεται 

σε επιλεγµένα σηµεία, όπου πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.  Βασική στρατηγική 

της εταιρίας είναι η συνεχής έρευνα  αγοράς για την επιλογή των καλύτερων 

περιοχών, µε γνώµονα τις αγοραστικές τάσεις και τις πολεοδοµικές εξελίξεις. 

• Κατασκευή Κτιρίων  

Η σχεδίαση του κτιρίου πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε κορυφαίες ελληνικές και 

διεθνείς αρχιτεκτονικές εταιρίες. Η ΜΒ∆Τ διατηρεί µόνιµη σχέση µε µεγάλους 

υπεργολάβους και διαθέτει συνολικά τουλάχιστον 400 άτοµα  ανθρώπινο δυναµικό 

στα τεχνικά συνεργεία. Ο Όµιλος διαθέτει την ικανότητα να εξασφαλίζει γρήγορα και 

εύκολα όλο το ανθρώπινο δυναµικό απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός έργου. 

 Κατόπιν της ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών έργων και των έργων υποδοµής 

που έλαβαν χώρα σε σχέση µε του Ολυµπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004, υπάρχει 

πλούσια προσφορά έµπειρων τεχνικών οµάδων στην Ελλάδα.  Αυτό επιτρέπει 

αφενός την ταχεία παράδοση των έργων και αφετέρου την επίτευξη οικονοµιών 

κλίµακας. 

• Πώληση ή Εκµίσθωση  

Στα αρχικά στάδια σχεδίασης του κτιρίου, η εταιρία µέσω του τµήµατος πωλήσεων, 

εντοπίζει ενδιαφερόµενους ενοικιαστές ή επενδυτές. Η εταιρία στοχεύει µε την έναρξη 

των εργασιών ανέγερσης, το κτίριο να έχει δεσµευτεί στο σύνολό του ή σε ένα 

µεγάλο βαθµό σε εταιρίες-πελάτες. Αν η εταιρία δε θελήσει να κρατήσει το κτίριο στο 

χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, τότε διαπραγµατεύεται την πώλησή του σε πιθανούς 
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επενδυτές ακίνητης περιουσίας. Στην αντίθετη περίπτωση, η  ΜΒ∆Τ µπορεί να 

επιλέξει να  κρατήσει τη χρήση και την κυριότητα του κτιρίου. Βασική προϋπόθεση η 

τοποθεσία και η προοπτική της ευρύτερης περιοχής. Στην παρούσα φάση, η ΜΒ∆Τ 

επιζητεί τη διακράτηση µεγάλου µεγέθους ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε εξαίρετες 

τοποθεσίες µε εµπορική ζήτηση, στρατηγική που ο Όµιλος θεωρεί ότι είναι χαµηλής 

επικινδυνότητας.  Στην περίπτωση αυτή συχνά χρησιµοποιείται η µέθοδος του sale & 

lease-back, που επιτρέπει στην εταιρία την ενίσχυση της κερδοφορίας της µε την 

πώληση του ακινήτου καθώς και την πρόσβαση στην αναγκαία ρευστότητα για τη 

χρηµατοδότηση των έργων της.  

• ∆ιαχείριση Εγκαταστάσεων 

 Η ΜΒ∆Τ αναλαµβάνει την συνολική “after sale” διαχείριση των εγκαταστάσεων µε 

σκοπό τη διατήρηση του κτιρίου τόσο από άποψη αισθητικής, λειτουργικότητας και 

µελλοντικής εµπορικής αξίας, όσο και για τη διατήρηση της ισχυρής εικόνας του 

εµπορικού σήµατος της ΜΒ∆Τ. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ουσιώδες συστατικό της 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας που έχει η εταιρεία [13]. 

 

5.3.5 Έργα 
 

• Sale & Leaseback 
 

Η «Μπάµπης Βωβός ∆ιεθνής Τεχνική», έχει προχωρήσει σε συµβάσεις πώλησης και 

επανεκµίσθωσης για 9 ακίνητα, συνολικής  εκµισθώσιµης επιφάνειας  άνω των 

40.000 τ.µ. Πρόκειται για την µεγαλύτερη κατηγορία ενεργητικού της ΜΒ∆Τ, η οποία 

συνεισέφερε 14 εκατ. Ευρώ στα έσοδα από ενοίκια το 2004 και 128 εκατ. Ευρώ στις  

πωλήσεις του οµίλου. (βλ. Πίνακα 5.1) 

Η σύµβαση πώλησης και επανεκµίσθωσης αποτελεί συναλλαγή κατά την οποία ο 

όµιλος πωλεί σε ελληνική εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης ένα ακίνητο ή τµήµα 

του, το οποίο εν συνεχεία αποτελεί αντικείµενο ενοικίασης (συνήθως µε βάση όρους 

θεσµικών) για καθορισµένη χρονική περίοδο, συνήθως 12 – 15 ετών. Η ΜΒ∆Τ εν 

συνεχεία συνάπτει συναφή σύµβαση υποµίσθωσης µε ενοικιαστή, συνήθως για 

περίοδο αντίστοιχη µε την περίοδο ενοικίασης. Το ενοίκιο που εισπράττεται από τον 

ενοικιαστή χρησιµοποιείται για την αποπληρωµή της τοκοχρεολυτικής δόσης προς 
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την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Στο τέλος της σύµβασης ενοικίασης η ΜΒ∆Τ 

έχει το δικαίωµα να επαναγοράσει το ακίνητο, συνήθως στην ονοµαστική αξία.  

Οι συµβάσεις πώλησης και επανεκµίσθωσης επιτρέπουν στην ΜΒ∆Τ να µεταφέρει 

την ιδιοκτησία του ακινήτου ενώ διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει ή να 

υπενοικιάσει το ακίνητο. Η ΜΒ∆Τ διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης επί των 

ακινήτων, έτσι ώστε µε την λήξη της µίσθωσης το ακίνητο να επανακάµπτει στον 

Όµιλο, συνήθως έναντι ονοµαστικού αντιτίµου. 

Το 2002 τροποποιήθηκε η ελληνική φορολογική νοµοθεσία έτσι ώστε οι συναλλαγές 

πώλησης και επανεκµίσθωσης να µην υπόκεινται σε φόρο µεταβίβασης 11 %. Η 

ρύθµιση αυτή είχε σαν αποτέλεσµα η ΜΒ∆Τ να συνάψει σηµαντικό αριθµό 

συµβάσεων πώλησης και επανεκµίσθωσης, δεδοµένου του µεγέθους και των 

προβεβληµένων θέσεων των κτιρίων της. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 
Έργα Sales & Leaseback 

      
∆ιεύθυνση 
Ακινήτου 

Περιγραφή Πελάτες Εµβαδόν 
µ² 

Θέσεις 
Στάθ/σης 

Αξία 
Συµβολαίων 

∆ιάρκεια 
Συµβολαίων 

Λεωφ. Κηφισίας 66 & 
Σώρου  

Καταστήµατα, 
γραφεία & αποθήκες 

Telecom Italia Mobile 
(TIM) 

8.207 223 80.000.000 2004-2018 

 
Λεωφ. Κηφισίας 95-
97 & Αττικής Οδού  

Κατστήµατα, 
γραφεία & αποθήκες 

Cosmote Mobile 
Telecom 

6.610 1.037 50.500.000 2004-2017 

 
Οδός Πούλιου 6  Καταστήµατα, 

γραφεία και 
αποθήκες 

Α.Σ.Ε.Π. 6.590 192 27.900.000 2003-2015 

 
Λεωφ. Κηφισίας 24 & 
Οδός Αιγιαλείας  

Γραφεία & αποθήκες Τράπεζα Marfin 3.019 227 20.900.000 2002-2014 

 
Λεωφόρος Κηφισίας 
221 & Οδός Πλαστήρα 

Καταστήµατα, 
γραφεία & αποθήκες 

Microsoft 2.571 128 15.000.000 2004-2016 

 
Λεωφόρος Κηφισίας 
1-3 & Λεωφ. 
Αλεξάνδρας  

Γραφεία & 
καταστήµατα 

Υπουργείο Εσωτερικών 
και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

1.992 64 9.000.000 2003-2015 

 
Λεωφ. Συγγρού 174  Γραφεία Bestend Publishing 1.945 37 5.300.000 2003-2015 

 
Λεωφ. Κηφισίας 340  Γραφεία ΜΒ∆Τ Α.Ε. 1.098 155 4.000.000 2003-2013 

 
Λεωφ. Κηφισίας 109-
111 & Σίνα  

Καταστήµατα & 
αποθήκες 

OTENET 735  4.000.000 2003-2013 

 
∆έλτα Φαλήρου - 
Κτιριακό Συγκρότηµα 
ΙΙ  

Retail Media Saturn S.A., 
Village Roadshow, 
Γιαννέλος 

14.573 738 49.000.000 2006-2019 

 
Λεωφόρος Κηφισίας 
49  

Retail Media Markt, 
Γιαννέλος 

8.478 506 20.000.000 2005-2017 & 
2005-2021  

 
Πηγή: www.babisbovos.gr 
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Συνοπτικά, τα οφέλη για την ΜΒ∆Τ από τις συναλλαγές πώλησης και 

επανεκµίσθωσης είναι τα ακόλουθα: 

 Η ΜΒ∆Τ λαµβάνει προσχωρώντας στη σύµβαση πώλησης και 

επανεκµίσθωσης, το 100% της αγοραίας αξίας των ακινήτων της, για τα 

χρόνια τα οποία καλύπτονται από αυτή 

 Η ΜΒ∆Τ δύναται να επαναγοράσει τα ακίνητα µετά την λήξη της µίσθωσης, 

συνήθως στην ονοµαστική αξία 

 Ο φόρος µεταβίβασης (µε συντελεστή επί του παρόντος 11%)  δεν είναι 

καταβλητέος από τον αγοραστή / εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

 ∆εν επιβάλλεται εταιρικός φόρος εισοδήµατος (επί του παρόντος µε 

συντελεστή 32%), αρχής γενοµένης από το 2004, σε τυχόν κέρδη της ΜΒ∆Τ 

που προέρχονται από την αρχική πώληση προς τον αγοραστή / εταιρεία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το κέρδος ή η ωφέλεια 

θα εγγραφεί στα ειδικά αφορολόγητα αποθεµατικά. Τα αποθεµατικά αυτά 

φορολογούνται κατά την διανοµή ή την κεφαλαιοποίησή τους.  

Το κάτωθι διάγραµµα απεικονίζει την διαδικασία πώλησης και επανεκµίσθωσης: 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5 

∆ιαδικασία πώλησης και επανεκµίσθωσης 
 

 
¹Συνήθως στην περιοχή του EURIBOR + 250 µονάδες βάσης (2,5%) 

²Συνήθως συναφείς µε την σύµβαση ενοικίασης 
³Οι ετήσιες αναπροσαρµογές είναι ο ελληνικός  

∆είτκτης Τιµών Καταναλωτή + (100-200 µονάδες βάσης) 
Πηγή: www.babisvovos.gr 
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• Οριζόντιες Ιδιοκτησίες 
 

Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες βασίζονται σε µεµονωµένους ορόφους, ή τµήµατα αυτών, 

που ανήκουν απευθείας στην «Μπάµπης Βωβός ∆ιεθνής Τεχνική», εντός κτιρίων 

ανεγερθέντων από τον όµιλο, που αντιστοιχούν σε ποσοστό ιδιοκτησίας του 

οικοπέδου και σε θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων.  

 

Προ του 2001 η «Μπάµπης Βωβός ∆ιεθνής Τεχνική» θα πωλούσε τα ακίνητα που 

κατασκεύασε σε τρίτους επενδυτές, διακρατώντας µόνον µέρος της οριζόντιας 

ιδιοκτησίας. Αυτό έχει πλέον αλλάξει, δεδοµένων των εξελίξεων στην χρηµατοδότηση 

του οµίλου αλλά και της ωρίµανσης της Ελληνικής αγοράς ακινήτων γραφείων. Η 

«Μπάµπης Βωβός ∆ιεθνής Τεχνική» κατασκευάζει πλέον έργα µεγάλης κλίµακας 

χρηµατοδοτούµενα µε την µέθοδο της πώλησης και επανεκµίσθωσης, 

εξασφαλίζοντας συµβόλαια ενοικίασης δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας µε 

ενοικιαστές άριστης πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

  

Η µακροπρόθεσµη στρατηγική του Οµίλου δεν επικεντρώνεται σε αυτή την οµάδα 

στοιχείων ενεργητικού. Το 87 % του ενεργητικού που περιλαµβάνεται στην κατηγορία 

οριζοντίου ιδιοκτησίας βρίσκεται σε µεγάλα γραφειακά συγκροτήµατα που βρίσκονται 

στην Λεωφόρο Κηφισίας. Η Λεωφόρος Κηφισίας αποτελεί κεντρική αρτηρία των 

Αθηνών, είναι δε λεωφόρος γραφείων και καταστηµάτων πρώτης κατηγορίας, η 

οποία συνδέει το κέντρο των Αθηνών µε τα Βόρεια προάστια.  

 

Το 2004 υπήρξε µόνον µία προσθήκη στα ακίνητα οριζοντίου ιδιοκτησίας µας, 

συγκεκριµένα ένα κατάστηµα και θέσεις στάθµευσης στη Λεωφόρο Κηφισίας 14, σε 

έναν κτίριο γραφείων 2.316 τετραγωνικών µέτρων που ολοκληρώθηκε από την 

«Μπάµπης Βωβός ∆ιεθνής Τεχνική» µέσα στη χρονιά και πωλήθηκε σε ιδιώτες 

επενδυτές. Η συγκεκριµένη κατηγορία ακινήτων προσπόρισε έσοδα ύψους 3 εκατ. 

Ευρώ σε ενοίκια το 2004, ενώ ο συντελεστής κενών (συντελεστής διαθεσιµότητας) 

κυµάνθηκε στο 1,0 % επί του συνόλου των διαθεσίµων χώρων. [14]  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 
Οριζόντιες Ιδιοκτησίες 

 
∆ιεύθυνση Ιδιοκτησίας Περιγραφή Μισθωτές Επιφάνεια 

τ.µ. 
Θέσεις 

Στάθµευσης 

Λεωφ. Κηφισίας 10 – 12 Γραφεία και  
 Αποθηκευτικοί χώροι 

 Antenna 1, Intestra Spot 3.184 136 

     

Λεωφ. Κηφισίας 32 Γραφεία και  
 Αποθηκευτικοί χώροι 

Coca Cola και Vodafone 2.038 - 

     

Λεωφ. Κηφισίας 64 Αποθηκευτικοί χώροι, 
καταστήµατα 

Vodafone, Stet Hellas, Scoplife 749 47 

     

Μαυροµιχάλη και 
Απόλλωνος,  
Νέα Ερυθραία 

Residential Ιδιώτες 716 - 

     

Λεωφ. Κηφισίας 60  Γραφεία και  
 Αποθηκευτικοί χώροι 

Coca Cola, Consolidated 
Contractors Company 

616 - 

     

Λεωφ. Κηφισίας 56  Αποθηκευτικοί χώροι Microsoft, Vodafone, Opel 550 89 

     

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 4  Residential Ιδιώτες 469 - 

     

Λεωφ. Κηφισίας 44  Καταστήµατα,  
Αποθηκευτικοί χώροι 

Cosmote and SIemens 443 16 

     

Οδός Πρεµετής 3 Καταστήµατα,  
Αποθηκευτικοί χώροι 

Sun Microsystem, Flash και 
Ζωγραφάκης 

141 22 

     

Λεωφ. Κηφισίας 14  Κατάστηµα Κενό 108 18 

     

Λεωφ. Κηφισίας 62  Καταστήµατα Coca Cola, Ασπίς, Opel και 
Cosmote 

50 69 

     

Λεωφ. Κηφισίας 340  Κατάστηµα Κενό 28 155 

     

Λεωφ. Κηφισίας 24  και 
Οδός Αιγιαλείας 

Στάθµευση αυτοκινήτων Coca Cola, Marfin Bank και BP – 244 

     

Ακαδηµίας και Χαριλάου 
Τρικούπη 

Στάθµευση αυτοκινήτων Ιδιώτες – 17 

     

Λεωφ. Κηφισίας 7  Στάθµευση αυτοκινήτων Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού  1 

     

Πόρος Ξενοδοχείο  3.800 - 

     

Σύνολον   9.091 659  

 
Πηγή: www.babisvovos.gr 
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• Έργα υπό κατασκευή 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 
Έργα υπό κατασκευή 

∆ιεύθυνση 
Ακινήτου 

Περιγραφή 
Εµβαδόν 
Οικοπέδου 
τ.µ. 

Εµβαδόν 
κτιρίου τ.µ.

Προσδοκώµενη 
Ολοκλήρωση 

Λεωφ. Κηφισίας 

109-111 & Σίνα  

Καταστήµατα & 

αποθήκες 

3.000 3.062 2008 

 
Πόρος - Γαλατάς Ξενοδοχιακές 

Μονάδες 

88.000 22.000 2008 

 
Σούνιο -

Πουνταζέζα  

Ξενοδοχιακές 

Μονάδες 

62.144 12.000 2009 

 
Πάτµου 9-13 & 

Αγράφων  

Μικτής Χρήσης 3.827 3.830 2007 

 
Οδός 

Γυµναστηρίου  

Εβρισκόµενο στη 

Νέα Ερυθραία 

10.867 8.000 2008 

 
Λεωφόρος 

Αθηνών 108-110 

Γραφειακά 

Συγκροτήµατα 

8.000 23.700 2007 

 
Λεωφόρος 

Συγγρού 340  

Retail 6.000 14.000 2008 

 
Αγίας Άννης & 

Αγίου 

Πολυκάρπου  

Εµπορικό Κέντρο 43.216 70.000 2009 

Πηγή: www.babisvovos.gr 
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5.4 Reds Α.Ε. 

 

5.4.1 Γενικά 
 
Η REDS Α.Ε. - µέλος του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ - είναι µία από 

τις µεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα.  

 

Αναλαµβάνει έργα µεσαίας και µεγάλης κλίµακας όπως Εµπορικά, Ψυχαγωγικά, 

Εκθεσιακά και Συνεδριακά Κέντρα, Επαγγελµατικούς χώρους, έργα Μεικτής Χρήσης 

αλλά και Οικιστικά έργα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Ρουµανία 

ενώ παράλληλα σχεδιάζει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και σε άλλες αγορές 

της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.  

 

Η στρατηγική της Εταιρείας όσον αφορά στη δηµιουργία αξίας βασίζεται στον 

εντοπισµό και την απόκτηση µεγάλων ακινήτων σε ελκυστικές τιµές και τη 

συνεργασία µε καθιερωµένους κι εξειδικευµένους επαγγελµατίες της ανάπτυξης 

ακινήτων για την υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας [15].  

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1918 µε την επωνυµία «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η επωνυµία της Εταιρείας, µε βάσει απόφαση της Β’ Επαναληπτικής 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 30.07.2001, άλλαξε σε «Α. 

ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε 

τον διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε». Η τροποποίηση της επωνυµίας 

εγκρίθηκε µε την µε αρ. πρωτ. Κ2-11443/17-8-2001 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

 

Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2003 

τροποποιήθηκε εκ νέου η επωνυµία της Εταιρείας η οποία διαµορφώθηκε ως εξής: 

Επωνυµία: «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ∆ιακριτικός τίτλος: «REDS Α.Ε». 

 

Η έδρα της Εταιρείας βρισκόταν αρχικά στο δήµο Παλλήνης Αττικής. Με απόφαση 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.06.1998 ως έδρα της Εταιρείας ορίστηκε ο 

δήµος Χαλανδρίου Αττικής ενώ µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 
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30.06.1999, η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε στο δήµο Αµαρουσίου, Ακακιών 39 

και Μονεµβασίας 25. [16] 

 

 

5.4.2 Ο Όµιλος Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ (ΕΛΤΕΒ) είναι µία από τις µεγαλύτερες και 

ισχυρότερες εταιρείες συµµετοχών στην Ελλάδα. Για περισσότερο από µία δεκαετία ο 

Όµιλος έχει παραδώσει έργα σταθµούς τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δηµόσιο 

τοµέα, στους εξής στρατηγικούς τοµείς: 

  

Κατασκευές, Παραχωρήσεις, Ενέργεια από Ανανεώσιµες Πηγές (ΑΠΕ) & Περιβάλλον 

και Ανάπτυξη Ακινήτων. Όλες οι θυγατρικές του Οµίλου αποτελούν είτε ηγέτες είτε 

σηµαντικούς "παίκτες" στους τοµείς τους.  

 

Κατασκευές: Η ΑΚΤΩΡ Α.Ε. και οι θυγατρικές της εταιρείες αναλαµβάνουν όλες τις 

κατασκευαστικές δραστηριότητες του Οµίλου. Η εταιρεία έχει ηγετική παρουσία στην 

ελληνική αγορά, µία θέση την οποία διατηρεί επί σειρά ετών. Αναφορικά µε τις 

δραστηριότητές του στο εξωτερικό, ο Όµιλος αποτελεί σηµαντικό "περιφερειακό 

παίκτη" στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Η ΕΛΤΕΒ κατέχει το 100% του 

µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

  

Παραχωρήσεις: Ο Όµιλος έχει ηγετική θέση µεταξύ των εγχώριων ανταγωνιστών σε 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα-σταθµούς όπως η Αττική Οδός και η Γέφυρα Ρίου-

Αντιρρίου. Εκτός από τη συµµετοχή στην κατασκευή τους, ο Όµιλος κατέχει 

σηµαντικό αριθµό µετοχών στις αντίστοιχες εταιρείες λειτουργίας αποκοµίζοντας, µε 

αυτόν τον τρόπο, αξιοσηµείωτη εµπειρία στη διαχείριση έργων τέτοιου τύπου. Η 

ΕΛΤΕΒ κατέχει, επίσης, σηµαντικό αριθµό µετοχών στις κοινοπραξίες, οι οποίες 

έχουν αναλάβει την κατασκευή της υποθαλάσσιας σήραγγας στη Θεσσαλονίκη, και 

τους αυτοκινητοδρόµους Κορίνθου- Τρίπολης- Καλαµάτας, Μαλιακού και Ελευσίνας -

Κορίνθου- Πάτρας- Πύργου- Τσακώνας. Επιπλέον, ο Όµιλος συµµετέχει σε 

κοινοπραξίες που υποβάλλουν προσφορές για την ανάληψη έργων Παραχώρησης ή 

Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. 

 

Ενέργεια από Ανανεώσιµες Πηγές & Περιβάλλον: Ο Όµιλος κατέχει δεσπόζουσα 

θέση σε Ελλάδα και Κύπρο σε θέµατα ανακύκλωσης απορριµµάτων, κατασκευής και 

λειτουργίας ΧΥΤΑ, αλλά και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Με την εξαγορά 
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της γερµανικής εταιρείας HERHOF από τη θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., η 

ΕΛΤΕΒ έχει πρόσβαση σε παγκοσµίως µοναδική τεχνολογία ανακύκλωσης αστικών 

και εµπορικών αποβλήτων. Ως αποτέλεσµα η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. έχει αναδειχθεί σε 

ισχυρό διεθνή παίκτη ενός ιδιαίτερα δυναµικού τοµέα. 

 

Ανάπτυξη Ακινήτων: Η REDS αναλαµβάνει την υλοποίηση αλλά και την 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη έργων. Εκτός από την εκτέλεση και τη διαχείριση των 

έργων, η REDS προσφέρει εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη 

ακινήτων. ∆ραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Ρουµανία στοχεύοντας κυρίως σε 

εµπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, οικιστικά συγκροτήµατα, επαγγελµατικούς χώρους 

και έργα µεικτής χρήσης. 

  

Λοιπές δραστηριότητες: Το καζίνο στην Πάρνηθα και τα µεταλλεία στη Χαλκιδική 

αποτελούν παραδείγµατα άλλων δραστηριοτήτων που έχει αναλάβει ο Όµιλος 

ΕΛΤΕΒ [17]. 

 

Πιο συγκεκριµένα, η διάρθρωση του οµίλου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα 

(διάγραµµα 5.6). 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ REDS A.E 

 
 

 
 

Πηγή:www.reds.gr 
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Επιπλέον, το οργανόγραµµα του οµίλου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα 

(διάγραµµα 5.5). 

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ REDS A.E 

 

 
 
Πηγή:www.reds.gr 

 

 

5.4.3 Ιστορικό Οµίλου ΤΕΒ 
 

 
Η διαδικασία συγκρότησης του Οµίλου ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε τον 

Ιούλιο του 2002 µε την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και στη 

συνέχεια τη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. Με την 

ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προέκυψαν η µητρική εταιρία του Οµίλου, 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (εταιρεία συµµετοχών) και η νέα ΑΚΤΩΡ 

Α.Τ.Ε. (κατασκευαστική εταιρεία). 

 

Το ∆εκέµβριο του 2005 πραγµατοποιήθηκε η εξαγωγή της ΑΚΤΩΡ από το ΧΑΑ και η 

απόκτηση του 100% του µετοχικού της κεφαλαίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ µεταβίβασε σε αυτή όλες τις µη 

κατασκευαστικές της δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένων και των συµµετοχών 

της σε έργα παραχώρησης και διατηρώντας το κατασκευαστικό αντικείµενο και τις 

συναφείς µε αυτό δραστηριότητες (Μεταλλεία, Λατοµεία). 

 

 

• Ορόσηµα στην πορεία του Οµίλου: 

 

1949: Ίδρυση της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΤΕΒ) Α.Ε. µε κύριο τοµέα 

δραστηριοποίησης τα ∆ηµόσια Έργα 

 

1955: Ίδρυση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. µε κύριο τοµέα 

δραστηριοποίησης τα Ιδιωτικά έργα 

 

1970: Ίδρυση της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. µε κύριο τοµέα δραστηριοποίησης τα 

∆ηµόσια Έργα 

 

1996: Υπογραφή σύµβασης για το έργο παραχώρησης ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 

 

1996: Υπογραφή σύµβασης για το έργο παραχώρησης ΓΕΦΥΡΑ 

 

1998: Στρατηγική συνεργασία µεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. µε ανταλλαγή µετόχων 

 
1999: Στρατηγική συνεργασία µεταξύ των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΒ 

Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. µε ανταλλαγή µετοχών 

 

2001: Εξαγορές θυγατρικών κατασκευαστικών εταιρειών ΤΟΜΗ, ΚΑΣΤΩΡ, ΤΡΙΓΩΝΟ 

 

2002: Απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. και απορρόφησή τους από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. καθώς και 

απορρόφηση της ΤΕΒ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. δηµιουργούν 
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την µητρική εταιρεία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. η οποία είναι 

εταιρεία συµµετοχών 

 

2002: Απορρόφηση των εταιριών ΤΕΧΝΟ και REDS από την Α. ΚΑΜΠΑΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. µε τη δηµιουργία της νέας REDS, Ανώνυµη Εταιρία Ανάπτυξης 

Ακινήτων και Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Οµίλου στο 

χώρο της ανάπτυξης ακινήτων 

 

2002: Απόκτηση ποσοστού στο Καζίνο της Πάρνηθας 

 

2002-2004: Εκτέλεση πλήθους έργων για τους Ολυµπιακούς αγώνες στην Αθήνα 

  

2004: Απόκτηση ποσοστού στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής 

 

2005: Εξαγωγή ΑΚΤΩΡ από το Χ.Α.Α. και απόκτηση του 100% από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 

 

2005: Εξαγορά εταιρείας HERHOF GmbH στη Γερµανία µε τεχνογνωσία στον τοµέα 

του περιβάλλοντος 

 

2006: Ανάληψη έργου Blue City στο Οµάν 

  

2007: Έναρξη διαδικασιών για την απορρόφηση της κατασκευαστικής εταιρείας 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ από τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. [18]  

 

 

5.4.4 ΄Εργα 

Η εταιρεία αναλαµβάνει όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης για τα δικά της 

έργα αλλά και για εκείνα των θυγατρικών της εταιρειών. Οι τοµείς ανάπτυξης 

ακινήτων στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία περιλαµβάνουν: 

 

• Εµπορικά και Ψυχαγωγικά Κέντρα 

• Επιχειρηµατικά Πάρκα 

• Οικιστικά 
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• Μεικτής Χρήσης 

• Χώροι Γραφείων / Επαγγελµατικοί Χώροι 

• Εκθεσιακά και Συνεδριακά Κέντρα 

 

Αναλυτικά: 

 

• Eµπορικό πάρκο Γυαλού 
 

Η REDS αναπτύσσει το εµπορικό πάρκο Γυαλού στην περιοχή "Γυαλού" στα Σπάτα 

της Ανατολικής Αττικής.  

 

Το εµπορικό πάρκο Γυαλού βρίσκεται 15 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας. Ο 

πληθυσµός στην περιοχή της ‘ακτίνας επιρροής’ ανέρχεται σε 1.6 εκατοµµύρια 

κατοίκους, µε χρόνο πρόσβασης που δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά. Πρόκειται για το 

µεγαλύτερο εµπορικό πάρκο στην Ελλάδα.  

 

Τα εµπορικά πάρκα συχνά στερούνται "ατµόσφαιρας". Το εµπορικό πάρκο Γυαλού 

έχει σαν στόχο να παρέχει µία διαφορετική, πιο φιλόξενη εµπειρία στον επισκέπτη 

του.  

 

Στις εγκαταστάσεις του θα περιλαµβάνονται µία υπεραργορά, καταστήµατα 

ιδιοκατασκευών, παιχνιδιών, επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών ενώ θα βρίσκεται 

δίπλα από το εκπτωτικό χωριό McArthur Glenn (Designer Outlet) σε τµήµα γης που 

πωλήθηκε στην McArthur Glenn από την REDS).  

 

Το 2007 υπογράφηκε προσύµφωνο µε την Henderson Global Investors Limited για 

την πώληση του Γυαλού, τo οποίo θα αναπτύξει η REDS. 

• Κέντρο Ελευσίνα 
 

Αυτό το κέντρο, το οποίο βρίσκεται στα δυτικά προάστια της Αθήνας, στην Ελευσίνα, 

δε θα εξυπηρετεί µόνο την σχετικά υποβαθµισµένη τοπική αγορά, αλλά θα καλύπτει 

τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής λόγω της εξαιρετικής πρόσβασης σε αυτό µέσω 

των Αυτοκινητοδρόµων της Εθνικής και της Αττικής Οδού. 
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 Το εµπορικό κέντρο θα αποτελείται τόσο από µεγάλες και µικρές εµπορικές 

µονάδες, όσο και από καφετέριες και εστιατόρια.  

 

 

• Escape Center 
 

Το Escape Center βρίσκεται στο Ίλιον, στη Βορειοδυτική Αττική, δίπλα στο 

υπεραγορά Carrefour. Από την εποχή που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, το 

Νοέµβριο του 2003, φιλοξενεί κατά µέσο όρο 3,5 εκατοµµύρια επισκέπτες ετησίως.  

 

Το Κέντρο περιλαµβάνει ένα πολυκινηµατογράφο Ster Cinemas µε 8 αίθουσες, 

συµπεριλαµβανοµένου και ενός θερινού κινηµατογράφου, µία αίθουσα µπόουλινγκ 

16 διαδρόµων και ένα µεγάλο κατάστηµα παιχνιδιών.  

 

Στις υπόλοιπες χρήσεις του συγκαταλέγονται εστιατόρια γρήγορης εστίασης, µπαρ-

εστιατόρια, καφετέριες, εµπορικά καταστήµατα και ένα υπαίθριο Λούνα Παρκ, για τη 

διασκέδαση µικρών και µεγάλων.  

 

Η πλειοψηφία των µισθωτών του κέντρου κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους. 

Το Escape Center αναδείχθηκε ανάµεσα στα κορυφαία της τελικής κατάταξης στα 

Βραβεία σχεδιασµού της ICSC το 2005.  

 

Το 2007, το Escape Center πωλήθηκε στη Henderson Global Investors Limited.  

 

• Veso Mare 
 

Το Veso Mare είναι ένα από τα πρώτα εµπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα της 

Ελλάδας. Η Πάτρα, δεν είχε ποτέ βιώσει µία παρόµοια πολυσυλλεκτική εµπορική και 

ψυχαγωγική εµπειρία. Επίσης, η συνεισφορά του στην αναβάθµιση του 

περιβάλλοντός του, µέσω του πρωτοποριακού του σχεδιασµού αποτελεί ένα 

σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας για το Veso Mare. 

  

Το Κέντρο αποτελείται από έναν κινηµατογράφο Ster Century Cinemas 8 αιθουσών, 

µία αίθουσα µπόουλινγκ 16 διαδρόµων - µία από τις µεγαλύτερες και πιο 

εκλεπτυσµένες αίθουσες της χώρας- εστιατόρια, καφετέριες, ένα µεγάλο κατάστηµα 

παιχνιδιών και άλλες χρήσεις.  
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Το Veso Mare προσελκύει πάνω από 2,5 εκατοµµύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, 

γεγονός που ισοδυναµεί µε το δεκαπλάσιο του πληθυσµού της Πάτρας. 

  

Το Veso Mare έχει βραβευθεί από το ICSC (∆ιεθνές Συµβούλιο Εµπορικών Κέντρων) 

για τον πρωτοποριακό του σχεδιασµό και την κατασκευή του, ενώ παράλληλα έχει 

διακριθεί στα Leisure Property Awards ως ένα από τα καλύτερα µικρά εµπορικά 

κέντρα.  

 

Το 2007, το Veso Mare πωλήθηκε στην Henderson Global Investors Limited.  

 

• Cambas  

 

Το καλοκαίρι του 2005, υπογράφηκε, µε την εταιρία LA SOCIETE GENERALE 

IMMOBILLIERE ESPAGNE (LSGIE), συµφωνία για την πώληση του 100% των 

µετοχών της εταιρίας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», θυγατρικής της REDS A.E., µε 

τελικό αντάλλαγµα 70.000.000€.  

 

Η σύµβαση τελεί υπό προϋποθέσεις και η µεταβίβαση αναµένεται να ολοκληρωθεί 

έως το τέλος του 2009. 

  

Η συµµετοχή του συγκεκριµένου επενδυτή στην αξιοποίηση του ακινήτου θα 

δηµιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης και 

θα περιορίσει σηµαντικά τον επενδυτικό κίνδυνο.  

 

Το εν λόγω ακίνητο, µε έκταση 318.000m2 στην Κάντζα Παλλήνης, έχει επιλεχθεί για 

την ανάπτυξη του µεγαλύτερου εµπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου της Ελλάδας.  

 

• Ακαδηµία Πλάτωνος 

Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί στην Ακαδηµία Πλάτωνος, στο Ιστορικό Κέντρο της 

Αθήνας, πολύ κοντά στη νέα τοποθεσία του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Σε αυτή την 

ταχύτατα αναπτυσσόµενη περιοχή της Αθήνας, πρόκειται να κατασκευαστεί ένας 

σύγχρονος χώρος γραφείων υψηλής ποιότητας.  

 

Τα γραφεία στην Ακαδηµία Πλάτωνος, αποτελούν µέρος ενός πλαισίου ανάπτυξης 

ακινήτων που θα δώσει νέες διαστάσεις και παλµό στην επαγγελµατική αλλά και 

αστική ζωή της Αθήνας.  
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Το έργο περιλαµβάνει κτίρια γραφείων υψηλών προδιαγραφών, που απουσίαζαν ως 

τώρα από την επαγγελµατική ζωή της πρωτεύουσας, µε σύγχρονες υποδοµές 

σχεδιασµένες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για χώρους γραφείων Α' κατηγορίας.  

 

• Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Το έργο αφορά στη διαχείριση της αποκατάστασης, αναπαλαίωσης και εκµίσθωσης 

πέντε κτιρίων στο κέντρο της πόλης που ανήκουν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η 

REDS λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών στην εταιρεία "∆ιεθνής Αλκή Α.Ε." - µία 

εταιρεία του Οµίλου Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ- στην οποία ανατέθηκε το έργο 

έπειτα από διαγωνισµό.  

 

Η ολοκλήρωση των εργασιών σε αυτά τα ιστορικά νεοκλασικά κτίρια απαιτούσε 

λεπτοµερείς και εκλεπτυσµένες παρεµβάσεις.  

 

Η REDS προσέγγισε το έργο µε επίγνωση της ανάγκης να λειτουργήσουν τα κτίρια 

αυτά ως σύγχρονα γραφεία και ως χώροι εµπορικής χρήσης, χωρίς να θίγεται η 

πολιτισµική τους σπουδαιότητα.  

 

Το αποτέλεσµα είναι χώροι γραφείων "τελευταίας τεχνολογίας" που βελτιώνουν την 

εικόνα του αστικού τοπίου και δίνουν νέα πνοή σε αυτά τα κτίρια που αποτελούν 

µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Αθήνας.  

 

• Λόφος Edison 

 

Ο Λόφος Edison είναι ένα οικιστικό συγκρότηµα στο δήµο Παλλήνης της Αττικής. 

Αρχικά χρησιµοποιήθηκε ως ∆ηµοσιογραφικό Χωριό κατά τη διάρκεια των 

Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Μετά τους Αγώνες αποµακρύνθηκαν οι 

προσωρινές εσωτερικές εγκαταστάσεις και αντικαταστάθηκαν µε µόνιµες κατασκευές 

και εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας.  

 

Τα 80.000 m2 πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, η εκπληκτική θέα του Αττικού 

τοπίου και ο υψηλής αισθητικής σχεδιασµός καθιστούν το Λόφο Edison ένα 

πρωτοποριακό έργο που έχει θέσει νέα πρότυπα για τα οικιστικά συγκροτήµατα.  

 

Ο Λόφος Edison αποτελεί την πραγµατοποίηση ενός οράµατος, για δηµιουργία 

κατοικιών που απευθύνονται σε Αθηναίους που επιθυµούν να αναβαθµίσουν την 
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ποιότητα ζωής τους, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν την εύκολη πρόσβαση στο 

κέντρο της πόλης, την ύπαιθρο ή την παραλία. Όλες οι κατοικίες στο Λόφο Edison 

έχουν πωληθεί και κατοικούνται. 

  

Η υψηλή αναλογία πρασίνου, η εγγύτητα στα µέσα συγκοινωνίας, ο σχεδιασµός και 

οι εγκαταστάσεις του, συνέβαλαν στη διάκριση του έργου µε την κατάκτηση µιας από 

τις τρεις καλύτερες θέσεις των βραβείων MIPIM 2006.  

 

• Athens Metropolitan Expo 

Το φθινόπωρο του 2007 η REDS ανακοίνωσε τη συµµετοχή της µε 11,7% στο 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ‘Athens Metropolitan Expo Α.Ε.’ για την ανάπτυξη 

και λειτουργία, µέσω συµφωνίας εκχώρησης, ενός νέου Εκθεσιακού και Συνεδριακού 

Κέντρου, υψηλών προδιαγραφών, στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών.  

 

Το Athens Metropolitan Expo πρόκειται να αποτελέσει το µεγαλύτερο Εκθεσιακό και 

Συνεδριακό Κέντρο της πρωτεύουσας. 

 

• ΄Εργο λίµνης BANEASA Ρουµανία 
 

Το έργο στη Λίµνη Baneasa στο Βουκουρέστι αποτελείται από 73 πολυτελή 

παραλίµνια διαµερίσµατα. Το συγκρότηµα περιλαµβάνει κατοικίες από 70 m2 έως και 

οροφοδιαµερίσµατα. Όλες οι κατοικίες διαθέτουν θέσεις πάρκινγκ, ευρύχωρους 

αποθηκευτικούς χώρους και υψηλής ποιότητας εντοιχισµένα έπιπλα και οικιακό 

εξοπλισµό.  

 

Η REDS στοχεύει στη δηµιουργία νέων προτύπων όσον αφορά στα οικιστικά 

συγκροτήµατα στα Βαλκάνια.  

 

Το οικόπεδο βρίσκεται σε γραφική τοποθεσία της λίµνης µε εξαιρετική θέα στη Λίµνη 

Baneasa και θα στεγάσει ιδιοκτήτες κατοικιών µέσης και ανώτερης τάξης από τη 

Ρουµανία και το εξωτερικό [19].  
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5.5 PASAL DEVELOPMENT Α.Ε. 

 

5.5.1 Γενικά 
 
Η εταιρεία αναπτύξεως ακινήτων PASAL DEVELOPMENT SA δραστηριοποιείται 18 

χρόνια στον τοµέα των ακινήτων. Το 2007 πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή της στην 

αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη λεωφόρο 

Κηφισίας 111 και ∆αβάκη, Αµπελόκηποι.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη την συνεχή εξέλιξη και τις διαφαινόµενες θετικές προοπτικές 

της αγοράς ακινήτων, η εταιρεία έχει ως στόχο να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς και την παραγωγή διαχρονικού 

προϊόντος προς µεγιστοποίηση του οφέλους της εταιρείας και των εταίρων. [20] 

Παρακάτω παρουσιάζεται το οργανόγραµµα της Pasal Development SA. 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.8 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PASAL DEVELOPMENT SA. 

 
Πηγή: www.pasal.gr 
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5.5.2  Ιστορική Πορεία  

  

1991 Ίδρυση της PASAL Development από τον κ. Σωτήρη Θεοδωρίδη µε 

αντικείµενο δραστηριότητας την αξιοποίηση & εκµετάλλευση ακινήτων και την 

επωνυµία ΒΕΡΣΑ ΑΕΒΕ. 

1999 Εξαγορά του 51% της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου, µέσω της οποίας 

αποκτήθηκε η κυριότητα έκτασης 39 στρεµµάτων στην θέση Παλαιά Σφαγεία στο 

Λαύριο. 

2001   Συγχώνευση µε απορρόφηση από την S.T. Holdings ΑΕΒΤΕ και µετονοµασία 

σε ST Holdings ΑΕ. 

Αγορά του 50% οικοπέδου επί των οδών Φιλικής Εταιρίας, Ιωλκού, Παναγούλη και 

Σινιόσογλου για την ανάπτυξη του κτιριακού συγκροτήµατος που στέγασε την 

οργανωτική επιτροπή των Ολυµπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». 

 

Ανάθεση της ανάπτυξης και διαχείρισης του συγκροτήµατος στην κατά 50% 

Θυγατρική εταιρεία ΚΑΜΙΝΟΣ, µέσω αντιπαροχής του 70% του ακινήτου. 

 

2003 Αλλαγή της Επωνυµίας της εταιρείας σε «Όµιλος Επιχειρήσεων Θεοδωρίδη 

Α.Ε.». 

 

Αγορά οικοπέδου έκτασης 9 στρεµµάτων στην οδό Πειραιώς 180 στον Ταύρο µε 

σκοπό την ανάπτυξη εµπορικού κέντρου. 

 

Εξαγορά του 97% της εταιρείας Best Lant, για την απόκτηση ισογείου καταστήµατος 

µε βοηθητικούς χώρους στην Λ. Κηφισίας 42 στο Μαρούσι. 

2004 Αγορά από ιδιώτες οικοπέδου παρακειµένου στο ακίνητο της Πειραιώς 180, 

αυξάνοντας την προς ανάπτυξη έκταση στα 9,5 στρέµµατα. 

2005 Φεβρουάριος: Αγορά οικοπέδου 0,9 στρεµµάτων επί της Λ. Κηφισίας 69 στο 

Μαρούσι µε σκοπό την ανάπτυξη κτιρίου καταστηµάτων – γραφείων. 

Μάρτιος: Αγορά από ιδιώτες, οικοπέδων παρακείµενων στο ακίνητο της Πειραιώς 

180 και περαιτέρω αύξηση της προς ανάπτυξη έκτασης στα 10,6 στρέµµατα. 
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Μάιος: Έναρξη εργασιών κατασκευής εµπορικού κέντρου συνολικής επιφάνειας 

60.000 τµ µε 900 θέσεις στάθµευσης στο οικόπεδο επί της οδού Πειραιώς 180 µε 

προγραµµατισµένη έναρξη λειτουργίας περί τα τέλη του 2008. 

Σεπτέµβριος: πώληση του 70% του κτιριακού συγκροτήµατος στην Ν. Ιωνία στην 

Eurobank Properties AEEAΠ.  

∆εκέµβριος: Αγορά οικοπέδου έκτασης 55 στρεµµάτων από την Ναυπηγεία 

Ελευσίνας ΑΕ, επί του οποίου κατασκευάζεται ήδη κέντρο logistics επιφανείας 

33.000 τµ. 

 

2006 Μάρτιος: Αγορά 3 όµορων οικοπέδων συνολικής έκτασης 9,1 στρεµµάτων 

επί της οδού Γεωργικής Σχολής στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. 

Απρίλιος: Αγορά από την εταιρεία EGO Hellas, οικοπέδου έκτασης 11 στρεµµάτων 

στο 28ο χλµ της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου στο Κορωπί, επί του οποίου ήδη 

αναπτύσσεται χώρος εµπορικών και λοιπών χρήσεων. 

Ιούλιος: Πώληση του υπόλοιπου 30% του συγκροτήµατος της Ν. Ιωνίας στην 

Eurobank Properties AEEAΠ. 

Σεπτέµβριος: Μετονοµασία της εταιρείας σε «PASAL Development ΑΕ.» 

 

Αγορά οικοπέδου µε κτίσµα επί της Λ. Θηβών 247 στη Νίκαια από την εταιρεία 

ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. και οµόρου οικοπέδου δηµιουργώντας ιδιοκτησία 

συνολικής έκτασης 2,5 στρεµµάτων όπου ήδη αναπτύσσονται χώροι εµπορικών 

χρήσεων. 

 

Αγορά οικοπέδου 5,5 στρεµµάτων µε κτίσµα στο 6ο χλµ της οδού Θεσσαλονίκης 

Ωραιοκάστρου, στην συµβολή της µε την Εγνατία Οδό µε σκοπό την ανάπτυξη 

χώρων εµπορικών χρήσεων. 

Οκτώβριος: Υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, διάρκειας 26 ετών για την 

ανακατασκευή και εκµετάλλευση νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας 

ΤΕΑΠΕΥΑΠ, συνολικής ωφέλιµης επιφανείας 885 m2, επί της οδού Νεοφύτου ∆ούκα 

7 στο Κολωνάκι, το οποίο προορίζεται για χρήση καταστηµάτων – γραφείων. 
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∆εκέµβριος: Πώληση του συνόλου της συµµετοχής της PASAL Development στο 

µετοχικό κεφάλαιο της SATO A.E., µε στόχο την δηµιουργία ανεξάρτητου εταιρικού 

σχήµατος και την ενίσχυση των διαθέσιµων κεφαλαίων για την ανάπτυξη ακινήτων. 

 

2007 Απρίλιος: Ολοκλήρωση εργασιών Α’ φάσης ανάπτυξης και έναρξη 

λειτουργίας του ακινήτου στο 9ο χλµ της Λ. Βάρης – Κορωπίου στο Κορωπί, όπου 

στεγάζεται κατάστηµα της αλυσίδας ΕΝΤΟS. 

 
Mάιος: Ολοκλήρωση εργασιών Α’ φάσης ανάπτυξης ς του ακινήτου στην της Λ. 

Θηβών 247 – 249 στην Νίκαια, στο οποίο λειτουργεί κατάστηµα της αλυσίδας 

ΕΝΤΟS.  

 

Συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας BEST LANT ΑΕ. 

 

Ιούλιος: Έγκριση της αίτησης της εταιρίας για την εισαγωγή των µετοχών της στην 

Κατηγορία "Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης" της Αγοράς Αξιών του Χ.Α  

 

Υπογραφή οριστικού συµβολαίου για την απόκτηση ακινήτου 10,8 στρεµµάτων στον 

Βοτανικό (περιοχή Ελαιώνα) αντί € 8,03 εκατ. µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό που 

διενήργησε η Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ. [21] 

 

5.5.3 Στρατηγική Ανάπτυξης  

Σκοπός της Pasal Development, είναι η ανεξάρτητη και χωρίς δεσµεύσεις 

δραστηριοποίηση στον κλάδο της ανάπτυξης & εκµετάλλευσης ακινήτων µε στόχο να 

αποφέρει µακροχρόνια οφέλη στους µετόχους της και τους άλλους «εταίρους» 

(stakeholders). 

 Η εταιρεία επικεντρώνεται σε περιοχές και σε κατηγορίες ακινήτων, για τις οποίες 

υπάρχει αφενός ζήτηση και αφ’ ετέρου η κατάλληλη τεχνογνωσία, ώστε να 

διασφαλίζεται σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό η καλή αξιοποίηση της κάθε 

επένδυσης. Πολιτική της εταιρείας είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα που προορίζονται 

για εµπορική χρήση (καταστήµατα, big box & εµπορικά κέντρα), κέντρα 

αποθήκευσης και διανοµής (logistics), κτίρια γραφείων, και σε ακίνητα για οικιστική 

χρήση δευτερεύουσας κατοικίας. 

Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής της εταιρείας είναι: 
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• Ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων τρίτων, όπως ιδρυµάτων, 

ασφαλιστικών ταµείων και άλλων µη κερδοσκοπικών οργανισµών. 

• Έµφαση στην σωστή χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της εταιρείας, για την 

αντιµετώπιση έλλειψης ρευστότητας (η οποία αποτελεί πρωταρχικό 

παράγοντα κινδύνου σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων). 

• Επικέντρωση στην ανάπτυξη ακινήτων χωρίς δραστηριοποίηση στον 

κατασκευαστικό τοµέα. 

• Ανάπτυξη & εκµετάλλευση (µίσθωση ή πώληση) ακινήτων στο σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας, µε έµφαση σε Αθήνα,  Θεσσαλονίκη και σε µεγάλα 

αστικά κέντρα της περιφέρειας. 

• Ανάπτυξη των ακινήτων είτε από την ίδια την εταιρεία είτε µέσω κατάλληλων 

κοινοπρακτικών σχηµάτων µε εταιρείες παρόµοιου σκοπού για εκµετάλλευση 

οικονοµιών κλίµακας συνεπεία συνεργιών. 

• Επιδίωξη µακροχρόνιων συνεργασιών µε εξειδικευµένους οίκους αναπτύξεως 

ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε σκοπό την σύναψη στρατηγικών 

συνεργασιών και την απόκτηση εξειδικευµένης τεχνογνωσίας  αλλά και την 

από κοινού συµµετοχή σε µεγάλης κλίµακας αναπτύξεις του ιδιωτικού και 

δηµοσίου τοµέα. 

• Στελέχωση της εταιρείας από ευέλικτη οµάδα έµπειρων επαγγελµατιών του 

χώρου των ακινήτων, κατάλληλα πλαισιωµένη κατά περίπτωση από 

έγκριτους εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες [22]. 

 

5.5.4 Οργάνωση & ∆ραστηριότητα  

Ο σκοπός της PASAL Development είναι η ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων 

στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και για την υλοποίηση του η εταιρεία µπορεί: 

• Να µετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που 

εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό,  
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• Να ανεγείρει κάθε είδους οικοδοµές για λογαριασµό της, ή µε το σύστηµα της 

αντιπαροχής ή για λογαριασµό τρίτων και να τις µεταπωλεί ή να τις 

εκµεταλλεύεται,  

• Να αποκτά, να εκποιεί, να εκµισθώνει, να µισθώνει, να ανοικοδοµεί και να 

ανακατασκευάζει ακίνητα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, 

συµµετέχοντας και σε ∆ηµοσίους ή Ιδιωτικούς πλειστηριασµούς,  

• Να αναθέτει την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση µελετών σε τρίτους,  

• Να παρέχει υπηρεσίες συµβούλου και διαχειριστή ανάπτυξης και 

εκµετάλλευσης ακινήτων. [23] 

 

 

 5.5.5   Χαρτοφυλάκιο ακινήτων 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 
Χαρτοφυλάκιο ακινήτων 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ  

ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ τ.µ. 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ τ.µ. 
ΜΙΚΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

τ.µ. 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 27.223 22.743 20.414 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 70.234 100.201 61.485 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 62.059 N/A N/A 

ΣΥΝΟΛΟ 159.516 122.944 81.899 

Πηγή: www.pasal.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

6.1. Εισαγωγή 
 
Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων αποτελεί το πρώτο στάδιο του στρατηγικού 

προσδιορισµού µίας εταιρείας ή ενός οργανισµού, επειδή τα συµπεράσµατά της 

αντιπροσωπεύουν σηµαντικό κοµµάτι της ανάλυσης του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος (SWOT analysis), προσφέροντας µία εικόνα για τη συνολική 

οικονοµική κατάσταση και καταδεικνύοντας πιθανούς προβληµατικούς τοµείς της 

χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης και λειτουργίας του οργανισµού. [1] 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις, δηλαδή ο 

ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως (αλλά και ο πίνακας 

διάθεσης αποτελεσµάτων, το προσάρτηµα και η κατάσταση ταµειακών ροών), να 

αποτελούν την πλέον σηµαντική πηγή πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του 

κάποιος εξωτερικός αναλυτής για να διερευνήσει τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

µιας εταιρείας. Εκεί εµφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, οι πηγές προέλευσης των 

κεφαλαίων της, καθώς και τα οικονοµικά αποτελέσµατα από τις δραστηριότητές της. 

[2] 

 

Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων προϋποθέτει την προσεχτική επιλογή στοιχείων 

από τις καταστάσεις αυτές και µε τη χρησιµοποίηση διαφόρων εργαλείων, όπως 

αριθµοδείκτες και πίνακες κίνησης κεφαλαίων, επιδιώκει τη µελέτη ορισµένων 

βασικών µεταβλητών µιας εταιρείας , µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται [3]:  

 

• Η αποδοτικότητα 

• Το περιθώριο κέρδους 

• Η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

• Η αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των αποθεµάτων και των πιστώσεων 

• Η ρευστότητα 

• Η δανειακή επιβάρυνση 

• Το περιθώριο ασφάλειας  

• Η σύνθεση των ενεργητικών στοιχείων 
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• Η χρηµατοδοτική διάρθρωση. 

 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι πολύ χρήσιµη, έχει ωστόσο δύο 

βασικούς περιορισµούς, οι οποίοι είναι: 

 

• Η θεώρηση ότι τα συµπεράσµατα της ανάλυσης µπορούν µόνα τους να 

αποτελέσουν τη βάση για µελλοντικές αποφάσεις. Στην πράξη, ωστόσο, δεν 

θα πρέπει να αποτελούν την κατάληξη, αλλά να δηµιουργούν τους 

προβληµατισµούς ως προς την κατεύθυνση της έρευνας σε µεγαλύτερο 

βάθος. 

 

• Η µη συµβατότητα των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη των 

λογιστικών καταστάσεων σε διαφορετικές εταιρείες του ίδιου κλάδου. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα η σύγκριση του ίδιου στοιχείου διαφορετικών εταιρειών 

του ίδιου κλάδου να µην οδηγεί πάντα σε ακριβή συµπεράσµατα.  

 

Στο σηµείο αυτό  θα πρέπει να γίνει αναφορά στην πρόσφατη επιβολή της χρήσης  

∆ιεθνών Λογιστικών Πρότυπων στις λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών  (αφορά 

κυρίως τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες), η οποία άσκησε επίδραση και στην 

παρούσα εργασία, καθώς οι λογιστικές καταστάσεις του 2003 έχουν συνταχθεί µε 

βάση το Ελληνικό Λογιστικό Πρότυπο, ενώ οι καταστάσεις των ετών 2004 έως 2007 

έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ. 

 

Η εφαρµογή των ∆ΛΠ στοχεύει στην καθιέρωση οµοιόµορφων και υψηλής ποιότητας 

κανόνων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, στην 

αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους και στη µείωση του κόστους κεφαλαίων. 

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές των ∆ΛΠ, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής της εύλογης 

/ αγοραίας αξίας των παγίων στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, 

πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως ιδιοχρησιµοποιούµενα, 

επενδυτικά και ως απόθεµα, ενώ ενισχύεται η διενέργεια των εκτιµήσεων από 

ανεξάρτητους εκτιµητές. 

 

Ταυτόχρονα, εφόσον επιλεγεί η εγγραφή της αξίας των ακινήτων σε αγοραίες αξίες, η 

εταιρεία δε θα µπορεί να επανέλθει στις λογιστικές αξίες σε επόµενο έτος. Στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων επίσης, θα χρησιµοποιείται η συγκριτική µέθοδος και 
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η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης, ενώ η µέθοδος του απαξιωµένου κόστους 

αντικατάστασης µπορεί να χρησιµοποιείται σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις. 

 

Τα ∆ΛΠ, καθώς και οι επιµέρους κανονισµοί διεθνών ή εθνικών επαγγελµατικών 

οργανισµών ελεγκτών και εκτιµητών σήµερα, συγκλίνουν ως προς τον ορισµό της 

αξίας και των κατά περίπτωση κατάλληλων µεθοδολογιών εκτίµησης, ωστόσο 

υπάρχουν ακόµα προβλήµατα αποσαφήνισης ορισµένων τεχνικών θεµάτων. Από τα 

41 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τρία έχουν στενή σχέση σχετικά µε την εµπλοκή και 

την εργασία του εκτιµητή ακινήτων (∆ΛΠ 16: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις, ∆ΛΠ 17: 

Μισθώσεις, ∆ΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα προς εκµετάλλευση). Σύµφωνα, 

ωστόσο, µε παράγοντες του κλάδου, η πλειονότητα των εκτιµητικών εκθέσεων που 

ετοιµάζονται σήµερα στην Ελλάδα για λόγους ∆ΛΠ, δεν ανταποκρίνεται ή αποκλίνει 

σε κάποιο βαθµό από τα κριτήρια που τίθενται από τις προαναφερθείσες βασικές 

αρχές.  

 

Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών (∆ΛΠ) απαιτεί κατάλληλη προετοιµασία, 

ενηµέρωση και συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων και επαγγελµατιών 

που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως των ιδιοκτητών, των εκτιµητών και των 

ελεγκτών, καθώς και η καθιέρωση κοινών υποδειγµάτων εκτιµητικών εκθέσεων. 

Επιπλέον ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στη θεσµική οριοθέτηση του 

επαγγέλµατος του εκτιµητή ακινήτων, που θα βασίζεται σε ορισµένους κανόνες και 

τρόπους ελέγχου της εµπειρίας, της γνώσης και της ικανότητας του. 

 

Σε κάθε περίπτωση η επιτυχής ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων µιας 

εταιρείας προϋποθέτει ειδική γνώση του κλάδου της οικονοµίας, στον οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται. Όσο καλύτερα ο αναλυτής γνωρίζει το σχετικό κλάδο, τόσο 

ασφαλέστερα είναι τα συµπεράσµατα, τα οποία εξάγονται. Με τη σειρά της, η 

ανάλυση του κλάδου προϋποθέτει τη θεώρηση και γνώση του µακροοικονοµικού 

περιβάλλοντος, δηλαδή της εγχώριας και της διεθνούς οικονοµίας. 

 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων µεθοδεύεται καλύτερα όταν το συνολικό 

έργο αναλύεται στις ακόλουθες επιµέρους διαδοχικές φάσεις:  
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• Στατιστική ανάλυση 

• Κριτική διερεύνηση δεικτών 

• Κριτική διερεύνηση πινάκων κίνησης κεφαλαίων 

• Εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

 
6.1.1 Στατιστική Ανάλυση 

 
Η στατιστική ανάλυση περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα [4]: 

 

• Τον καθορισµό του αριθµού των χρήσεων που θα συµπεριληφθούν στην 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων. Προκειµένου να έχουµε µια 

αντιπροσωπευτική εικόνα της εξέλιξης των διαφόρων µεγεθών, η ανάλυση θα 

πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγµα των κυκλικών διακυµάνσεων της 

οικονοµίας. 

• Τη λογιστική τυποποίηση των ισολογισµών σε περιπτώσεις έλλειψης 

σχετικών κανόνων ώστε να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη κατάστρωσή τους. 

• Τη λογιστική τυποποίηση των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσεως σε 

ανάλογες µε τις προαναφερθείσες καταστάσεις. 

• Την εµφάνιση των καταστάσεων των ισολογισµών µε την κάθετη µορφή και 

στη συνέχεια την παράθεση του ενός ισολογισµού δίπλα στον άλλο µε πρώτο 

από αριστερά τον ισολογισµό της παλαιότερης χρήσεως. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνεται η σύγκριση των ισολογισµών διαδοχικών χρήσεων και είναι 

ευκολότερος για τον αναλυτή ο εντοπισµός των παραγόντων που άλλαξαν τη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Επίσης, µε την παράθεση 

διαδοχικών καταστάσεων γίνεται πιο εύκολος ο εντοπισµός πιθανών τάσεων. 

• Την ανάλυση κοινού µεγέθους που αποκαλύπτει την τάση των ποσοστών 

που προκύπτουν αν κάθε στοιχείο του ενεργητικού εκφραστεί ως ποσοστό 

του ενεργητικού και κάθε στοιχείο του παθητικού ως ποσοστό του συνόλου 

του παθητικού. Από την ανάλυση κοινού µεγέθους λαµβάνονται επίσης 

πληροφορίες για την κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. σχέση ή 

αναλογία πάγιου και κυκλοφορούντος ενεργητικού) και των πόρων 

χρηµατοδότησης. 

• Την ανάλυση δεικτών τάσης, η οποία εκφράζει τα στοιχεία των διαδοχικών 

ισολογισµών ως ποσοστό των αντίστοιχων στοιχείων του αρχικού 
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ισολογισµού, ο οποίος εκλαµβάνεται ως ισολογισµός βάσης. Με τον τρόπο 

αυτό ο αναλυτής διαπιστώνει την εξέλιξη των λογαριασµών και αποκτάει 

αίσθηση της σπουδαιότητας των αλλαγών και του ρυθµού µε τον οποίο αυτές 

συντελέστηκαν µέσα στην εξεταζόµενη περίοδο. 

• Την εµφάνιση των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσεως µε την κάθετη 

µορφή και στη συνέχεια µε την παράθεση της µίας κατάστασης δίπλα στην 

άλλη. 

• Την ανάλυση κοινού µεγέθους εκφράζοντας κάθε στοιχείο της κατάστασης ως 

ποσοστό των πωλήσεων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα µε µία µατιά να φανεί πώς 

κατανέµεται κάθε ευρώ πωλήσεων σε επιµέρους κόστη, έξοδα και κέρδη. 

• Την ανάλυση δεικτών εκφράζοντας τα στοιχεία των διαδοχικών καταστάσεων 

ως ποσοστό της αρχικής, η οποία εκλαµβάνεται ως κατάσταση βάσης.  

• Τον υπολογισµό των αριθµοδεικτών της εξεταζόµενης εταιρείας. Οι 

αριθµοδείκτες είναι κλάσµατα µε αριθµητή ένα κονδύλιο του ισολογισµού ή 

της κατάστασης των αποτελεσµάτων χρήσης και παρονοµαστή ένα άλλο και 

αποτελούν το κυριότερο εργαλείο της ανάλυσης των λογιστικών 

καταστάσεων.  

• Την ανεύρεση, για την ίδια περίοδο, των αριθµοδεικτών και των πινάκων 

κίνησης κεφαλαίων των κυριότερων ανταγωνιστών, που είναι εταιρείες που 

µοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο µε την υπό εξέταση εταιρεία.  

•  Την ανεύρεση, για την ίδια περίοδο, των µέσων δεικτών και των πινάκων 

κίνησης κεφαλαίων του κλάδου στον οποίο ανήκει η εξεταζόµενη εταιρεία. Ο 

κλάδος πρέπει να ορίζεται ως ένα σύνολο εταιρειών, οι οποίες έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά µε την εταιρεία που αναλύεται (ίδια προϊόντα, ίδιο µέγεθος 

κ.λ.π.). 

• Τη γραφική απεικόνιση της εξέλιξης των αριθµοδεικτών της εταιρείας, των 

ανταγωνιστών και του κλάδου. Όπως και την απεικόνιση της εξέλιξης κάθε 

άλλου στοιχείου, η οποία κρίνεται απαραίτητη, όπως πωλήσεων, κόστους, 

πάγιου ενεργητικού κ.λ.π. 

 
 

 6.1.2 Κριτική ∆ιερεύνηση Αριθµοδεικτών 

 
Όπως έχει αναφερθεί, αριθµοδείκτης είναι η σχέση ενός κονδυλίου του 

ισολογισµού ή της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης προς ένα άλλο και 

εκφράζεται µαθηµατικά µε τη µορφή κλάσµατος. Οι κυριότεροι και οι περισσότερο 
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χρησιµοποιούµενοι στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 

µπορούν να καταταγούν στις εξής κατηγορίες: 

 

• Αριθµοδείκτες ρευστότητας. Χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 

βραχυχρόνιας οικονοµικής θέσης της εταιρείας και της ικανότητάς της να 

ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. 

 

• Αριθµοδείκτες δραστηριότητας. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να µετρηθεί ο 

βαθµός αποτελεσµατικότητας της εταιρείας στη χρησιµοποίηση των 

περιουσιακών της στοιχείων. 

 

• Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας. Χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 

αποδοτικότητας της εταιρείας, δηλαδή της ικανότητάς της να πραγµατοποιεί 

κέρδη. 

 

• Αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας. Χρησιµοποιούνται 

για την εκτίµηση της µακροχρόνιας ικανότητας της εταιρείας να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, και του βαθµού προστασίας που 

απολαµβάνουν οι πιστωτές της. 

 

• Αριθµοδείκτες παγιοποίησης περιουσίας. Με αυτούς υπολογίζεται το πάγιο 

ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού και το µέγεθος κατά το οποίο το 

πάγιο ενεργητικό διαφέρει από το κυκλοφορούν. 

 

• Αριθµοδείκτες χρηµατοδότησης ενεργητικού. Ελέγχουν το βαθµό επίτευξης 

της αρχής ότι το πάγιο ενεργητικό και οι µακροχρόνιες τοποθετήσεις εκτός της 

εταιρείας πρέπει να χρηµατοδοτούνται µε κεφάλαια µεγάλης διάρκειας.  

 

• Αριθµοδείκτες επενδύσεων. Συσχετίζουν τον αριθµό των µετοχών της 

εταιρείας και τη χρηµατιστηριακή τους τιµή µε τα κέρδη, τα µερίσµατα και τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία της. 
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6.1.2.1 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 
• Τρέχουσα ρευστότητα (φορές). 

Τρέχουσα ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 

• Άµεση ρευστότητα (φορές). ∆εν συνυπολογίζονται στον αριθµητή τα 

αποθέµατα, ως το δυσκολότερα ρευστοποιήσιµο στοιχείο του 

ενεργητικού.  

 
 
6.1.2.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

 
• Συνολική Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (φορές). Προσδιορίζει τον αριθµό των 

κύκλων περιστροφής που πραγµατοποιούν τα κεφάλαια που 

επενδύθηκαν σε ενεργητικά στοιχεία, σε µια χρήση. 

Συνολική Κυκλοφοριακή Ταχύτητα = Καθαρές Πωλήσεις / Σύνολο Καθαρού 

Ενεργητικού 

 

• Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού (φορές). ∆είχνει το βαθµό 

χρησιµοποίησης των παγίων στοιχείων σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού = Καθαρές Πωλήσεις / Πάγιο 

Ενεργητικό 

 

• Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (φορές). Εκφράζει 

το βαθµό χρησιµοποίησης του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού για την 

πραγµατοποίηση πωλήσεων. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κυκλοφορούντος Ενεργητικού = Καθαρές Πωλήσεις 

/ Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

 

• Ταχύτητα Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (φορές). ∆είχνει πόσες φορές 

µέσα στη χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από την εταιρεία πιστώσεις. 

Ταχύτητα Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων = Κόστος Πωληθέντων / 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
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• Μέση διάρκεια παραµονής των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στην 

εταιρεία (ηµέρες).  

Μέση διάρκεια παραµονής των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στην 

εταιρεία = (365 * Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) / Κόστος Πωληθέντων  

 

• Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων (φορές). Εκφράζει τη συχνότητα 

ανανέωσης των αποθεµάτων σε µια χρήση.   

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων = Καθαρές Πωλήσεις / Αποθέµατα 

 

• Μέσος όρος παραµονής αποθεµάτων στις αποθήκες (ηµέρες). 

Μέσος όρος παραµονής αποθεµάτων στις αποθήκες = 365 / Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Αποθεµάτων 

 

• Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων (φορές). ∆είχνει πόσες φορές 

εισπράττονται οι απαιτήσεις  κατά τη διάρκεια µιας χρήσης.   

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων = Καθαρές Πωλήσεις / Πελάτες 

 

• Μέση ∆ιάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων (ηµέρες). Υπολογίζει τη χρονική 

περίοδο είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρείας. 

Μέση ∆ιάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων = (365 * Πελάτες / Καθαρές Πωλήσεις 

 

• Κυκλοφοριακή Ταχύτητα ∆ιαθεσίµων (φορές). Εκφράζει τη συχνότητα 

ανανέωσης των διαθεσίµων σε µια χρήση. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα ∆ιαθεσίµων = Καθαρές Πωλήσεις / ∆ιαθέσιµα 

 

 
6.1.2.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

 
• Συνολική Αποδοτικότητα (%). Μετρά την απόδοση των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης και των επί µέρους τµηµάτων 

αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησης. 

Γενική Αποδοτικότητα = Συνολικά Κέρδη / Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 
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• Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%). Παρουσιάζει το κέρδος που προέρχεται 

από τις λειτουργικές δραστηριότητες. 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους = Καθαρά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις 

 

• Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%). Απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναµικότητα της επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 

πραγµατοποιείται ο στόχος δηµιουργίας ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσµατος.  

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρά Κέρδη Χρήσης / Ίδια Κεφάλαια 

 

 

6.1.2.4 Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων και Βιωσιµότητας  

 
• Ίδια προς συνολικά κεφάλαια (%). 

Ίδια προς συνολικά κεφάλαια = Ίδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 

 

• Ξένα προς συνολικά κεφάλαια (%). 

Ξένα προς συνολικά κεφάλαια = Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια 

 

• Ίδια προς ξένα κεφάλαια (%). Υπολογίζει το βαθµό δανειακής επιβάρυνσης 

της εταιρείας και την ασφάλεια που παρέχει η εταιρεία στους δανειστές της. 

Αν είναι µεγαλύτερος της µονάδας, οι φορείς της εταιρείας συµµετέχουν σε 

αυτή µε περισσότερα κεφάλαια από τους πιστωτές της. 
Ίδια προς ξένα κεφάλαια = Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια 

 

• Ξένα µακροπρόθεσµα προς απασχοληθέντα κεφάλαια (%). 
Ξένα µακροπρόθεσµα προς απασχοληθέντα κεφάλαια = Ξένα µακροπρόθεσµα / 

Απασχοληθέντα κεφάλαια 

 

• Κάλυψης Τόκων (φορές). Παρέχει ένδειξη του βαθµού ασφάλειας των 

δανειστών. 
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Κάλυψης Τόκων = Συνολικά Κέρδη / Χρηµατοπιστωτικά Έξοδα 

 

• Κάλυψης Μερισµάτων (φορές)  

Κάλυψης Μερισµάτων = Καθαρά Κέρδη / Μερίσµατα 

 

 
6.1.2.5 Αριθµοδείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 
 

• Πάγιο Ενεργητικό προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό (φορές) 

Πάγιο Ενεργητικό προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό = Πάγιο Ενεργητικό / 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

 

• Πάγιο Ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού (φορές) 

Πάγιο Ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού = Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο 

Ενεργητικού 

 
6.1.2.6 Αριθµοδείκτες Χρηµατοδότησης Ενεργητικού 

 
• Χρηµατοδότηση Πάγιου Ενεργητικού µε Κεφάλαια Μεγάλης ∆ιάρκειας 

(φορές). 
Χρηµατοδότηση Πάγιου Ενεργητικού µε Κεφάλαια Μεγάλης ∆ιάρκειας = 

απασχοληθέντα Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 

 

• Χρηµατοδότηση Πάγιου Ενεργητικού µε Ίδια Κεφάλαια (φορές). 
Χρηµατοδότηση Πάγιου Ενεργητικού µε Ίδια Κεφάλαια = Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο 

Ενεργητικό 

 

• Χρηµατοδότηση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού µε Κεφάλαια Μεγάλης 

∆ιάρκειας (%). 

Χρηµατοδότηση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού µε Κεφάλαια Μεγάλης ∆ιάρκειας = 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
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6.1.2.7 Αριθµοδείκτες Επενδύσεων 

 
• Τιµή προς Κέρδη ανά µετοχή (φορές). Υψηλός δείκτης τιµής προς κέρδη 

σηµαίνει ότι η αγορά αξιολογεί την εταιρεία θετικά. 
Τιµή προς Κέρδη ανά µετοχή = Τρέχουσα Τιµή Μετοχής / Κέρδη ανά Μετοχή 

 

• Μερισµατικής Απόδοσης (%). 

Μερισµατική Απόδοση = Μέρισµα ανά Μετοχή προηγούµενης χρήσης / Τρέχουσα 
Τιµή Μετοχής 

 

• Τιµής προς λογιστική αξία (φορές). Αν ο αριθµοδείκτης αυτός έχει τιµή 

µικρότερη από τη µονάδα, η εταιρεία πρέπει να αναζητήσει τα αίτια για τη 

χαµηλή αποτίµηση της µετοχής στην αγορά. 

Τιµής προς λογιστική αξία = Τρέχουσα Τιµή  Μετοχής / Λογιστική Αξία Μετοχής 

 

Εδώ θα  πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αριθµοδείκτες δεν έχουν χρησιµότητα ως 

απόλυτοι αριθµοί, αλλά µόνο ως µέσα σύγκρισης. Επειδή όµως στη 

χρηµατοοικονοµική λειτουργία δεν υπάρχουν σταθερά πρότυπα σύγκρισης , οι 

αριθµοδείκτες πρέπει να συγκριθούν µε όσο το δυνατόν περισσότερα πρότυπα 

για περιοριστεί η πιθανότητα εξαγωγής λανθασµένων συµπερασµάτων. Συνεπώς 

προτείνεται κατά την ανάλυση των αριθµοδεικτών να λαµβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα πρότυπα: 

 

• Προγενέστεροι αριθµοδείκτες της ίδιας εταιρείας. Εξετάζεται, µε άλλα λόγια, η 

εξέλιξη των δεικτών στην εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Η εξέταση αυτή δίνει 

τη δυνατότητα στον αναλυτή να διαπιστώσει αν η χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας βελτιώνεται διαχρονικά ή όχι. 

• Αντίστοιχοι αριθµοδείκτες των ανταγωνιστριών εταιρειών για την ίδια χρονική 

περίοδο. 

• Μέσοι αριθµοδείκτες του κλάδου στον οποίο λειτουργεί η εταιρεία για την ίδια 

χρονική περίοδο. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι η διαµόρφωση των δεικτών επηρεάζεται 

τόσο από τους αντικειµενικούς σκοπούς της διοίκησης, όσο και από τις 

γενικότερες οικονοµικές, συναλλακτικές και λοιπές συνθήκες που επικρατούν. 
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Κατά συνέπεια, η µελέτη αυτών των παραγόντων κρίνεται αναγκαία για την 

εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. 

 

 

 6.1.3 Κριτική ∆ιερεύνηση Πινάκων Κίνησης Κεφαλαίων 

 
Ο ισολογισµός παρέχει µια στατική εικόνα της χρηµατοδοτικής διάρθρωσης της 

εταιρείας. Εντούτοις τα διάφορα ενεργητικά στοιχεία µεταβάλλονται σύµφωνα µε 

την πορεία των εργασιών της εταιρείας και το ύψος της χρηµατοδότησης από κάθε 

πηγή υφίσταται αντίστοιχες µεταβολές [5]. 

 

Η σύγκριση των ισολογισµών έναρξης και λήξεως µε τη µέθοδο των διαδοχικών 

ισολογισµών παρέχει µια παραστατική εικόνα των µεταβολών που συντελέστηκαν 

στα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού κατά τη διάρκεια της δεδοµένης 

περιόδου ανάλυσης. Η σύγκριση αυτή επιτρέπει την κατάρτιση του πίνακα 

κίνησης κεφαλαίων, από τον οποίο προκύπτουν: 

 

• Τα κεφάλαια που απαιτήθηκαν µέσα σε δεδοµένη χρονική στιγµή, είτε για 

αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, είτε για µείωση των 

υποχρεώσεων της εταιρείας, και 

 

• Οι αντίστοιχες πηγές κεφαλαίων, οι οποίες αποτελούνται είτε από αύξηση 

των επενδυµένων στην εταιρεία ίδιων ή ξένων κεφαλαίων, είτε από 

µείωση των ενεργητικών στοιχείων της. 

 

Ως εκ τούτου, ο παραπάνω πίνακας βασίζεται στην ισότητα: 

 

Αύξηση στοιχείων ενεργητικού + µείωση στοιχείων παθητικού = 

Αύξηση στοιχείων παθητικού + µείωση στοιχείων ενεργητικού. 

 

Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι: 
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• Από τον πίνακα κίνησης κεφαλαίων προκύπτουν µόνο οι καθαρές µεταβολές, 

οι οποίες συντελέστηκαν στην περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας, και όχι 

κάθε µεταβολή της, και ότι  

• Ο πίνακας κίνησης κεφαλαίων είναι ιδιαίτερης σηµασίας όταν καλύπτει µια 

περίοδο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς απεικονίζει την ανάπτυξη που 

συντελέστηκα και τον τρόπο χρηµατοδότησής  της. 

 

Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να εκφράζονται ως ποσοστό του γενικού συνόλου 

του πίνακα (οι χρήσεις στο σύνολο των χρήσεων και οι πηγές στο σύνολο των 

πηγών), έτσι ώστε να υπάρχει ένα µέτρο της βαρύτητας κάθε στοιχείου, το οποίο 

εµφανίζεται στον πίνακα. Για την εξαγωγή συµπερασµάτων, οι πίνακες κίνησης 

κεφαλαίων της εξεταζόµενης εταιρείας συγκρίνονται µε τους αντίστοιχους πίνακες 

των κυριότερων ανταγωνιστών και του κλάδου συνολικά. 

 
 

6.1.4 Εξαγωγή Συµπερασµάτων 

 
Η εξαγωγή συµπερασµάτων είναι το επόµενο βήµα των προηγούµενων κριτικών 

διερευνήσεων και προϋποθέτει: 

 

• Συνδυασµό λογικών και χρηµατοοικονοµικών γνώσεων. Η µονοµερής 

επικράτηση µίας µόνο από τις απόψεις αυτές οδηγεί σε ανεπαρκή και 

λανθασµένα συµπεράσµατα. 

• Γνώση της αλληλουχίας µεταξύ λογιστικής, οικονοµικού λογισµού και 

οικονοµικής των επιχειρήσεων. Ο οικονοµικός λογισµός αποτελείται από τη 

λογιστική, την κοστολόγηση, τη στατιστική και τον προγραµµατισµό. Εξάλλου 

είναι υποσύνολο της οικονοµικής των επιχειρήσεων. 

• Γνώση του κλάδου της επιχείρησης. Όσο καλύτερα γνωρίζει ο αναλυτής το 

σχετικό κλάδο οικονοµίας, τόσο περισσότερο αποκαλυπτικές γίνονται οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναλύονται και τόσο ακριβέστερη 

γίνεται η κατανόηση της πραγµατικότητας. 

• Γνώση της διεθνούς και εγχώριας οικονοµίας. Η διεθνής οικονοµία επηρεάζει 

την εγχώρια, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει τον κλάδο, µέσα στον οποίο 

λειτουργεί η εξεταζόµενη επιχείρηση [6]. 
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6.2 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Εταιρειών 
 
Στη συγκεκριµένη ενότητα θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου real estate, υποκλάδου 

ανάπτυξης ακινήτων, χρησιµοποιώντας ως βασικό εργαλείο τις πωλήσεις και τα 

οικονοµικά στοιχεία, τους αριθµοδείκτες και τους πίνακες κίνησης κεφαλαίων (πηγές 

χρηµατοδότησης και χρήσεις κεφαλαίων), οι οποίοι παραθέτονται σε παράρτηµα 

(πίνακες 1-32). Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί, ότι, για λόγους ορθότερης ανάλυσης και 

σύγκρισης των εταιρειών, χρησιµοποιούνται µόνο τα στοιχεία των µητρικών τους και 

όχι τα ενοποιηµένα στοιχεία ολόκληρου του οµίλου. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί, 

ότι τα οικονοµικά στοιχεία του έτους 2003 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ελληνικό 

λογιστικό πρότυπο, ενώ οι λογιστικές καταστάσεις των ετών 2004 έως 2007 έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επισηµαίνεται επίσης, ότι 

λόγω των έντονων αυξοµειώσεων στο κύκλο εργασιών των εξεταζόµενων εταιρειών 

που παρουσιάζονται στους πίνακες του παραρτήµατος, οι πίνακες των 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών λαµβάνουν σε ορισµένες περιπτώσεις ακραίες τιµές. 
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6.2.1. LAMDA Development Α.Ε.  
 
Οι πίνακες 1 έως 6 του Παραρτήµατος εµφανίζουν τις λογιστικές καταστάσεις της 

εταιρείας κατά την περίοδο της µελέτης, σύµφωνα µε τους κανόνες της στατιστικής 

ανάλυσης. Σηµειώνεται ότι στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται οι λογιστικές 

καταστάσεις όπως δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Από 

τους πίνακες - ισολογισµοί, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, οι σηµαντικότεροι 

αριθµοδείκτες, καθώς και οι πίνακες κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας - , οι οποίοι 

παρατίθενται στο Παράρτηµα, προκύπτει ότι πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές 

µεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας  LAMDA Development Α.Ε. 

 

Από τη µελέτη των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης, µπορεί να εξαχθεί ότι οι 

συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν σηµαντικά την εξεταζόµενη περίοδο. Η χρήση 2005 

ήταν αυτή µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις, όπου και πραγµατοποιήθηκε αλµατώδης 

αύξηση των πωλήσεων, ενώ η χρήση 2003 αυτή µε τις χαµηλότερες πωλήσεις. Το 

2005 σηµειώνεται ότι ξεκίνησε η λειτουργία του εµπορικού κέντρου The Mall Athens. 

Το 2006 και το 2007 η αύξηση των πωλήσεων ήταν µικρότερη από τα επίπεδα του 

2005, εντούτοις αρκετά υψηλή.  

 

Από την ανάλυση κοινού µεγέθους προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

εταιρείας ενισχύθηκε σε καθοριστικό βαθµό από τις επενδύσεις της σε θυγατρικές 

εταιρείες. 

 

Όσον αφορά στα µικτά αποτελέσµατα, τα µεγαλύτερα ως απόλυτοι αριθµοί 

πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση 2006 ενώ τα µικρότερα τη χρήση 2004. Το 2006 

σηµειώνεται ότι η αλµατώδης αύξηση των µικτών αποτελεσµάτων οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στο γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά έσοδα από συµµετοχές 

σε συνδεδεµένες εταιρείες (LAMDA Olympia Village A.E.). Όσον αφορά στα καθαρά 

αποτελέσµατα προ φόρων ισχύουν τα ίδια µε τα παραπάνω, µε τη µεγαλύτερη 

αύξηση τη χρήση 2006 και τη µικρότερη τη χρήση 2004. 

 

Από τη µελέτη των Καταστάσεων Αποτελεσµάτων Χρήσης µε βάση τις αναλύσεις 

κοινού µεγέθους και δεικτών τάσης εξάγεται, εκτός από τα παραπάνω, και το 

ακόλουθο: Τα έξοδα που σχετίζονται µε αµοιβές προσωπικού ως ποσοστό των 

πωλήσεων κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαιτέρως τη  χρήση 2003, ενώ στις 

ακόλουθες χρήσεις παρουσίασαν κάµψη. 
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Από τη µελέτη των Ισολογισµών σε κάθετη µορφή συµπεραίνεται ότι τα σύνολα 

ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου παρουσίασαν 

διακυµάνσεις. Φαίνεται ότι η χρήση 2007 ήταν αυτή µε τις υψηλότερες τιµές, ενώ η 

χρήση 2004 αυτή µε τις χαµηλότερες τιµές. Εξάλλου, τη χρήση 2007 

πραγµατοποιήθηκε η σηµαντικότερη αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού. 

Συγκεκριµένα αυξήθηκαν κατά 125% σε σχέση µε το 2003. 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου, το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 13,9% (µέσος όρος πενταετίας) 

του συνολικού ενεργητικού, ενώ το µη κυκλοφορούν ενεργητικό το 86% (µέσος όρος 

πενταετίας). Αναλυτικότερα, το σηµαντικότερο µέρος του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού τις χρήσεις 2003 και 2006 αποτελεί ο λογαριασµός «διαθέσιµα», σε 

αντίθεση µε το 2007, στο οποίο ο λογαριασµός «πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» 

αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του. 

 

Από τη µελέτη των Ισολογισµών µε βάση τις αναλύσεις κοινού µεγέθους και δεικτών 

τάσεις, εξάγονται τα ακόλουθα: Οι επενδύσεις σε ακίνητα µεταβάλλονται σηµαντικά 

ως ποσοστό του γενικού συνόλου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου, αλλά και ως απόλυτες τιµές παρουσιάζουν µεγάλες αυξήσεις, µε 

µεγαλύτερη αύξηση το 2004. Από την άλλη πλευρά, τα ενσώµατα πάγια ως 

απόλυτες τιµές µειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, µε 

χαµηλότερη τιµή να παρατηρείται το 2007, ενώ η µεγαλύτερη µείωση παρατηρείται το 

2004, κατά 39,56% σε σχέση µε το 2003. Οι απαιτήσεις ως απόλυτες τιµές 

αυξάνονται προοδευτικά, ενώ το 2006 και το 2007 η αύξηση είναι αλµατώδης σε 

σχέση µε το 2003. Τέλος, τα διαθέσιµα παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις, µε 

προοδευτικές µειώσεις, αν και το 2006 εµφανίζουν υψηλή τιµή, για να ξαναµειωθούν 

ωστόσο το 2007. 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπό εξέταση περιόδου τα ίδια κεφάλαια είναι πολύ µεγαλύτερα από το σύνολο των 

υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα τα ίδια κεφάλαια κυµαίνονται σε ποσοστό 77% (µέσος 

όρος πενταετίας) του γενικού συνόλου του παθητικού, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις 

παρουσιάζουν µέσο όρο 23% για την εξεταζόµενη πενταετία. Το µετοχικό κεφάλαιο 

παρουσιάζει ελαφριές διακυµάνσεις, µε µεγαλύτερη απόλυτη τιµή το 2004, ενώ τα 

«υπόλοιπα αποθεµατικά» στις χρήσεις των ετών 2003 έως 2005 δεν 

διαφοροποιούνται. Το 2006 εντούτοις αυξάνονται και κατ’ απόλυτη τιµή και ως 

ποσοστό του συνολικού παθητικού. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι τραπεζικές 



 

169 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις. Αναλυτικότερα, η χρήση 2005 παρουσιάζει την υψηλότερη τιµή για 

τις πρώτες, ενώ η χρήση 2007 παρουσιάζει την πιο ψηλή απόλυτη τιµή για τις 

δεύτερες. 

 

 

6.2.2 Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 
 
Οι πίνακες 9 έως 14 του Παραρτήµατος εµφανίζουν τις λογιστικές καταστάσεις της 

εταιρείας κατά την περίοδο της µελέτης, σύµφωνα µε τους κανόνες της στατιστικής 

ανάλυσης. Σηµειώνεται ότι στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται οι λογιστικές 

καταστάσεις όπως δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Από 

τους πίνακες - ισολογισµοί, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, οι σηµαντικότεροι 

αριθµοδείκτες, καθώς και οι πίνακες κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας - , οι οποίοι 

παρατίθενται στο Παράρτηµα, προκύπτει ότι πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές 

µεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας  Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

 

Από τη µελέτη των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης, µπορεί να εξαχθεί ότι οι 

συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν σηµαντικές διακυµάνσεις την εξεταζόµενη 

περίοδο. Η χρήση 2003 ήταν αυτή µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις, ενώ η χρήση 2005 

αυτή µε τις χαµηλότερες πωλήσεις. Το 2006 και το 2007 οι πωλήσεις ακολούθησαν 

πάλι ανοδική πορεία. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι λογιστικές καταστάσεις 

της εταιρείας παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα ποσά του κλάδου σε απόλυτους 

αριθµούς και ως εκ τούτου ο όγκος των πωλήσεων είναι πολύ µεγάλος, ανεξαρτήτως 

των διακυµάνσεων. 

 

Από την ανάλυση κοινού µεγέθους προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

εταιρείας ενισχύθηκε σε καθοριστικό βαθµό από τις επενδύσεις της σε ακίνητα και σε 

θυγατρικές εταιρείες. 

 

Όσον αφορά στα µικτά αποτελέσµατα, τα µεγαλύτερα ως απόλυτοι αριθµοί 

πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση 2004 ενώ τα µικρότερα τη χρήση 2006. Το 2004 

σηµειώνεται ότι η αλµατώδης αύξηση των µικτών αποτελεσµάτων οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στο γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά έσοδα από µεταβολές 

εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα. Όσον αφορά στα καθαρά αποτελέσµατα προ 

φόρων ισχύουν τα ίδια µε τα παραπάνω, µε τη µεγαλύτερη αύξηση τη χρήση 2004 

και τη µικρότερη τη χρήση 2005. 
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Από τη µελέτη των Καταστάσεων Αποτελεσµάτων Χρήσης µε βάση τις αναλύσεις 

κοινού µεγέθους και δεικτών τάσης εξάγεται ότι τα έξοδα που σχετίζονται µε αµοιβές 

προσωπικού ως ποσοστό των πωλήσεων κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαιτέρως 

τη  χρήση 2005, ενώ στις ακόλουθες χρήσεις παρουσίασαν κάµψη (µέσος όρος 

πενταετίας 11,74%). Επίσης, το κόστος πωληθέντων (έργων) για την εξεταζόµενη 

περίοδο αποτελεί το 66,25% (µέσος όρος πενταετίας). 

 

Από τη µελέτη των Ισολογισµών σε κάθετη µορφή συµπεραίνεται ότι τα σύνολα 

ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου 

τριπλασιάστηκαν. Φαίνεται ότι η χρήση 2007 ήταν αυτή κατά την οποία το ενεργητικό 

και το παθητικό έλαβαν τις υψηλότερες τιµές, ενώ η χρήση 2003 αυτή µε τις 

χαµηλότερες τιµές. Εξάλλου, τη χρήση 2007 πραγµατοποιήθηκε η σηµαντικότερη 

αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού. Συγκεκριµένα αυξήθηκαν κατά 321% σε 

σχέση µε το 2003. 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου, το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 22,93% (µέσος όρος πενταετίας) 

του συνολικού ενεργητικού, ενώ το µη κυκλοφορούν ενεργητικό το 69,12% (µέσος 

όρος πενταετίας). Το 2003 το κυκλοφορούν ενεργητικό είχε την υψηλότερη τιµή της 

πενταετίας, ενώ στις επόµενες χρήσεις (2004 έως 2007) µειώθηκε προοδευτικά.  

 

Από τη µελέτη των Ισολογισµών µε βάση τις αναλύσεις κοινού µεγέθους και δεικτών 

τάσεις, εξάγονται τα ακόλουθα: Οι επενδύσεις σε ακίνητα καθώς και οι επενδύσεις σε 

θυγατρικές εταιρείες µεταβάλλονται σηµαντικά ως ποσοστό του γενικού συνόλου του 

ενεργητικού κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, αλλά και ως απόλυτες τιµές 

παρουσιάζουν µεγάλες αυξήσεις, µε µεγαλύτερη αύξηση το 2005. Από την άλλη 

πλευρά, τα ενσώµατα πάγια ως απόλυτες τιµές µειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου, µε χαµηλότερη τιµή να παρατηρείται το 2007, ενώ η 

µεγαλύτερη µείωση παρατηρείται το 2004 σε σχέση µε το 2003. Τέλος, τα διαθέσιµα 

παρουσιάζουν προοδευτικές µειώσεις, και το 2006 και 2007 κυµαίνονται σε µηδενικά 

επίπεδα. 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπό εξέταση περιόδου τα ίδια κεφάλαια είναι µικρότερα από το σύνολο των 

υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα τα ίδια κεφάλαια κυµαίνονται σε ποσοστό 39,12% 

(µέσος όρος πενταετίας) του γενικού συνόλου του παθητικού, ενώ οι συνολικές 
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υποχρεώσεις παρουσιάζουν µέσο όρο 59,57% για την εξεταζόµενη πενταετία. Το 

µετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζει µεγαλύτερη απόλυτη τιµή το 2003 ενώ το 2004 

µειώνεται κατά 21% σε σχέση µε τη χρήση του προηγούµενου έτους και τις 

υπόλοιπες χρήσεις παραµένει σταθερά αµετάβλητο. Τα «λοιπά αποθεµατικά» στις 

χρήσεις των ετών 2004 έως 2007 δεν διαφοροποιούνται, αντίθετα η χρήση 2003 

παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσό και κατ’ απόλυτη τιµή και ως ποσοστό του 

συνολικού παθητικού. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι τραπεζικές βραχυπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερη αύξηση. Αναλυτικότερα, η 

χρήση 2006 παρουσιάζει την υψηλότερη τιµή για τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, 

ενώ η χρήση 2007 παρουσιάζει την πιο ψηλή απόλυτη τιµή για τις µακροπρόθεσµες 

τραπεζικές υποχρεώσεις. Σε σύγκριση µε τη χρήση 2003, τα µακροπρόθεσµα δάνεια 

έχουν πολλαπλασιαστεί. 

 
 
6.2.3 R.E.D.S. Real Estate Development and Services 
 
Οι πίνακες 17 έως 22 του Παραρτήµατος εµφανίζουν τις λογιστικές καταστάσεις της 

εταιρείας κατά την περίοδο της µελέτης, σύµφωνα µε τους κανόνες της στατιστικής 

ανάλυσης. Σηµειώνεται ότι στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται οι λογιστικές 

καταστάσεις όπως δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Από 

τους πίνακες - ισολογισµοί, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, οι σηµαντικότεροι 

αριθµοδείκτες, καθώς και οι πίνακες κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας - , οι οποίοι 

παρατίθενται στο Παράρτηµα, προκύπτει ότι πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές 

µεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας  R.E.D.S. Real Estate Development and 

Services. 

 

Από τη µελέτη των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης, µπορεί να εξαχθεί ότι οι 

συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν διακυµάνσεις την εξεταζόµενη περίοδο. Η χρήση 

2007 ήταν αυτή µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις, ενώ η χρήση 2005 αυτή µε τις 

χαµηλότερες πωλήσεις. Ως απόλυτοι αριθµοί οι πωλήσεις παρουσίασαν µεγάλη 

αύξηση  το έτος 2007. Συγκεκριµένα, αυξήθηκαν κατά 120,4% σε σχέση µε τις 

πωλήσεις του 2003. Αντίθετα, τις χρήσεις 2004 έως 2006 παρατηρήθηκε κάµψη στις 

πωλήσεις της εταιρείας. 

 

Όσον αφορά στα µικτά αποτελέσµατα, τα µεγαλύτερα ως απόλυτοι αριθµοί 

πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση 2007 ενώ τα µικρότερα τη χρήση 2005. Αξιοσηµείωτη 

είναι η αύξηση των µικτών αποτελεσµάτων τη χρήση 2007. Όσον αφορά στα καθαρά 
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αποτελέσµατα προ φόρων ισχύουν τα ίδια µε τα παραπάνω, µε τη µεγαλύτερη 

αύξηση τη χρήση 2007, ενώ το 2005 πραγµατοποιήθηκε η µεγαλύτερη µείωση σε 

σχέση µε το 2003. 

 

Από τη µελέτη των Καταστάσεων Αποτελεσµάτων Χρήσης µε βάση τις αναλύσεις 

κοινού µεγέθους και δεικτών τάσης εξάγονται τα ακόλουθα:  

 

• Το κόστος πωληθέντων (έργων) για την εξεταζόµενη περίοδο αποτελεί το 

71,5% των πωλήσεων (µέσος όρος πενταετίας). Το µικρότερο ποσοστό 

παρατηρείται το 2007, µε 55%. 

 

• Τα µικτά αποτελέσµατα αποτελούν το 17,67% των συνολικών πωλήσεων 

(µέσος όρος πενταετίας). Το µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται το έτος 2006.  

 

• Όσον αφορά στα κέρδη προ φόρων, κυµάνθηκαν σε ποσοστό 15,37% των 

πωλήσεων (µέσος όρος πενταετίας), µε µεγαλύτερο ποσοστό τη χρήση 2006. 

Αντίθετα, η χρήση 2005 έκλεισε µε ζηµιές. 

 

• Τα έξοδα που σχετίζονται µε αµοιβές προσωπικού ως ποσοστό των 

πωλήσεων κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαιτέρως τη  χρήση 2007, στην 

οποία σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2003. 

 

Από τη µελέτη των Ισολογισµών σε κάθετη µορφή συµπεραίνεται ότι τα σύνολα 

ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου παρουσίασαν 

διακυµάνσεις, όχι ωστόσο αξιόλογες. Φαίνεται ότι η χρήση 2006 ήταν αυτή µε τις 

υψηλότερες τιµές, ενώ η χρήση 2003 αυτή µε τις χαµηλότερες τιµές. Εξάλλου, τη 

χρήση 2006 πραγµατοποιήθηκε η σηµαντικότερη αύξηση των στοιχείων του 

ενεργητικού. Συγκεκριµένα αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση µε το 2003. 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου, το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 68,5 έως 90,3% του συνολικού 

ενεργητικού (µέσος όρος πενταετίας 83,77%), ενώ το µη κυκλοφορούν ενεργητικό το 

15,85% (µέσος όρος πενταετίας). Όσον αφορά στο πάγιο ενεργητικό, το µεγαλύτερο 

ποσοστό παρατηρείται το έτος 2003, ενώ η µεγαλύτερη συµµετοχή στο συνολικό 

ενεργητικό για το κυκλοφορούν ενεργητικό παρατηρείται το έτος 2007 (ποσοστό 

31,53%). 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου το σηµαντικότερο µέρος του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού αποτελούν τα «αποθέµατα» και οι «πελάτες», ενώ το 

2007 το σηµαντικότερο µέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού αποτελεί ο 

λογαριασµός «διαθέσιµα». Όσον αφορά στο πάγιο ενεργητικό, οι επενδύσεις σε 

ακίνητα και σε θυγατρικές, οι οποίες αυξάνονται σε απόλυτες τιµές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό του: µέσος 

όρος πενταετίας 32,56% οι επενδύσεις σε ακίνητα και 42,26% οι επενδύσεις σε 

θυγατρικές. 

 

Από τη µελέτη των Ισολογισµών µε βάση τις αναλύσεις κοινού µεγέθους και δεικτών 

τάσεις, εξάγονται τα ακόλουθα: Οι επενδύσεις σε ακίνητα µεταβάλλονται σηµαντικά 

ως ποσοστό του γενικού συνόλου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου, αλλά και ως απόλυτες τιµές παρουσιάζουν µεγάλες αυξήσεις, µε 

µεγαλύτερη αύξηση το 2006. Από την άλλη πλευρά, τα ενσώµατα πάγια ως 

απόλυτες τιµές µειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, µε 

χαµηλότερη τιµή να παρατηρείται το 2006, ενώ το 2007 αυξάνονται ελαφρώς. Οι 

απαιτήσεις ως απόλυτες τιµές µειώνονται από το 2004 έως το 2007, ενώ το 2004 η 

αύξηση είναι αλµατώδης σε σχέση µε το 2003. Τέλος, τα διαθέσιµα παρουσιάζουν 

σηµαντικές αυξήσεις, µε αποκορύφωµα το 2007, όπου εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή 

τιµή σε σύγκριση µε τις προηγούµενες χρήσεις. 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπό εξέταση περιόδου τα ίδια κεφάλαια είναι µεγαλύτερα από το σύνολο των 

υποχρεώσεων. Συγκεκριµένα τα ίδια κεφάλαια κυµαίνονται σε ποσοστό 63,6% 

(µέσος όρος πενταετίας) του γενικού συνόλου του παθητικού, ενώ οι συνολικές 

υποχρεώσεις παρουσιάζουν µέσο όρο 35,5% για την εξεταζόµενη πενταετία. Το 

µετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζει ελαφριές διακυµάνσεις, µε µεγαλύτερη απόλυτη τιµή 

το 2004. Το επόµενο έτος µειώνεται και το 2006 και 2007 παραµένει αµετάβλητο. 

Επίσης, τα «λοιπά αποθεµατικά» στις χρήσεις των ετών 2003 έως 2007 

διαφοροποιούνται, καθώς κυµαίνονται από 0,86 έως 8,59% ως ποσοστό του 

συνολικού παθητικού. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι τραπεζικές βραχυπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι µηδενικές. 
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6.2.4 PASAL DEVELOPMENT Α.Ε. 
 
Οι πίνακες 25 έως 30 του Παραρτήµατος εµφανίζουν τις λογιστικές καταστάσεις της 

εταιρείας κατά την περίοδο της µελέτης, σύµφωνα µε τους κανόνες της στατιστικής 

ανάλυσης. Σηµειώνεται ότι στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούνται οι λογιστικές 

καταστάσεις όπως δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Από 

τους πίνακες - ισολογισµοί, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, οι σηµαντικότεροι 

αριθµοδείκτες, καθώς και οι πίνακες κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας - , οι οποίοι 

παρατίθενται στο Παράρτηµα, προκύπτει ότι πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές 

µεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας  PASAL Development S.A. 

 

Από τη µελέτη των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης µε κάθετη µορφή, µπορεί 

να εξαχθεί ότι οι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν διακυµάνσεις την εξεταζόµενη 

περίοδο. Η χρήση 2007 ήταν αυτή µε τις µεγαλύτερες συνολικές πωλήσεις, όπου και 

πραγµατοποιήθηκε αλµατώδης αύξηση των πωλήσεων, ενώ η χρήση 2005 αυτή µε 

τις χαµηλότερες πωλήσεις σε απόλυτους αριθµούς και τη µεγαλύτερη κάµψη σε 

σχέση µε το 2003.  

 

Όσον αφορά στα µικτά αποτελέσµατα, τα µεγαλύτερα ως απόλυτοι αριθµοί 

πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση 2006 ενώ τα µικρότερα τη χρήση 2004. Το 2006 

σηµειώνεται ότι η αλµατώδης αύξηση των µικτών αποτελεσµάτων οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στο γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά έσοδα από µεταβολές 

εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα. Όσον αφορά στα καθαρά αποτελέσµατα προ 

φόρων ισχύουν τα ίδια µε τα παραπάνω, µε τη µεγαλύτερη αύξηση να 

πραγµατοποιείται τη χρήση 2006 αλλά και τη µεγαλύτερη τιµή σε απόλυτους 

αριθµούς. 

 

Από τη µελέτη των Καταστάσεων Αποτελεσµάτων Χρήσης µε βάση τις αναλύσεις 

κοινού µεγέθους και δεικτών τάσης εξάγονται τα ακόλουθα:  

 

• Το κόστος πωληθέντων (έργων) για την εξεταζόµενη περίοδο αποτελεί το 

50,45% των πωλήσεων (µέσος όρος τριετίας 2003 έως 2005). Ωστόσο τις 

χρήσεις 2006 και 2007 το ποσοστό µηδενίζεται. 

 

• Τα µικτά αποτελέσµατα σε απόλυτους αριθµούς παρουσιάζουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων το έτος 2006, όπου έχουν 

και τη µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε το 2003. 
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• Όσον αφορά στα κέρδη προ φόρων, ισχύουν τα ίδια µε τα παραπάνω. 

 

• Τα έξοδα που σχετίζονται µε αµοιβές προσωπικού ως ποσοστό των 

πωλήσεων κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα τη  χρήση 2007, ενώ ο µέσος όρος 

πενταετίας είναι 30,5%. 

 

Από τη µελέτη των Ισολογισµών σε κάθετη µορφή συµπεραίνεται ότι τα σύνολα 

ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου παρουσίασαν 

µεγάλη αύξηση. Φαίνεται ότι η χρήση 2007 ήταν αυτή µε τις υψηλότερες τιµές, ενώ η 

χρήση 2003 αυτή µε τις χαµηλότερες τιµές. Εξάλλου, τη χρήση 2007 

πραγµατοποιήθηκε η σηµαντικότερη αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού. 

Συγκεκριµένα τριπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2003. 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου, το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 9% (µέσος όρος πενταετίας) του 

συνολικού ενεργητικού, ενώ το µη κυκλοφορούν ενεργητικό το 91% (µέσος όρος 

πενταετίας). Αναλυτικότερα, το σηµαντικότερο µέρος του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού τις χρήσεις 2006 και 2007 αποτελεί ο λογαριασµός «διαθέσιµα». 

 

Από τη µελέτη των Ισολογισµών µε βάση τις αναλύσεις κοινού µεγέθους και δεικτών 

τάσεις, εξάγονται τα ακόλουθα: Οι επενδύσεις σε ακίνητα δεν µεταβάλλονται 

σηµαντικά ως ποσοστό του γενικού συνόλου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου, αλλά κυµαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ως απόλυτες 

τιµές παρουσιάζουν αυξήσεις, µε µεγαλύτερη αύξηση το 2006. Από την άλλη πλευρά, 

τα ενσώµατα πάγια, αν και κυµαίνονται σε χαµηλές τιµές, ως απόλυτες τιµές 

αυξάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, µε υψηλότερη τιµή να 

παρατηρείται το 2007 σε σχέση µε το 2003. Οι απαιτήσεις ως απόλυτες τιµές 

αυξάνονται, ενώ το 2007 η αύξηση είναι η µεγαλύτερη σε σχέση µε το 2003. Τέλος, 

τα διαθέσιµα παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις, µε πολύ µικρά ποσοστά στις 

τρεις πρώτες χρήσεις της εξεταζόµενης περιόδου, αλλά µε αρκετά µεγάλες αυξήσεις 

τις χρήσεις 2006 και 2007. 

 

Όσον αφορά στα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπό εξέταση περιόδου τα ίδια κεφάλαια είναι µεγαλύτερα από το σύνολο των 

υποχρεώσεων, µε εξαίρεση τη χρήση 2006, όπου οι συνολικές υποχρεώσεις 

αποτελούν ποσοστό 51,69%, ενώ τα ίδια κεφάλια 48,31%. Αναλυτικότερα, τα ίδια 

κεφάλαια κυµαίνονται σε ποσοστό 54,75% (µέσος όρος πενταετίας) του γενικού 
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συνόλου του παθητικού, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις παρουσιάζουν µέσο όρο 

45,25% για την εξεταζόµενη πενταετία. Το µετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζει ελαφριές 

διακυµάνσεις, µε µεγαλύτερη απόλυτη τιµή το 2007 και µικρότερη το 2006. Επίσης, 

τα «λοιπά αποθεµατικά» παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, µε µέσο όρο πενταετίας 

11,11%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 2007 αυξάνονται και κατ’ απόλυτη τιµή και ως 

ποσοστό του συνολικού παθητικού. Τέλος, σηµειώνεται ότι οι τραπεζικές 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις. Αναλυτικότερα, ο µέσος όρος πενταετίας για τις µακροπρόθεσµες 

τραπεζικές υποχρεώσεις είναι 20,59% στο σύνολο των υποχρεώσεων, ενώ ο µέσος 

όρος πενταετίας για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι 5,50%.  
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6.3 Κριτική ∆ιερεύνηση Αριθµοδεικτών 
 
 
6.3.1 LAMDA Development Α.Ε. 
 

Η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας LAMDA Development Α.Ε. παρουσιάζει 

συνεχή βελτίωση κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2006, γεγονός το 

οποίο διαφαίνεται από την αύξηση του αντίστοιχου αριθµοδείκτη, µε µεγαλύτερη τιµή 

το 2006, χρήση στην οποία η τιµή του αριθµοδείκτη πολλαπλασιάστηκε σε σχέση µε 

το 2003. Ανάλογη εξέλιξη κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρουσιάζει και ο δείκτης 

ιδίων κεφαλαίων, λαµβάνοντας τη µεγαλύτερη τιµή του το 2006. Ωστόσο, το 2007 οι 

παραπάνω δείκτες είναι αρνητικοί. Σηµειώνεται ότι η συνολική αποδοτικότητα µπορεί 

να αναλυθεί σε περιθώριο κέρδους και συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα. Εποµένως, 

υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της, ως γινόµενο του δείκτη του 

περιθωρίου κέρδους και του δείκτη της συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας [7]. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, η βελτίωση της ικανότητας της εταιρείας να πραγµατοποιεί 

κέρδη, οφείλεται εν µέρει στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους, ενώ η συνολική 

κυκλοφοριακή ταχύτητα είναι χαµηλότερη από τις µέσες τιµές των εισηγµένων 

εταιρειών του κλάδου. Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο µικτό και καθαρό περιθώριο 

κέρδους οι µεγαλύτερες τιµές τους παρατηρούνται τη χρήση 2006, ενώ το 2007 είναι 

αρνητικές (βλ. πίνακα 7). 

 

Όσον αφορά  στο δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας των παγίων, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές των 

εισηγµένων εταιρειών. Το συγκεκριµένο γεγονός θα µπορούσε να υποδεικνύει 

υπερεπένδυση της εταιρείας σε πάγια στοιχεία ενεργητικού. Ίδια περίπου εικόνα 

παρουσιάζει και ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κυκλοφορούντος ενεργητικού, ο 

οποίος αν και είναι υψηλότερος από το δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων, 

κινείται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές των εισηγµένων εταιρειών 

του κλάδου, υποδηλώνοντας κάποιου είδους υπερεπένδυση κεφαλαίων σε στοιχεία 

ενεργητικού. [8] 

 

Αντίθετα, ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεµάτων παρουσιάζεται µηδενικός 

κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, ενώ οι τιµές του κλάδου κυµαίνονται σε 

επίπεδα από 0,71 φορές το 2006 έως 7,53 φορές το 2003. Επιπλέον, η µέση 

διάρκεια επένδυσης σε αποθέµατα εµφανίζεται µηδενική, ενώ οι µέσες τιµές των 

εισηγµένων εταιρειών κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα (µε µεγαλύτερη τιµή τη χρήση 
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2006 και µικρότερη το 2004). Το συγκεκριµένο γεγονός οφείλεται στο ότι η 

επιχείρηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου φαίνεται να διατηρεί 

µηδενικό ποσοστό αποθεµάτων.   

 

Όσον αφορά στην κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων, η LAMDA 

Development Α.Ε. παρουσιάζει ελαφριά κάµψη σε σύγκριση µε το έτος 2003, ενώ 

βρίσκεται σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές των 

εισηγµένων εταιρειών του κλάδου. Το συγκεκριµένο γεγονός θα µπορούσε να 

υποδεικνύει το µεγαλύτερο χρόνο δεσµεύσεως των κεφαλαίων της εταιρείας και τη 

θέση της από άποψη χορηγούµενων πιστώσεων. ∆ιαφορετική, ωστόσο, εικόνα 

παρουσιάζει ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας διαθεσίµων, ο οποίος κινείται σε 

ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές των εισηγµένων εταιρειών, µε 

εξαίρεση το 2003, στη χρήση του οποίου η τιµή του κλάδου κυµαίνεται σε ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα. 

 

Από την άλλη πλευρά, η LAMDA Development Α.Ε. παρουσιάζει ικανοποιητική 

εικόνα όσον αφορά στη ρευστότητά της και τη δυνατότητά της να πληρώνει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Συγκεκριµένα η τρέχουσα και η άµεση 

ρευστότητα παρουσιάζουν αύξηση κατά την εξεταζόµενη περίοδο, µε εξαίρεση τα έτη 

2004 και 2005, και κινούνται σε επίπεδα αρκετά πιο υψηλά σε σχέση µε το σύνολο 

των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου. Σηµειώνεται ότι οι τιµές του δείκτη τρέχουσας 

ρευστότητας δεν διαφοροποιούνται από αυτές του δείκτη άµεσης ρευστότητας, 

δεδοµένου ότι ο λογαριασµός «αποθέµατα» αντιπροσωπεύει καθ’ όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο ένα µηδενικό ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. 

 

Οι αριθµοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης παρουσιάζονται σε χαµηλότερα επίπεδα σε 

σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών. Συγκεκριµένα, τα 

κεφάλαια προέρχονται κυρίως από βραχυπρόθεσµα δάνεια, µε εξαίρεση το 2007, 

όπου οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και δη τα δάνεια λαµβάνουν ιδιαίτερα υψηλή 

τιµή σε σχέση µε τα απασχοληθέντα κεφάλαια. Επιπλέον, σε σύγκριση µε τις τιµές 

του κλάδου, η εταιρεία φαίνεται να παρουσιάζει ικανοποιητική ικανότητα στην κάλυψη 

τόκων των ξένων κεφαλαίων από τα κέρδη της, λαµβάνοντας µέγιστη τιµή τη χρήση 

2007.  

 

Αναφορικά µε τους αριθµοδείκτες παγιοποίησης περιουσίας, η τιµή του δείκτη 

καθαρό πάγιο προς κυκλοφορούν ενεργητικό κυµαίνεται την υπό εξέταση περίοδο 
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µεταξύ 3,42% και 21,85%. Αυτό δείχνει ότι η LAMDA Development Α.Ε. βρίσκεται σε 

χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων 

εταιρειών, µε εξαίρεση το 2007. Η τιµή του δείκτη καθαρό πάγιο προς συνολικό 

ενεργητικό  αυξάνεται τις τρεις πρώτες χρήσεις, ενώ το 2006 µειώνεται. Παρόλα αυτά 

βρίσκεται ελαφρώς υψηλότερα από τη µέση τιµή του κλάδου.  

 

Στη LAMDA Development Α.Ε. η χρηµατοδότηση του παγίου ενεργητικού 

πραγµατοποιείται από κεφάλαια µεγάλης διάρκειας. Η τιµή τις πρώτες τρεις χρήσεις 

µειώνεται, ενώ το 2006 αυξάνεται. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε καµία χρήση 

δεν εµφανίζεται ο δείκτης µικρότερος της µονάδας (µέσος όρος πενταετίας 1,17 

φορές). Επιπλέον, σύµφωνα µε το δείκτη ίδια κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό, τα 

ίδια κεφάλαια είναι µεγαλύτερα των επενδύσεων σε πάγια καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου. Εποµένως, για τη χρηµατοδότηση των παγίων στοιχείων της 

επιχείρησης έχουν χρησιµοποιηθεί, σε µεγαλύτερο ποσοστό, ίδια κεφάλαια παρά 

ξένα.  

 

Τέλος, η LAMDA Development Α.Ε. παρουσιάζει θετικές τιµές του δείκτη 

χρηµατοδότησης κυκλοφορούντος ενεργητικού µε κεφάλαια µεγάλης διάρκειας, µε 

εξαίρεση τα έτη 2004 και 2005, στα οποία παρουσιάζει αρνητική τιµή. Εποµένως, η 

εταιρεία φαίνεται να ικανοποιεί εν µέρει µια βασική αρχή χρηµατοδότησης (µε 

εξαίρεση τις χρήσεις 2004 και 2005), η οποία ορίζει ότι όταν µέρος του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας συµπεριφέρεται από χρηµατοοικονοµικής 

άποψης ως πάγιο (στη συγκεκριµένη περίπτωση τα διαθέσιµα της εταιρείας 

παρουσιάζουν χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα), θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από 

κεφάλαια µεγάλης διάρκειας. 
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6.3.2 Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 
 
Η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 

έως 2007, γεγονός το οποίο διαφαίνεται από την πορεία του αντίστοιχου 

αριθµοδείκτη, µε εξαιρετικά µεγαλύτερη τιµή το 2004, χρήση στην οποία 

πραγµατοποιήθηκε η µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε το 2003. Ανάλογη εξέλιξη 

κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρουσιάζει και ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων, 

λαµβάνοντας τη µεγαλύτερη τιµή του το 2004. Ωστόσο, το 2005 παρατηρείται 

µείωση, ενώ το 2006 και οι δύο παραπάνω δείκτες λαµβάνουν αρνητικές τιµές. Ο 

δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναµικότητα της εταιρείας, κινείται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις 

µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου τα έτη 2003 έως 

2005 (βλ. πίνακα 15). 

 

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και οι δείκτες περιθωρίου κέρδους (µικτού και 

καθαρού περιθωρίου κέρδους), αντανακλώντας αντίστοιχα την εντυπωσιακή αύξηση 

των συνολικών και καθαρών κερδών της εταιρείας ως ποσοστό των καθαρών 

πωλήσεων της το έτος 2004, αλλά και σε σχέση µε τη µέση τιµή του κλάδου, ενώ τα 

επόµενα έτη η τιµή του δείκτη µειώνεται. 

 

Όσον αφορά  στο δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας των παγίων, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι παρουσιάζει διακυµάνσεις και σε σχέση µε το 2003, αλλά και σε σχέση 

µε τις µέσες τιµές των εισηγµένων εταιρειών. Παρόµοια σχετικά εικόνα παρουσιάζει 

και ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κυκλοφορούντος ενεργητικού, ο οποίος αν 

και είναι υψηλότερος από το δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων, κινείται σε 

ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές των εισηγµένων εταιρειών 

του κλάδου, υποδηλώνοντας κάποιου είδους υπερεπένδυση κεφαλαίων σε στοιχεία 

ενεργητικού. [9] 

 

Η εταιρεία Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. παρουσιάζει εξίσου σηµαντικές 

διακυµάνσεις όσον αφορά στην κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, γεγονός το οποίο διαφαίνεται από τις τιµές του 

δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεµάτων. Η µεγαλύτερη τιµή παρουσιάζεται το 

2004, ενώ η ελάχιστη το 2003. Ο κλάδος, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει 

διαχρονικά µείωση, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι γενικά παρουσιάζει κάποια 

αδυναµία όσον αφορά στην πολιτική των αποθεµάτων την οποία ακολουθεί, διότι 
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πιθανότατα ο µέσος όρος των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν διατηρεί 

µεγαλύτερο ποσό αποθεµάτων (υπεραποθεµατοποίηση), από όσο απαιτείται για την 

οµαλή και ασφαλή λειτουργία του. 

 

Σύµφωνα µε τους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και µέσης διάρκειας 

είσπραξης απαιτήσεων, η Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. βρίσκεται σε 
ελαφρώς λιγότερη ευνοϊκή θέση από άποψη χορηγούµενων πιστώσεων σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες εισηγµένες του κλάδου. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζει κάπως 

µεγαλύτερο χρόνο δεσµεύσεως των κεφαλαίων της, γεγονός το οποίο θα µπορούσε 

να σηµαίνει µεγαλύτερη πιθανότητα ζηµιών από επισφαλείς πελάτες. Ίδια περίπου 

εικόνα παρουσιάζει και ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας διαθεσίµων, ο οποίος 

λαµβάνει την υψηλότερη τιµή του το 2003, ενώ στις επόµενες χρήσεις κυµαίνεται στα 

επίπεδα του κλάδου. 

 

Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία παρουσιάζει διακυµάνσεις όσον αφορά στη 

ρευστότητά της και τη δυνατότητά της να πληρώνει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. Συγκεκριµένα η τρέχουσα και η άµεση ρευστότητα παρουσιάζουν 

αύξηση το 2004, ενώ στις επόµενες χρήσεις παρουσιάζουν ελαφριά µείωση, µε µέσο 

όρο πενταετίας για τη µεν τρέχουσα ρευστότητα 1,08 φορές, και για την άµεση 

ρευστότητα 0,89 φορές. Η ρευστότητα της εταιρείας, όπως διαφαίνεται από τους 

δείκτες τρέχουσας και άµεσης ρευστότητας, κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα σε 

σχέση µε τις µέσες τιµές των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου (µέσος όρος 

πενταετίας 1,76 και 1,61 φορές αντίστοιχα). Εποµένως, θα µπορούσε να εξαχθεί, ότι 

η Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. διατηρεί ελάχιστα ρευστά διαθέσιµα για 

την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της, το οποίο εν µέρει θεωρείται 

επακόλουθο του χαµηλότερου βαθµού χρηµατοδοτήσεως της εταιρείας από 

βραχυπρόθεσµα δάνεια. 

 

Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης παρουσιάζονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις 

µέσες τιµές των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία 

αντλεί το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων της µε δανεισµό και κυρίως 

µακροπρόθεσµο, γεγονός το οποίο διαφαίνεται από τις υψηλές τιµές του δείκτη ξένα  

µακροπρόθεσµα προς απασχοληθέντα κεφάλαια. Επιπλέον, σε σύγκριση µε τις τιµές 

του κλάδου, η εταιρεία φαίνεται να παρουσιάζει τις ίδιες τιµές όσον αφορά στην 

ικανότητα κάλυψης τόκων των ξένων κεφαλαίων από τα κέρδη της, λαµβάνοντας 

µέγιστη τιµή τη χρήση 2007.  
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Σύµφωνα µε τους δείκτες παγιοποίησης, η εταιρεία παρουσιάζει χαµηλό βαθµό 

παγιοποίησης σε σχέση µε τις µέσες τιµές των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου, µε 

εξαίρεση τις χρήσεις 2006 και 2007. Η τιµή του δείκτη καθαρό πάγιο προς 

κυκλοφορούν ενεργητικό κυµαίνεται την υπό εξέταση περίοδο µεταξύ 0,2% και 6,6%. 

Η τιµή του δείκτη καθαρό πάγιο προς συνολικό ενεργητικό  αυξάνεται καθ’ όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο, αν και βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα από τις µέσες τιµές 

του κλάδου, µε εξαίρεση το 2006. Εποµένως, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως 

εντάσεως πάγιας περιουσίας, καθώς τα πάγια στοιχεία ενεργητικού ξεπερνούν σε 

αριθµό τα κυκλοφορούντα. 

 

Ο δείκτης απασχοληθέντα κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό παρουσιάζεται καθ’ όλη 

τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου µεγαλύτερος της µονάδας. Εποµένως, ισχύει 

η βασική αρχή χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την οποία το πάγιο ενεργητικό µιας 

εταιρείας, θα πρέπει να χρηµατοδοτείται µε κεφάλαια µεγάλης διάρκειας. Αναφορικά 

µε τον δείκτη ίδια κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό, παρατηρείται µείωση των τιµών 

διαχρονικά, υποδεικνύοντας το γεγονός ότι για τη χρηµατοδότηση των παγίων 

στοιχείων του ενεργητικού έχουν χρησιµοποιηθεί πέρα από ίδια κεφάλαια και ξένα. 

Τέλος, ο δείκτης χρηµατοδότησης κυκλοφορούντος ενεργητικού µε µακροπρόθεσµα 

κεφάλαια παρουσιάζει αρνητικές τιµές τις χρήσεις 2005 έως 2007. Εποµένως, η 

εταιρεία δεν φαίνεται να ικανοποιεί τη βασική αρχή χρηµατοδότησης (µε εξαίρεση τις 

χρήσεις 2003 και 2004), η οποία ορίζει ότι όταν µέρος του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού της εταιρείας συµπεριφέρεται από χρηµατοοικονοµικής άποψης ως 

πάγιο, θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από κεφάλαια µεγάλης διάρκειας. 
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6.3.3 R.E.D.S. Α.Ε. Real Estate Development and Services 
 

Η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας R.E.D.S. δεν παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα 

καλή κατάσταση, µάλιστα τις χρήσεις 2004 και 2005 είναι αρνητική και κινείται σε 

αρκετά χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων 

εταιρειών του κλάδου, µε εξαίρεση το 2007, στο οποίο η τιµή του δείκτη αφενός 

λαµβάνει τη µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε το 2003, και αφετέρου παρουσιάζεται 

αισθητά υψηλότερος σε σχέση µε τη µέση τιµή του συνόλου των εισηγµένων 

εταιρειών (βλ. πίνακα 23).  

 

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζει και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ο 

οποίος είναι αρκετά χαµηλός, παρουσιάζοντας µάλιστα τις χρήσεις 2004 και 2005 

αρνητικές τιµές (µε εξαίρεση το 2007, στη χρήση του οποίου η τιµή του δείκτη 

λαµβάνει τη µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε το 2003, αλλά και είναι αρκετά 

υψηλότερος σε σχέση µε τη µέση τιµή του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών του 

κλάδου). Οι χαµηλές αυτές τιµές του δείκτη θα µπορούσαν να υποδεικνύουν ότι η 

εταιρεία εµφανίζει αδυναµία σε κάποιο τοµέα της, όπως ανεπαρκή διοίκηση, χαµηλή 

παραγωγικότητα, υπερεπένδυση κεφαλαίων τα οποία δεν απασχολούνται πλήρως 

παραγωγικά ή και γενικότερα δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες [10]. 

 

Ανάλογη περίπου εικόνα παρουσιάζουν και οι δείκτες περιθωρίου κέρδους (µικτού 

και καθαρού περιθωρίου κέρδους), οι οποίοι αν και κινούνται σε υψηλά επίπεδα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, το έτος 2005 παρουσιάζονται αισθητά 

χαµηλότεροι σε σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών του 

κλάδου, και µάλιστα λαµβάνουν αρνητικές τιµές (πίνακας 23). Ωστόσο τα έτη 2006 

και 2007 οι τιµές λαµβάνουν σαφώς ψηλές τιµές σε σχέση µε το 2003. 

 

Η συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα της εταιρείας κυµαίνεται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, παρόλο που δεν αυξάνεται διαχρονικά, αλλά παρουσιάζει µικρές 

διακυµάνσεις - καθώς είναι σχετικά υψηλότερη σε σχέση µε τις τιµές που 

παρουσιάζουν οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Εποµένως, διαχρονικά η R.E.D.S. 
χρησιµοποιεί µάλλον εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία για την πραγµατοποίηση 

των πωλήσεών της. 

 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίου ενεργητικού παρουσιάζεται µικρότερος 

της µονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου (όπως και όλος ο 

κλάδος), γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι η εταιρεία - αλλά και ο κλάδος - χρησιµοποιεί 
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σε µικρότερο βαθµό τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία σε σχέση µε τις πωλήσεις 

της. Εποµένως, παρουσιάζει κάποιου είδους υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια 

στοιχεία ενεργητικού, το οποίο όπως παρατηρείται, χαρακτηρίζει όλες τις εισηγµένες 

εταιρείες του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι, η 

R.E.D.S., βρίσκεται µάλλον σε ευνοϊκή θέση σε σύγκριση µε την πλειοψηφία του 

κλάδου. 

 

Αντίθετα, η τιµή του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας κυκλοφορούντος ενεργητικού 

παρουσιάζεται µεγαλύτερη της µονάδας τις χρήσεις 2003, 2004 και 2007, γεγονός το 

οποίο πρακτικά σηµαίνει ότι η επιχείρηση χρησιµοποιεί σε µεγαλύτερο βαθµό τα 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση µε τις πωλήσεις τις οποίες 

πραγµατοποιεί. 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων µολονότι κυµαίνεται σε υψηλότερα 

επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών, 

παρουσιάζει διαχρονικά µείωση στις τιµές, γεγονός το οποίο θα µπορούσε να 

υποδεικνύει κάποιου είδους υπεραποθεµατοποίηση. Η παραπάνω µείωση 

διαφαίνεται και από το χρόνο παραµονής των αποθεµάτων στην εταιρεία.  

 

Παρόµοια εικόνα εµφανίζει και η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων, η 

οποία κυµαίνεται σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα από τον κλάδο, αλλά παρουσιάζει 

µείωση διαχρονικά, υποδεικνύοντας το µεγαλύτερο χρόνο δεσµεύσεως των 

κεφαλαίων της εταιρείας και τη µεγαλύτερη πιθανότητα ζηµιών από επισφαλείς 

πελάτες [9]. Εξαίρεση παρουσιάζει το έτος 2007, στη χρήση του οποίου ο δείκτης 

λαµβάνει την υψηλότερη τιµή του. Επιπλέον, η κυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίµων 

κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων 

εταιρειών του κλάδου, αλλά διαχρονικά µειώνεται.  

 

Οι δείκτες ρευστότητας (τρέχουσα και άµεση ρευστότητα), από το έτος 2003 έως το 

2006, παρουσιάζονται µικρότεροι της µονάδας µε εξαίρεση τη χρήση 2007, κινούνται 

µε άλλα λόγια σε χαµηλά σχετικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου. Εποµένως, η R.E.D.S. παρουσιάζει κάποια αδυναµία σχετικά µε την 

εξόφληση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της και µόνο το 2007 η εταιρεία 

βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση από πλευράς εξόφλησης των τρεχουσών υποχρεώσεών 

της.  
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Οι αριθµοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης παρουσιάζονται σε ελαφρώς χαµηλότερα 

επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών του 

κλάδου. Συγκεκριµένα, τα κεφάλαια προέρχονται κυρίως από βραχυπρόθεσµα 

δάνεια, µε εξαίρεση το 2007, όπου οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις λαµβάνουν 

υψηλή τιµή σε σχέση µε τα απασχοληθέντα κεφάλαια. Ο δείκτης κάλυψης τόκων 

παρουσιάζεται από το έτος 2004 στα ίδια επίπεδα µε τις µέσες τιµές του συνόλου 

των εισηγµένων εταιρειών. Το 2003, ωστόσο, ο δείκτης κυµαίνεται σε εξαιρετικά 

χαµηλά επίπεδα, το οποίο δείχνει πως όσο χαµηλότερος είναι ο συγκεκριµένος 

δείκτης, τόσο µεγαλύτερος είναι ο δανεισµός της εταιρείας[11]. 

 

Σύµφωνα µε τους δείκτες παγιοποίησης περιουσίας, η εταιρεία R.E.D.S. παρουσιάζει 
υψηλό βαθµό παγιοποίησης, ο οποίος όµως µειώνεται διαχρονικά. Εποµένως, 

χαρακτηρίζεται ως εντάσεως πάγιας περιουσίας, καθώς τα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού ξεπερνούν σε αριθµό τα κυκλοφορούντα.  

 

Σύµφωνα µε τις αρχές σωστής χρηµατοδότησης, στην εταιρεία R.E.D.S. το πάγιο 

ενεργητικό χρηµατοδοτείται µε κεφάλαια µεγάλης διάρκειας, µιας και ο δείκτης 

απασχοληθέντα κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό παρουσιάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εξεταζόµενης περιόδου µεγαλύτερος της µονάδας. Ωστόσο, ο δείκτης ίδια 

κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό παρουσιάζεται µικρότερος της µονάδας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου µε εξαίρεση το 2007, υποδηλώνοντας ότι για τη 

χρηµατοδότηση των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έχουν χρησιµοποιηθεί πέρα 

από ίδια κεφάλαια και ξένα. Τέλος, η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικές τιµές του δείκτη 

χρηµατοδότησης κυκλοφορούντος ενεργητικού µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Συνεπώς, η εταιρεία δεν φαίνεται να 

ικανοποιεί τη βασική αρχή χρηµατοδότησης (µε εξαίρεση το 2007), η οποία ορίζει ότι 

όταν µέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας συµπεριφέρεται από 

χρηµατοοικονοµικής άποψης ως πάγιο, θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από κεφάλαια 

µεγάλης διάρκειας [12]. 
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6.3.4 PASAL DEVELOPMENT S.A. 
 
Η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας PASAL DEVELOPMENT S.A. παρουσιάζει 

συνεχή βελτίωση κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2006, γεγονός το 

οποίο διαφαίνεται από την αύξηση του αντίστοιχου αριθµοδείκτη, µε µεγαλύτερη τιµή 

το 2006, χρήση στην οποία η τιµή του αριθµοδείκτη διπλασιάστηκε σε σχέση µε το 

2003. Ανάλογη εξέλιξη κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρουσιάζει και ο δείκτης ιδίων 

κεφαλαίων, λαµβάνοντας τη µεγαλύτερη τιµή του το 2006. Ωστόσο, το 2007 οι 

παραπάνω δείκτες παρουσιάζουν ελαφριά µείωση. 

 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναµικότητα της εταιρείας, κινείται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις 

µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου τα έτη 2003 έως 

2006 (βλ. πίνακα 31). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας PASAL 

αυξάνεται διαχρονικά µε εξαίρεση το έτος 2007, αλλά σε γενικές γραµµές, 

παρουσιάζεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις υπόλοιπες εισηγµένες 

εταιρείες του κλάδου. Το συγκεκριµένο γεγονός αποδεικνύει την ικανότητα της 

εταιρείας να πραγµατοποιεί σχετικά µεγάλες πωλήσεις µε µικρό ύψος κεφαλαίων. 

Βέβαια, όσο µεγαλύτερος είναι ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης, τόσο λιγότερο 

ευνοϊκή είναι η θέση της εταιρείας από πλευράς ασφαλείας γιατί λειτουργεί 

βασιζόµενη κυρίως στα ξένα κεφάλαια [13]. 

 

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και οι δείκτες περιθωρίου κέρδους (µικτού και 

καθαρού περιθωρίου κέρδους), αντανακλώντας αντίστοιχα την εντυπωσιακή αύξηση 

των συνολικών και καθαρών κερδών της εταιρείας ως ποσοστό των καθαρών 

πωλήσεών της, αλλά και σε σχέση µε τη µέση τιµή του κλάδου, ενώ τη χρήση 2007 η 

τιµή του δείκτη µειώνεται, αλλά εξακολουθεί να παραµένει σε υψηλό επίπεδο. 

 

Οι τιµές του δείκτη συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας κυµαίνονται σε χαµηλότερα 

επίπεδα από τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου 

(πίνακας 31). Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίου ενεργητικού παρουσιάζεται 

µικρότερος της µονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, γεγονός το 

οποίο σηµαίνει ότι η εταιρεία χρησιµοποιεί σε µικρότερο βαθµό τα πάγια περιουσιακά 

της στοιχεία σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Συνεπώς, παρουσιάζει κάποιου είδους 

υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια στοιχεία ενεργητικού. Αντίθετα, ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας κυκλοφορούντος ενεργητικού παρουσιάζεται µεγαλύτερος 

της µονάδας τις χρήσεις 2003 και 2004, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι η εταιρεία 
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χρησιµοποιεί σε µεγαλύτερο βαθµό τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού σε 

σχέση µε τις πωλήσεις της. Τις επόµενες, ωστόσο, χρήσεις ο δείκτης µειώνεται, 

υποδηλώνοντας κάποιου είδους υπερεπένδυση κεφαλαίων σε στοιχεία 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. [14] 

 

Η εταιρεία PASAL παρουσιάζει µηδενική τιµή στο δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεµάτων, καθώς ο λογαριασµός «αποθέµατα» εµφανίζεται µηδενικός στις 

οικονοµικές της καταστάσεις. Σύµφωνα µε τους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας 

απαιτήσεων και µέσης διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων, η εταιρεία βρίσκεται στα 

ίδια περίπου επίπεδα από άποψη χορηγούµενων πιστώσεων σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες εισηγµένες του κλάδου, µε τιµές µεγαλύτερες από αυτές του κλάδου τα 

έτη 2003 έως 2005 και χαµηλότερες τα επόµενα δύο έτη. Ίδια περίπου εικόνα 

παρουσιάζει και ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας διαθεσίµων, ο οποίος λαµβάνει 

εξαιρετικά υψηλή τιµή το 2003, ενώ στις επόµενες χρήσεις µειώνεται και κυµαίνεται 

σε χαµηλότερα επίπεδα από τον κλάδο. 

 

Οι δείκτες ρευστότητας (τρέχουσα και άµεση ρευστότητα) της εταιρείας κινούνται σε 

χαµηλά σχετικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. 

Εποµένως, η εταιρεία παρουσιάζει κάποια αδυναµία σχετικά µε την εξόφληση των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της. Σηµειώνεται ότι οι τιµές του δείκτη τρέχουσας 

ρευστότητας δεν διαφοροποιούνται από αυτές του δείκτη άµεσης ρευστότητας, 

δεδοµένου ότι ο λογαριασµός «αποθέµατα» αντιπροσωπεύει καθ’ όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο ένα µηδενικό ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. 

 

Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης κυµαίνονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, 

υποδεικνύοντας το γεγονός ότι η εταιρεία PASAL αντλεί το µεγαλύτερο µέρος των 

κεφαλαίων της µε δανεισµό, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσµο. Ο δείκτης κάλυψης 

τόκων παρουσιάζεται από το έτος 2004 στα ίδια επίπεδα µε τις µέσες τιµές του 

συνόλου των εισηγµένων εταιρειών. Το 2003, ωστόσο, ο δείκτης κυµαίνεται σε 

εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, το οποίο δείχνει πως όσο χαµηλότερος είναι ο 

συγκεκριµένος δείκτης, τόσο µεγαλύτερος είναι ο δανεισµός της εταιρείας και ο 

κίνδυνος ο οποίος αντιµετωπίζει [15]. 

 

Σύµφωνα µε τους δείκτες παγιοποίησης περιουσίας, η εταιρεία PASAL παρουσιάζει 

υψηλό βαθµό παγιοποίησης σε σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των 

εισηγµένων εταιρειών, εξαιρώντας το έτος 2006. Εποµένως, χαρακτηρίζεται ως 
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εντάσεως πάγιας περιουσίας, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων της 

εταιρείας επενδύεται σε πάγια στοιχεία ενεργητικού, τα οποία ξεπερνούν σε αριθµό 

τα κυκλοφορούντα. [16] 

 

Το πάγιο ενεργητικό χρηµατοδοτείται µε κεφάλαια µεγάλης διάρκειας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, καθώς όλα τα έτη ο δείκτης απασχοληθέντα 

κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό είναι µεγαλύτερος της µονάδας. Επιπλέον, ο δείκτης 

ίδια κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό παρουσιάζεται µικρότερος της µονάδας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, υποδηλώνοντας το γεγονός ότι για τη 

χρηµατοδότηση των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έχουν χρησιµοποιηθεί πέρα 

από ίδια κεφάλαια και ξένα. Τέλος, η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικές τιµές του δείκτη 

χρηµατοδότησης κυκλοφορούντος ενεργητικού µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια τις 

χρήσεις 2003 έως 2005. Συνεπώς, η εταιρεία δεν φαίνεται να ικανοποιεί τη βασική 

αρχή χρηµατοδότησης (µε εξαίρεση τα έτη 2006 και 2007), η οποία ορίζει ότι όταν 

µέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας συµπεριφέρεται από 

χρηµατοοικονοµικής άποψης ως πάγιο, θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από κεφάλαια 

µεγάλης διάρκειας.  
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6.4 Κριτική ∆ιερεύνηση Πινάκων Κίνησης Κεφαλαίων  
 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου real estate – ανάπτυξης 

ακινήτων, µέσω της κριτικής διερεύνησης των πινάκων κίνησης κεφαλαίων τους, οι 

οποίοι παραθέτονται σε παράρτηµα (πίνακες 8, 16, 24, 32).  

 

Πιο συγκεκριµένα, θα µελετηθούν οι πηγές και οι χρήσεις κεφαλαίων της εκάστοτε 

εταιρείας και στη συνέχεια θα εξαχθούν συµπεράσµατα µέσω συγκρίσεων των 

πινάκων κίνησης κεφαλαίων των εταιρειών µεταξύ τους αλλά και του κλάδου 

γενικότερα (βλ. παράρτηµα 5, πίνακας 34). Σηµειώνεται ότι στην προκειµένη 

περίπτωση στον κλάδο λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία µόνο των εισηγµένων στο 

Χ.Α.Α. εταιρειών. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί, ότι οι πίνακες κίνησης κεφαλαίων 

του έτους 2003 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ελληνικό λογιστικό πρότυπο, ενώ οι 

πίνακες κίνησης κεφαλαίων των ετών 2004 έως 2007 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
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6.4.1 LAMDA Development Α.Ε.  
 

Από τη µελέτη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας LAMDA Development 

Α.Ε. εξάγεται ότι τα έτη 2004 έως 2007 η χρήση κεφαλαίων αφορούσε την αύξηση 

των στοιχείων του ενεργητικού, ενώ το 2003  η χρήση κεφαλαίων αφορούσε µείωση 

στοιχείων παθητικού. 

 

Ειδικότερα, παρατηρούνται τα ακόλουθα: σύµφωνα µε τον πίνακα κίνησης 

κεφαλαίων της εταιρείας LAMDA Development Α.Ε. (πίνακας 8), το µεγαλύτερο 

µέρος των κεφαλαίων της εταιρείας κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 

2007 προέρχεται κυρίως από αυξήσεις των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, µε 

ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης 45,10%. Επιπλέον, 

καθώς φαίνεται, βασική πολιτική της διοίκησης της εταιρείας είναι η άντληση πόρων 

µέσω αύξησης των υποχρεώσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις.  

 

Παράλληλα, σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης αποτελούν και οι ρευστοποιήσεις σε 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (µε ποσοστό συµµετοχής 31,83%), κυρίως 

αποθεµάτων και διαθεσίµων. Επιπλέον, βασικοί πόροι για τη χρηµατοδότηση των 

επενδύσεων της εταιρείας αντλούνται από αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων (µε 

ποσοστό συµµετοχής 28,54%), οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αυξήσεις 

αποθεµατικών και όχι µετοχικού κεφαλαίου.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι ρευστοποιήσεις κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 

και οι αυξήσεις βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, αποτελούν πηγές χρηµατοδότησης 

δευτερεύουσας σηµασίας, καθώς παρουσιάζουν κάπως χαµηλότερα ποσοστά 

συµµετοχής (23,80% και 8,65% αντίστοιχα).  

 

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός, ότι η LAMDA Development Α.Ε. δεν 

παρουσιάζει ουσιαστική διαφοροποίηση ως προς την εξεύρεση και άντληση 

κεφαλαίων της, σε σχέση µε το σύνολο των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου real 

estate - ανάπτυξης ακινήτων (πίνακας 34). Συγκεκριµένα, οι εισηγµένες εταιρείες του 

κλάδου χρηµατοδοτούνται κυρίως από αυξήσεις µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, 

ρευστοποιήσεις µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και αυξήσεις ιδίων 

κεφαλαίων. 

 

Η εταιρεία LAMDA Development Α.Ε. χρησιµοποιεί τα παραπάνω κεφάλαια κυρίως 

για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, µε 
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ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των κεφαλαίων χρήσεων 26,55%. Επιπλέον, ένα 

βασικό ποσοστό των κεφαλαίων της (12,45%), χρησιµοποιείται για τη µείωση 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ σηµαντικός είναι και ο περιορισµός των ιδίων 

κεφαλαίων (28,54%). Εξάλλου, η χρηµατοδότηση επενδύσεων σε κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού µε ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των κεφαλαίων χρήσεων 

23,80% µάλλον δεν πρέπει να θεωρείται ήσσονος σηµασίας. Τέλος, η 

χρησιµοποίηση κεφαλαίων για τη µείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου παρουσιάζει ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο 

των κεφαλαίων χρήσεων 8,65%. 

 

Εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, βασικός σκοπός της διοίκησης της LAMDA 

Development Α.Ε.  είναι η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού, κυρίως σε λογαριασµούς συµµετοχών θυγατρικών εταιρειών. 

Επιπλέον, πολιτική της εταιρείας αποτελεί και ο περιορισµός των µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεών της κυρίως µέσω εξόφλησης µακροπρόθεσµων δανείων της. 

 

Συµπερασµατικά, σε σχέση µε το σύνολο των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου real 

estate - ανάπτυξης ακινήτων, εξάγεται ότι η LAMDA Development Α.Ε. δεν 

παρουσιάζει κάποια διαφοροποίηση ως προς τη χρησιµοποίηση των κεφαλαίων της 

(πίνακας 34). Πιο συγκεκριµένα, η LAMDA Development Α.Ε. θέτει ως µία από τις 

βασικές προτεραιότητές της την εξόφληση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεών της, 

γεγονός το οποίο έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε το σύνολο των εισηγµένων 

εταιρειών, οι οποίες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ίδια κατεύθυνση. 
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6.4.2 Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 
 
Από τη µελέτη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας Μπάµπης Βωβός 

εξάγεται ότι τα έτη 2004 έως 2007 η χρήση κεφαλαίων αφορούσε περισσότερο την 

αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, ενώ το 2003  η χρήση κεφαλαίων αφορούσε 

µείωση στοιχείων παθητικού. 

 

Ειδικότερα, παρατηρούνται τα ακόλουθα: σύµφωνα µε τον πίνακα κίνησης 

κεφαλαίων της εταιρείας Μπάµπης Βωβός (πίνακας 16), το µεγαλύτερο ποσοστό των 

κεφαλαίων της κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2007 προέρχεται 

από ρευστοποιήσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού µε ποσοστό συµµετοχής στο 

σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης 41,64%. Οι συγκεκριµένες ρευστοποιήσεις 

αφορούν κυρίως επενδύσεις σε ακίνητα ( µε ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των 

πηγών χρηµατοδότησης 38,55%). Παράλληλα, εξίσου σηµαντικό µέρος κεφαλαίων 

αντλεί η εταιρεία µέσω σύναψης µακροπρόθεσµων δανείων (ποσοστό 19,72%). 
 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι σε µικρότερο βαθµό η εταιρεία στηρίζει τη 

χρηµατοδότηση της στη ρευστοποίηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού µε 

ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης µόλις 9,84%. Ενώ, 

ακόµα πιο περιορισµένα είναι τα κεφάλαια τα οποία αντλούνται από αυξήσεις ιδίων 

κεφαλαίων (8,6%), µε αύξηση των αποθεµατικών, καθώς και από τη σύναψη 

βραχυπρόθεσµων δανείων (3,3%). 

 

Εποµένως, από τα παραπάνω εξάγεται ότι η διοίκηση της εταιρείας ακολουθεί ως 

βασική πολιτική χρηµατοδότησης τη ρευστοποίηση παγίων στοιχείων ενεργητικού και 

τη σύναψη µακροπρόθεσµων δανείων. Επιπλέον, το τελευταίο έρχεται σε συµφωνία 

µε τη γενικότερη πολιτική των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου, οι οποίες αντλούν 

κεφάλαια κυρίως από µακροπρόθεσµα και όχι τόσο από βραχυπρόθεσµα δάνεια 

(πίνακας 34). 

 

Η εταιρεία Μ.Β.∆.Τ. χρησιµοποιεί τα παραπάνω κεφάλαια κυρίως για τη µείωση των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεών της (µε ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των 

κεφαλαίων χρήσεων 19,72%). Παράλληλα, παρατηρείται ότι τα ίδια κεφάλαια της 

εταιρείας χρηµατοδοτούνται κατά σηµαντικό βαθµό (20,69%) κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου.  
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Παράλληλα, εξίσου µείζονος σηµασίας αποτελούν οι επενδύσεις σε µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και η µείωση των µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων της εταιρείας. Εποµένως, η Μ.Β.∆.Τ., η οποία χαρακτηρίζεται ως 

εντάσεως πάγιας περιουσίας, σύµφωνα µε την ανάλυση των αριθµοδεικτών, 

προβαίνει σε σηµαντικό ποσοστό επενδύσεων σε πάγια στοιχεία ενεργητικού, και 

λιγότερο σε κυκλοφορούντα, κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. 

 

Συµπερασµατικά, η εταιρεία Μ.Β.∆.Τ. σε σχέση µε το σύνολο των εισηγµένων 

εταιρειών ακολουθεί την ίδια πολιτική ως προς τη χορήγηση κεφαλαίων για την 

εξόφληση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεών της (πίνακας 34). Περαιτέρω, δεν 

διαφοροποιείται στο γεγονός ότι πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις περισσότερο 

σε πάγια και λιγότερο σε κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, ακριβώς όπως ο 

µέσος όρος των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

επενδύσεις σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού. 
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6.4.3 R.E.D.S. Α.Ε. Real Estate Development and Services 
 

Από τη µελέτη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας R.E.D.S. εξάγεται ότι 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου η χρήση κεφαλαίων αφορούσε 

περισσότερο την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, και λιγότερο τη µείωση 

στοιχείων παθητικού. 

 

Ειδικότερα, παρατηρούνται τα ακόλουθα: Η εταιρεία R.E.D.S., σύµφωνα µε τον 

πίνακα κίνησης κεφαλαίων (πίνακας 24), αντλεί σηµαντικά κεφάλαια από τον σχετικά 

υψηλό βαθµό ρευστοποίησης µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 

επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 

έως 2007. Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής των µη κυκλοφορούντων 

στοιχείων ενεργητικού και των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις στο σύνολο 

των πηγών χρηµατοδότησης είναι 34,23% και 23,08% αντίστοιχα.  

 

Επιπλέον, σηµαντικά κεφάλαια αντλεί και µε την αύξηση µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων (ποσοστό συµµετοχής 11,12% στο σύνολο των πηγών 

χρηµατοδότησης κατά την χρονική περίοδο 2003 έως 2007), πολιτική την οποία 

ακολουθεί από το 2002. Παράλληλα, η εταιρεία χρηµατοδοτείται και µε αύξηση ιδίων 

κεφαλαίων (ποσοστό συµµετοχής 35,79% στο σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης). 

Βέβαια, σηµαντικό είναι ότι η συγκεκριµένη αύξηση αφορά σε αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου, και λιγότερο σε αύξηση αποθεµατικών. 

 

Ωστόσο, δευτερεύουσας σηµασίας θεωρούνται οι χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίων από 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και από αύξηση βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. Εποµένως, η εταιρεία R.E.D.S. δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση ως 

προς την πολιτική χρηµατοδοτήσεων που ακολουθεί σε σχέση µε το σύνολο των 

εισηγµένων εταιρειών του κλάδου real estate - ανάπτυξης ακινήτων (πίνακας 34). Η 

µοναδική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η εταιρεία εκµεταλλεύεται τον σχετικά 

υψηλό βαθµό αποθεµάτων που παρουσιάζει, χρηµατοδοτώντας ένα σηµαντικό 

µέρος των επενδύσεών της. 

 

Βασική επιδίωξη της διοίκησης της εταιρείας κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 

αποτελεί η χρηµατοδότηση για τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και η µείωση 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της (ποσοστά συµµετοχής των λογαριασµών 

στο σύνολο των κεφαλαίων χρήσεων 30,68% και 10,71% αντίστοιχα). Επιπλέον, 

σηµαντικό µέρος κεφαλαίων διοχετεύεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στην 
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πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και κυρίως 

επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις (ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των 

κεφαλαίων χρήσεων 44,04% και 20,65% αντίστοιχα). 

 

Ωστόσο, σε µικρότερο βαθµό διατίθενται κεφάλαια για επενδύσεις σε κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού και για τη µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

(ποσοστά συµµετοχής 6,09% και 8,48% αντίστοιχα). Εποµένως, η εταιρεία R.E.D.S. 
δεν παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση ως προς την πολιτική διάθεσης 

κεφαλαίων την οποία ακολουθεί σε σχέση µε το σύνολο των εισηγµένων εταιρειών 

του κλάδου real estate - ανάπτυξης ακινήτων (πίνακας 34). Η µόνη διαφορά έγκειται 

στο γεγονός, ότι το σύνολο των εισηγµένων εταιρειών χαρακτηρίζεται από τη 

χρησιµοποίηση κεφαλαίων για την πληρωµή κυρίως των µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, ενώ η R.E.D.S. θέτει ως βασική προτεραιότητα τη µείωση των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της. 
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6.4.4 PASAL DEVELOPMENT S.A. 
 
Από τη µελέτη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας PASAL 

DEVELOPMENT S.A. εξάγεται ότι τα έτη 2003 έως 2007 η χρήση κεφαλαίων 

αφορούσε σε ποσοστά τόσο την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, όσο και τη 

µείωση στοιχείων παθητικού, µε εξαίρεση το 2005, στο οποίο  η χρήση κεφαλαίων 

αφορούσε καθαρά την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού.  

 

Ειδικότερα, παρατηρούνται τα ακόλουθα: σύµφωνα µε τον πίνακα κίνησης 

κεφαλαίων της εταιρείας PASAL (πίνακας 32), το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων 

της κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2007, προέρχεται από 

ρευστοποιήσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού µε ποσοστό συµµετοχής 40,25% στο 

σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης. Οι συγκεκριµένες ρευστοποιήσεις αφορούν 

κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις ακινήτων. Ωστόσο, κεφάλαια προέρχονται και από 

ενσώµατα πάγια, αν και το ποσοστό συµµετοχής είναι 3,86% στο σύνολο των πηγών 

χρηµατοδότησης. 
 

Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός, ότι σηµαντικά κεφάλαια αντλούνται και µέσω 

αυξήσεων των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (ποσοστό συµµετοχής 19,25% στο 

σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης). Ωστόσο, οι συγκεκριµένες αυξήσεις οφείλονται 

κυρίως στη σύναψη µακροπρόθεσµων δανείων. Παράλληλα, χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι η εταιρεία προβαίνει σε µεταβολή των ιδίων κεφαλαίων της, προκειµένου 

να αντλήσει κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών της ενεργειών, µε 

ποσοστό 26,38%. ∆ευτερεύουσας σηµασίας αποτελεί η άντληση κεφαλαίων από 

ρευστοποιήσεις κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού µε ποσοστό συµµετοχής 

9,75% στο σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης. 

 

Από τα παραπάνω εξάγεται ότι η εταιρεία PASAL δεν παρουσιάζει σηµαντική 

διαφοροποίηση ως προς την πολιτική των πηγών χρηµατοδότησης σε σχέση µε το 

σύνολο των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου real estate - ανάπτυξης ακινήτων 

(πίνακας 34).  

 

Βασική επιδίωξη της διοίκησης της εταιρείας κατά τη χρονική περίοδο 2003 έως 2007 

αποτελεί η χρηµατοδότηση για τον περιορισµό των ιδίων κεφαλαίων της (ποσοστό 

συµµετοχής 24,92% στο σύνολο των κεφαλαίων χρήσεων). Επιπλέον, η PASAL 

διοχετεύει ένα σηµαντικό ποσοστό κεφαλαίων (15,41% στο σύνολο των κεφαλαίων 

χρήσεων) για τη µείωση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεών της. Ωστόσο, αξίζει να 
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σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη µείωση αφορά κυρίως την πληρωµή των 

µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων. 

 

Παράλληλα, στους στόχους της διοίκησης της εταιρείας συγκαταλέγεται και η 

πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (ποσοστό 

συµµετοχής 41,86% στο σύνολο των κεφαλαίων χρήσεων). ∆ευτερεύουσας 

σηµασίας αποτελούν η διοχέτευση κεφαλαίων για τη µείωση των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, αλλά και για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού. 

 

Συµπερασµατικά, εξάγεται ότι η εταιρεία PASAL δεν παρουσιάζει σηµαντική 

διαφοροποίηση ως προς την πολιτική διάθεσης και χρήση κεφαλαίων την οποία 

ακολουθεί σε σχέση µε το σύνολο των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου της 

ανάπτυξης ακινήτων (πίνακας 34).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
 

 

7.1 Γενικά 
 
Στη συγκεκριµένη ενότητα θα εξαχθούν συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από 

την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου της 

ανάπτυξης ακινήτων. Βασικός σκοπός της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων είναι η 

αποτύπωση της παρούσας χρηµατοοικονοµικής κατάστασης κάθε εταιρείας, µέσω 

της κριτικής διερεύνησης των αριθµοδεικτών και των πινάκων κίνησης κεφαλαίων 

των εταιρειών. Ωστόσο, εξίσου σηµαντικές µε την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 

αποτελούν οι αναλύσεις της διεθνούς και εγχώριας οικονοµίας, καθώς και του κλάδου 

στον οποίο ανήκουν οι εξεταζόµενες εταιρείες.  

 

Εποµένως, στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται συµπεράσµατα τα οποία 

προκύπτουν τόσο από την ανάλυση της διεθνούς, της εγχώριας οικονοµίας και του 

κλάδου γενικότερα, όσο και από την κριτική διερεύνηση των αριθµοδεικτών και των 

πινάκων κίνησης κεφαλαίων των εταιρειών. Επιπλέον, στο τέλος του συγκεκριµένου 

κεφαλαίου θα παρουσιαστούν προτάσεις περαιτέρω έρευνας για κάθε επίδοξο 

µελλοντικό αναλυτή. 
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7.2 Συµπεράσµατα 
 
 
7.2.1 ∆ιεθνείς Οικονοµικές Εξελίξεις 
 
Η παγκόσµια οικονοµία κατά την πενταετία 2003 έως 2007 παρουσίασε σε γενικά 

πλαίσια ευνοϊκή πορεία. Πιο συγκεκριµένα, ο ρυθµός ανόδου του Παγκόσµιου 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος υπερέβη τα τελευταία τέσσερα συναπτά έτη το 

µέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών. Το έτος 2003 αυξήθηκε σε 4,1%, γεγονός το 

οποίο, ήταν ιδιαίτερα εµφανής στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία, στη Λατινική Αµερική, στις 

περισσότερες από τις αναδυόµενες οικονοµίες της Ασίας, στη Ρωσία και τις χώρες 

της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Η παγκόσµια οικονοµία παρουσίασε 

σηµαντική ανάκαµψη το έτος 2004, ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου Α.Ε.Π ανήλθε 

σε 5,3%, ενώ το έτος 2005 συνέχισε να παρουσιάζει θετική πορεία, παρά το γεγονός 

ότι σηµειώθηκε µείωση του ρυθµού ανόδου του παγκόσµιου Α.Ε.Π (4,8%), κυρίως 

λόγω αυξήσεων των διεθνών τιµών των καυσίµων. Η παγκόσµια οικονοµία 

εξακολούθησε να αναπτύσσεται µε υψηλό ρυθµό το 2006 (5% έναντι 4,4% το 2005). 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικονοµικών εξελίξεων υπήρξαν η υψηλότερη του 

αναµενόµενου επιτάχυνση του ρυθµού ανόδου του Α.Ε.Π. στη ζώνη του ευρώ και η 

συγκράτηση του επιπέδου του πληθωρισµού στις προηγµένες οικονοµίες. Το 2007 

κύριο χαρακτηριστικό των οικονοµικών εξελίξεων αποτέλεσε η διεθνής 

χρηµατοπιστωτική αναταραχή και η άνοδος των τιµών του πετρελαίου και των 

τροφίµων στις διεθνείς αγορές. Αποτέλεσµα των φαινοµένων αυτών, τα οποία 

εκδηλώθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του έτους ήταν η επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου 

της οικονοµικής δραστηριότητας διεθνώς, ιδίως τους τελευταίους µήνες του 2007. 
 

Ο παγκόσµιος πληθωρισµός µετρούµενος µε βάση τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή τη χρονική περίοδο 2003 - 2007 παρουσίασε σχετικά οµαλές µεταβολές. 

Αναλυτικότερα, το 2003 ο ρυθµός ανόδου του πληθωρισµού στις προηγµένες 

οικονοµίες αυξήθηκε 1,8%, έναντι 1,5% το 2002, ενώ στις αναδυόµενες και 

αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες οικονοµίες µειώθηκε κατά 0,1% και ανήλθε σε 

6,6%, παραµένοντας σχετικά υψηλός. Περαιτέρω αύξηση παρουσίασε το 2004 στις 

προηγµένες οικονοµίες, αλλά αντίθετη ήταν η πορεία του στις αναδυόµενες και 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Το έτος 2005 ο πληθωρισµός σηµείωσε ελάχιστη µόνο 

επιτάχυνση στις προηγµένες οικονοµίες, κυρίως λόγω του περιορισµού των 

µισθολογικών αυξήσεων και τις πτωτικής πίεσης που ασκούσαν στις τιµές η 

παγκοσµιοποίηση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο πληθωρισµός στη ζώνη 
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του ευρώ παρουσίασε έντονη µεταβλητότητα το 2006, αντανακλώντας κυρίως τις 

εξελίξεις στις τιµές του πετρελαίου και διαµορφώθηκε σε 2,2% σε µέσα ετήσια 

επίπεδα, όσο και το 2005. Το 2007 η συνεχιζόµενη αύξηση της τιµής του πετρελαίου 

και των τιµών των τροφίµων και βασικών εµπορευµάτων επέδρασε στην επιτάχυνση 

του πληθωρισµού σε διεθνές επίπεδο. 

 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας σε γενικά πλαίσια σηµειώθηκε ελαφριά µείωση 

κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 – 2007, τόσο στις Η.Π.Α, Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 15 κρατών – µελών, Ιαπωνία και στη ζώνη του ευρώ. Αντίθετη εικόνα 

παρουσίασε η Γερµανία, η οποία σηµείωσε αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε 8,4% 

το 2006 από 8,2% το 2002. 

 
Το έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης την περίοδο 2003 - 2007 παρουσίασε 

σταδιακά µείωση, µε αποτέλεσµα το 2007 να κυµαίνεται σε αρκετά χαµηλά επίπεδα. 

Το 2003 στις Η.Π.Α. εκτιµήθηκε ότι το έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης 

αυξήθηκε στο -4,6% του Α.Ε.Π. από -3,4% το 2002. Το έτος 2004 η δηµοσιονοµική 

πολιτική στις κυριότερες προηγµένες οικονοµίες είχε περισσότερο ουδέτερο 

χαρακτήρα, ύστερα από την έντονη επεκτατική πολιτική στα τρία προηγούµενα έτη. 

Ωστόσο, το έτος 2005, η κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής πολιτικής υπήρξε λίγο 

περιοριστική στις επτά µεγαλύτερες προηγµένες οικονοµίες ως σύνολο. Το 2006 το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα του τοµέα της γενικής κυβέρνησης στις µεγαλύτερες 

προηγµένες οικονοµίες ως σύνολο υποχώρησε περαιτέρω το 2006 ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. (στο -2,7% από -3,5% το 2005), παρέµεινε, ωστόσο, αρκετά υψηλό. Η 

δηµοσιονοµική προσαρµογή συνεχίστηκε σε πολλές οικονοµίες το 2007, βοηθούµενη 

όµως σηµαντικά από τις ευνοϊκές κυκλικές συνθήκες και από έκτακτα έσοδα. 

 

Γενικά, τα βασικά επιτόκια των Κεντρικών Τραπεζών σηµείωσαν πτωτική πορεία 

κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο, µε εξαίρεση το 2005. Πιο συγκεκριµένα, το 

έτος 2005, η νοµισµατική πολιτική έλαβε µία λιγότερο χαλαρή κατεύθυνση στις 

κυριότερες προηγµένες οικονοµίες. Στις Η.Π.Α το βασικό επιτόκιο της 

Οµοσπονδιακής Τράπεζας αυξήθηκε οκτώ φορές. Στη ζώνη του ευρώ η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, αφού διατήρησε τα επιτόκια της αµετάβλητα από τον Ιούνιο του 

2003 µέχρι και το Νοέµβριο του 2005, αποφάσισε την 1η ∆εκεµβρίου την αύξηση του 

βασικού της επιτοκίου κατά 25 µονάδες βάσης και επιπλέον κατά 25 µονάδες βάσης 

το Μάρτιο 2006, το οποίο διαµορφώθηκε σε 2,5%. Το 2006 η νοµισµατική πολιτική 

των κυριότερων προηγµένων οικονοµιών βρέθηκε αντιµέτωπη µε διαφορετικές 

προκλήσεις, ενώ το 2007, όσον αφορά στις εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, αυξήθηκαν 
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εκ νέου τα βασικά επιτόκια δύο φορές, κατά 50 µονάδες βάσης συνολικά, έπειτα από 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

 

7.2.2 Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονοµία 

 
Στην ελληνική οικονοµία, κατά την πενταετία 2003 - 2007, παρουσιάστηκαν 

αυξοµειώσεις του ρυθµού ανόδου του Α.Ε.Π., γεγονός το οποίο οφειλόταν σε 

αρκετούς παράγοντες. Αναλυτικότερα, το 2003 ο ρυθµός ανόδου του Α.Ε.Π. 

διαµορφώθηκε σε 4,8% έναντι 3,8% το 2002, ο οποίος ήταν υψηλότερος µεταξύ των 

15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, στη διαµόρφωση υψηλού ρυθµού 

ανόδου του Α.Ε.Π. συνετέλεσαν η διατήρηση χαλαρών νοµισµατικών συνθηκών, η 

σταδιακή βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος και οι εισροές κοινοτικών πόρων. 

Ωστόσο, το έτος 2004, ο µέσος ρυθµός ανόδου του Α.Ε.Π. άρχισε να επιβραδύνεται 

και το 2005 µειώθηκε αισθητά. Όµως παρ’ όλα αυτά, η επίδοση της ελληνικής 

οικονοµίας κρίθηκε ικανοποιητική. Στη διατήρηση του Α.Ε.Π. σε ικανοποιητικά 

επίπεδα συνέβαλαν οι ευνοϊκές νοµισµατικές και χρηµατοπιστωτικές συνθήκες, οι 

οποίες επέτρεψαν την περαιτέρω χρηµατοδότηση της δαπάνης των νοικοκυριών, 

καθώς και το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Η ελληνική οικονοµία το 2006 

εξακολούθησε να αναπτύσσεται µε υψηλό ρυθµό, ο οποίος έφτασε το 4,3%, έναντι 

3,7% το 2005. Στην επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης συνέβαλε κυρίως η εγχώρια 

ζήτηση. Το 2007 το Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 4,0%, έναντι 4,2% το 2006. Συνεπώς, ο 

ρυθµός ανόδου του Α.Ε.Π. υπερέβη τον αντίστοιχο ρυθµό της ζώνης του ευρώ  

(2,6%) και η ελληνική οικονοµία παρέµεινε µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες της Ε.Ε. 

 

Οι µεταβολές του πληθωρισµού στην Ελλάδα µε βάση τον Εναρµονισµένο ∆είκτη 

Τιµών του Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ), αν και ανοδικές, κυρίως τα πρώτα χρόνια της 

εξεταζόµενης περιόδου ήταν οµαλές σχετικά µε το γενικότερο αρνητικό οικονοµικό 

κλίµα που επικρατούσε. Το έτος 2003 ο µέσος ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού 

υποχώρησε, γεγονός το οποίο οφειλόταν στην ανατίµηση του ευρώ που συγκράτησε 

τον εισαγόµενο πληθωρισµό, καθώς και στην επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου του 

κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονοµίας. Εντούτοις, το 

έτος 2005 παρουσίασε αύξηση η οποία οφειλόταν κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες. 

Το 2006 ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός στην Ελλάδα υποχώρησε ελαφρά στο 3,3% 

από 3,5% το 2005, βάσει του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ). 
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Τέλος, το 2007 ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός (βάσει του Εν∆ΤΚ) υποχώρησε στο 

3,0% από 3,3% το 2006. 

  

Η συνολική απασχόληση παρουσίασε αύξηση καθ’ όλη  τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου, ενώ το ποσοστό ανεργίας κινήθηκε σε χαµηλά σχετικά επίπεδα. Η άνοδος 

της απασχόλησης προήλθε κυρίως από την ενίσχυση της µισθωτής απασχόλησης και από 

κλάδους του τοµέα των υπηρεσιών (π.χ. εµπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια κ.λπ.). 

Συνοπτικά, από την επισκόπηση της ελληνικής αγοράς εργασίας προκύπτει ότι 

παραµένουν σηµαντικές προκλήσεις, όπως είναι το χαµηλό ποσοστό 

απασχόλησης και η υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. Τα 

προβλήµατα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη να εφαρµοστούν πολιτικές τόνωσης 

της επιχειρηµατικότητας και µέτρα µείωσης της διαρθρωτικής ανεργίας µέσω της 

έγκαιρης παρέµβασης σε φθίνοντες κλάδους της ελληνικής οικονοµίας.  

 

Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του Α.Ε.Π. επιδεινώνεται συνεχώς 

κατά τη χρονική περίοδο 2003 – 2007. Το 2004, παρά τον ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό 

οικονοµικής ανάπτυξης, το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης διευρύνθηκε ακόµα 

περισσότερο. Ωστόσο, το 2005 καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη µείωση του, 

καθώς και για να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις δανειακές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης 

παρουσίασαν µείωση το έτος 2005. Ενώ, ανάλογη εικόνα παρουσίασε και ο λόγος 

του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το Α.Ε.Π., το οποίο οφειλόταν στην 

περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική, καθώς και στη συνδυασµένη επίδραση του 

υψηλού ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και των χαµηλών επιτοκίων. Το 2006 η 

κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής πολιτικής παρέµεινε περιοριστική. Το έλλειµµα 

του κρατικού προϋπολογισµού το 2006 µειώθηκε από -6,2% του Α.Ε.Π. το 2005 σε 

-3,8% του Α.Ε.Π., ενώ το 2007 το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού σε 

δηµοσιονοµική βάση αυξήθηκε σε 10.521 εκατ. ευρώ ή -4,6%. 

 

Οι νοµισµατικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 2003 έως 2007 

χαρακτηρίζονταν από εναλλασσόµενες αυξοµειώσεις του Μ3, το οποίο αποτελεί 

την ελληνική συνιστώσα του νοµισµατικού µεγέθους Μ3 της ζώνης του ευρώ. Τα 

τραπεζικά επιτόκια κινήθηκαν πτωτικά, γεγονός στο οποίο συνέβαλαν αφενός οι 

συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων και αφετέρου η 

µείωση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από την 

άλλη πλευρά, ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης της 

οικονοµίας από τα Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, αν και τα πρώτα 
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χρόνια της εξεταζόµενης περιόδου παρουσίαζε µείωση, από το 2004 σηµείωσε 

αξιόλογη επιτάχυνση.  

 

7.2.3 Ανάλυση Κλάδου 

Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνει την εξέταση των χαρακτηριστικών του κλάδου της 

κτηµαταγοράς και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.  

 

Η ισορροπία της αγοράς ακινήτων σε χώρες όπως η Ελλάδα επηρεάζεται θετικά από 

την οικονοµική και πολιτική σταθερότητα της χώρας, ενώ σε χώρες όπου υπάρχει 

αβεβαιότητα οι τιµές είναι περισσότερο ευµετάβλητες και εµπεριέχουν µεγαλύτερο 

ποσοστό κινδύνου. Η µελλοντική πορεία της κτηµαταγοράς εξαρτάται από την εξέλιξη 

της οικονοµίας, την αλλαγή του φορολογικού πλαισίου που διέπει τα ακίνητα, την 

ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου, την συνεπή εφαρµογή χωροταξικών 

κανόνων, καθώς και την δραστηριοποίηση θεσµικών και άλλων µεγάλων επενδυτών 

στον χώρο. 

 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας έχουν 

διαφοροποιηθεί και διευρυνθεί τα τελευταία έτη και σταδιακά παρατηρείται 

εξειδίκευση των φορέων σε συγκεκριµένες κατηγορίες υπηρεσιών. Στην παρούσα 

φάση, στην εγχώρια αγορά ακινήτων υφίστανται ακόµα µεγάλα περιθώρια 

ανάπτυξης και διεύρυνσης της αγοράς, καθώς οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται 

υστερούν σε σχέση µε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η δραστηριοποίηση εταιρειών 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, έχει ήδη επιδράσει θετικά στην διεύρυνση της 

αγοράς λόγω προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίων. Επίσης, ενισχυτικός 

παράγοντας θεωρείται και η κινητοποίηση φορέων του ∆ηµοσίου (και κυρίως της 

Κ.Ε.∆. και της εταιρείας Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.) προς την κατεύθυνση της 

συστηµατικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου και των 

συνδεδεµένων φορέων (ασφαλιστικά ταµεία κ.ά.), µε στόχο την ενίσχυση των 

δηµοσίων εσόδων.  

 

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει αρκετές ευκαιρίες για την ανάπτυξη σύγχρονων και 

µεγάλων έργων (συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες), οι οποίες όµως, λόγω µίας 

σειράς προβληµάτων δεν έχουν αξιοποιηθεί. Προβλήµατα θεσµικά, νοµοθετικά και 

φορολογικά δηµιουργούν συνθήκες ασθενούς προσέλκυσης επιχειρηµατικών 

κεφαλαίων κυρίως ξένων επενδυτών. Ειδικότερα, οι διαδικασίες που αναφέρονται 
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στα πολεοδοµικά ζητήµατα, χαρακτηρίζονται από ασάφειες, καθυστερήσεις και 

γραφειοκρατία, µε αποτέλεσµα ο επενδυτικός κίνδυνος να αυξάνεται, γεγονός που 

δεν ευνοεί την υλοποίηση µεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων. Επιπλέον πολύπλοκος 

χαρακτηρίζεται και ο χωροταξικός σχεδιασµός της χώρας. Ο µη σαφής καθορισµός 

χρήσεων γης σε εκτός σχεδίου περιοχές, η έλλειψη πλήρους και ακριβούς 

καταγραφής ιδιοκτησιακού καθεστώτος (Κτηµατολόγιο), ο κατακερµατισµός των 

ιδιοκτησιών και η αδυναµία υλοποίησης προγραµµάτων οργανωµένης δόµησης, 

καθιστούν δυσχερή την ανάπτυξη µεγάλων έργων.   

 

Αναφορικά µε το φορολογικό καθεστώς, τα βασικότερα προβλήµατα αφορούν την 

ύπαρξη πολλών φόρων στα ακίνητα. Η εφαρµογή του Φ.Π.Α. στα νεόδµητα ακίνητα 

από την 1/1/2006 προκάλεσε, όπως αναµενόταν, αρχικά ορισµένες «παρενέργειες» 

στην αγορά ακινήτων (ιδίως κατοικιών), ταυτόχρονα όµως αναµένεται να οδηγήσει σε 

εξορθολογισµό (ως ένα βαθµό) της αγοράς, µε τη σύγκλιση των πραγµατικών και 

αντικειµενικών αξιών. Περαιτέρω, στη χώρα µας η αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται 

από συνθήκες έλλειψης συστηµατικής πληροφόρησης λόγω της ανεπάρκειας (ή και 

ανυπαρξίας) στατιστικής πληροφόρησης σχετικά µε τις αγοραπωλησίες και 

εκµισθώσεις ακινήτων.  

 

Η εγχώρια κτηµαταγορά έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη διάρθρωση της ιδιοκτησίας. 

Σύµφωνα µε υπάρχουσες µελέτες εκτιµάται, ότι ο δηµόσιος τοµέας κατέχει ιδιαίτερα 

υψηλό ποσοστό της συνολικής εγχώριας ακίνητης περιουσίας και χαρακτηρίζεται 

από υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης. Ορισµένοι από τους ιδιοκτήτες ακίνητης 

περιουσίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι οι ασφαλιστικοί φορείς, οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις (Κ.Ε.∆., Ο.Σ.Ε. κ.λ.π.), η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Εκκλησία. Πάντως 

εκτιµάται ότι, έως σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατική αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ανάλογη του µεγέθους και της 

εµπορικής της αξίας. Αξίζει να αναφερθεί πάντως ότι από το προηγούµενο έτος 

έχουν ήδη σηµειωθεί κάποιες σηµαντικές συνεργασίες δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 

οι οποίες και αναµένεται να εντατικοποιηθούν στο άµεσο µέλλον. 

 

Η εγχώρια αγορά των ακινήτων αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα της ελληνικής 

Οικονοµίας. Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου η κατοχή ακινήτων αποσπά το 

µεγαλύτερο µέρος του πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών. Οι εξελίξεις στις τιµές 

πώλησης των ακινήτων µέσω της επίδρασής τους στον ιδιωτικό πλούτο επηρεάζουν 

τις αποταµιευτικές επιλογές καθώς και την εµπιστοσύνη των νοικοκυριών, που 
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αποτελούν δύο από τους κυριότερους παράγοντες ώθησης του οικονοµικού κύκλου 

και της ανάπτυξης.  

 

Η άποψη των επιχειρήσεων του κλάδου για την πορεία των τιµών πώλησης κατά το 

2008 - 2009 στις διάφορες επιµέρους κατηγορίες ακινήτων, παρουσιάζει 

διακυµάνσεις αναφορικά µε τις τιµές πώλησης των κατοικιών, καθώς αυτές είναι 

αρκετά διαφοροποιηµένες ανάλογα µε την κάθε περιοχή. Η πορεία των τιµών για 

ακίνητα (κυρίως για νεόκτιστα σε περιοχές της Αττικής) εκτιµάται από παράγοντες 

του κλάδου ότι εµφάνισε µείωση κατά το 2007 λόγω και της υπερπροσφοράς σε 

συνδυασµό µε την ελαφρά άνοδο των επιτοκίων. Η αγορά αξιολογεί ότι οι τιµές 

πώλησης γραφείων από το 2006 οπότε και διεκόπη η πτωτική πορεία των 

προηγούµενων ετών, διαµορφώνονται µε ρυθµούς που οδηγούν προς ελαφρά 

αύξηση, κατάσταση η οποία συνεχίστηκε και κατά το 2007. Η υλοποίηση των 

συγκοινωνιακών έργων οδηγεί σε µια µετακίνηση του ενδιαφέροντος στους νέους 

οδικούς άξονες µακριά από το κέντρο της πόλης, προσφέροντας στις επιχειρήσεις 

µεγάλη ποικιλία επιλογών.  

 

Περαιτέρω, µε βάσει απόψεις κορυφαίων παραγόντων της αγοράς ακινήτων, όπως 

αυτές καταγράφηκαν κατά την πρωτογενή έρευνα µεταξύ των επιχειρήσεων του 

κλάδου, από ορισµένες πλευρές υποστηρίζεται ότι οι τιµές πώλησης  των 

καταστηµάτων εµφάνισαν ελαφρά ανοδικές τάσεις το 2007, ενώ σταθεροποίηση (µε 

περιπτώσεις ελαφριάς ανόδου σε συγκεκριµένες περιοχές) εκτιµάται ότι σηµειώθηκε 

στις τιµές πώλησης των οικοπέδων. Αύξηση εκτιµάται ότι σηµείωσαν και το 2007 οι 

τιµές πώλησης των παραθεριστικών κατοικιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ 

βελτίωση (σε συνδυασµό µε την δυναµική ανάπτυξη που προβλέπεται για την 

περίοδο 2006 - 2008) θεωρείται ότι σηµειώθηκε και στις τιµές πώλησης των 

συγκροτηµάτων που συνδυάζουν ψυχαγωγικές και εµπορικές δραστηριότητες στα 

µεγάλα αστικά κέντρα. Σταθεροποίηση (µε περιπτώσεις ελαφριάς ανόδου) 

αξιολογείται ότι σηµείωσαν οι τιµές των βιοµηχανικών και αποθηκευτικών χώρων, 

κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ ανάλογη εκτιµάται ότι ήταν η πορεία 

των τιµών των ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων και των πολυκινηµατογράφων σε 

ολόκληρη τη χώρα.   

 

Αναφορικά µε τις προοπτικές εξέλιξης των ακινήτων στην Ελλάδα τα προσεχή έτη, 

σηµειώνεται ότι αυτές διαφοροποιούνται  ανάλογα µε τις επιµέρους κατηγορίες. Όσον 

αφορά τα εµπορικά ακίνητα (γραφεία / καταστήµατα) και τους πολυκινηµατογράφους, 

εκτιµάται ότι οι τιµές πώλησης θα εµφανίσουν σταθεροποιητικές τάσεις τα προσεχή 
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έτη. Ιδιαίτερη ανάπτυξη εκτιµάται ότι θα γνωρίσουν οι βιοµηχανικοί / αποθηκευτικοί 

χώροι, ο τοµέας των logistics και οι τιµές των µεγάλων εµπορικών-ψυχαγωγικών 

κέντρων στα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, καθώς υπάρχει ζήτηση για τέτοιους 

χώρους.  

 

Οι φορείς τους κλάδου προβλέπουν ότι τα προσεχή έτη θα αυξηθεί περαιτέρω η 

ζήτηση παραθεριστικών κατοικιών, τόσο από έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές, 

στο οποίο συνέβαλε κυρίως η θετική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό µετά την 

επιτυχή τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων. Η αγορά παραθεριστικών κατοικιών ως 

οργανωµένη οικιστική ανάπτυξη, αποτελεί ευκαιρία και πρόκληση στα δεδοµένα της 

ελληνικής κτηµαταγοράς, ωστόσο παραµένει έως σήµερα σε µεγάλο βαθµό 

αναξιοποίητη.  Τα κυριότερα προβλήµατα εντοπίζονται στην πλευρά της προσφοράς 

και ειδικότερα στο θεσµικό πλαίσιο πολεοδόµησης καθώς και στην ανεπάρκεια 

υποδοµών πρόσβασης και προστασίας του περιβάλλοντος. Κατά κύριο λόγο, οι 

εξοχικές κατοικίες αναπτύσσονται σε εκτός σχεδίου περιοχές, µε αποτέλεσµα οι 

σχετικές αναπτύξεις να πραγµατοποιούνται συνήθως σε περιορισµένη έκταση, 

κυρίως δε από µεµονωµένους ιδιοκτήτες, ενώ τα τελευταία έτη σηµειώθηκε και 

διείσδυση οργανωµένων εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων. 

 

Σχετικά µε το εν γένει επενδυτικό περιβάλλον στην εγχώρια αγορά ακινήτων, αυτό 

χαρακτηρίζεται συνήθως από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 

Παράγοντες όπως το γενικότερο σταθερό οικονοµικό περιβάλλον, οι σχετικά υψηλές, 

σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητα και 

αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο, κάνουν πιο ελκυστική την  Ελληνική αγορά ακινήτων 

σε ξένες επενδύσεις. Υπάρχουν όµως και παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά 

στην επένδυση ξένων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά του Real Estate. Αυτοί έχουν 

να κάνουν µε το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς, την άνοδο των επιτοκίων / 

subrimes, την είσοδο νέων χωρών στην Ε.Ε. και τον επακόλουθο ανταγωνισµό στο 

επίπεδο της προσφοράς και την σταδιακή µείωση των αποδόσεων καθώς σιγά-σιγά 

η ελληνική αγορά ωριµάζει. 

 

 

7.2.4 Κριτική ∆ιερεύνηση Αριθµοδεικτών Κλάδου 

 
Σύµφωνα µε τον πίνακα των µέσων τιµών αριθµοδεικτών των εισηγµένων εταιρειών 

του κλάδου της ανάπτυξης ακινήτων, ο οποίος παρατίθεται σε παράρτηµα, η 

συνολική αποδοτικότητα αν και παρουσιάζει βελτίωση από το 2003 έως το 2006, το 
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τελευταίο έτος της εξεταζόµενης περιόδου µειώνεται. Επιπλέον, ίδια εικόνα 

παρουσιάζει η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η οποία παρουσιάζει θετικές 

τιµές, έως το 2006 βελτιώνεται και µετά µειώνεται. Εποµένως, οι εταιρείες θα πρέπει 

να προβούν σε σηµαντικές αλλαγές και βελτιώσεις στο µέλλον, προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν όποια προβλήµατα και αδυναµίες παρουσιάζουν. 

 

Οι εισηγµένες εταιρείες του κλάδου κατά µέσο όρο παρουσιάζουν χαµηλές τιµές όσον 

αφορά στο δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων, γεγονός το οποίο πιθανά σηµαίνει 

ότι χρησιµοποιούν σε µικρότερο βαθµό τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, σε σχέση µε 

τις πωλήσεις. Εποµένως, θα έλεγε κανείς ότι παρουσιάζουν σε κάποιο βαθµό 

υπερεπένδυση σε πάγια στοιχεία ενεργητικού. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι 

διαχρονικά µάλλον δε βελτιώνουν την πολιτική τους, όσον αφορά στα πάγια, γεγονός 

το οποίο διαφαίνεται από τη συνεχή µείωση του συγκεκριµένου δείκτη. Αντίθετη 

εικόνα παρουσιάζει ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, ο οποίος παρουσιάζεται υψηλότερος της µονάδας µόνο το πρώτο έτος 

της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου 2003 - 2007, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι από 

το 2004 και µετά δεν χρησιµοποιούνται σε µεγαλύτερο βαθµό τα κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

Η πολιτική των αποθεµάτων, την οποία ακολουθούν οι εισηγµένες εταιρείες του 

κλάδου, δεν κρίνεται ικανοποιητική, καθώς δεν καθίσταται δυνατή η διατήρηση του 

ελάχιστου απαραίτητου ποσού αποθεµάτων, αλλά παρόλα αυτά ο δείκτης δεν είναι 

χαρακτηριστικός του κλάδου. ∆ιαφορετική εικόνα, ωστόσο, παρουσιάζει η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων, η οποία από το έτος 2003 αυξάνεται 

συνεχώς, µε µόνη εξαίρεση το 2006, στη χρήση του οποίου παρουσιάζει µείωση. 

 

Η ρευστότητα των εταιρειών (άµεση και τρέχουσα) κατά µέσο όρο κυµαίνεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς αυξάνεται κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου, µε εξαίρεση τα έτη 2004 και 2005, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες είναι 

µεγαλύτεροι της µονάδας. Ο βαθµός δανειακής επιβάρυνσης των εταιρειών κατά 

µέσο όρο δεν παρουσιάζεται υψηλός, εκφράζοντας την πολιτική των εταιρειών να 

αντλούν κεφάλαια όχι µόνο από τον δανεισµό.  

 

Σύµφωνα µε τους αριθµοδείκτες παγιοποίησης περιουσίας, οι εισηγµένες εταιρείες 

του κλάδου χαρακτηρίζονται ως εντάσεως πάγιας περιουσίας καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εξεταζόµενης περιόδου. Η χρηµατοδότηση του παγίου ενεργητικού από το έτος 

2003 πραγµατοποιείται από κεφάλαια µεγάλης διάρκειας, αλλά σταδιακά 
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περιορίζεται. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλες τις χρήσεις ο δείκτης 

παρουσιάζεται µεγαλύτερος της µονάδας. Επιπλέον, σύµφωνα µε το δείκτη ίδια 

κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια είναι ελαφρώς µικρότερα των 

επενδύσεων σε πάγια καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, µε εξαίρεση 

το 2003. Εποµένως, για τη χρηµατοδότηση των παγίων στοιχείων οι εταιρείες κατά 

µέσο όρο χρησιµοποιούν εκτός από τα ίδια κεφάλαια και ξένα. Τέλος, παρουσιάζουν 

αρνητικές τιµές του δείκτη χρηµατοδότησης κυκλοφορούντος ενεργητικού µε 

µακροπρόθεσµα κεφάλαια καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, µε 

εξαίρεση το 2007. 

 

 

7.2.5 Κριτική ∆ιερεύνηση Πινάκων Κίνησης Κεφαλαίων 

 

Βασικότερη πηγή χρηµατοδότησης για την πλειοψηφία των εισηγµένων εταιρειών του 

κλάδου της ανάπτυξης ακινήτων αποτελεί ο µακροπρόθεσµος δανεισµός µε ποσοστό 

συµµετοχής στο σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης 25,18%. Επιπλέον, οι εταιρείες 

αντλούν κεφάλαια από ρευστοποιήσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού (µε ποσοστό 

συµµετοχής 33,29%). Παράλληλα, βασικοί πόροι για τη χρηµατοδότηση των 

επενδύσεων των εταιρειών αντλούνται από αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων (µε 

ποσοστό συµµετοχής 20,69%), οι οποίες οφείλονται τόσο σε αυξήσεις αποθεµατικών 

όσο και σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου.  

 

Οι ρευστοποιήσεις κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και οι αυξήσεις 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αποτελούν πηγές χρηµατοδότησης δευτερεύουσας 

σηµασίας, καθώς παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής (16,43% και 

4,41% αντίστοιχα).  

 

Το σύνολο των εισηγµένων εταιρειών κατά µέσο όρο χαρακτηρίζεται από 

χρηµατοδότηση για τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων τους (ποσοστό συµµετοχής 

26,21% στο σύνολο των κεφαλαίων χρήσεων). Παράλληλα, στους στόχους των 

εταιρειών συγκαταλέγεται και η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα 

στοιχεία ενεργητικού (ποσοστό συµµετοχής 37,85% στο σύνολο των κεφαλαίων 

χρήσεων). Επιπλέον, σηµαντικό µέρος κεφαλαίων χορηγείται για τη µείωση των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεών τους (14,01% στο σύνολο των κεφαλαίων 

χρήσεων).  
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Από την άλλη πλευρά, δευτερεύουσας µάλλον σηµασίας αποτελεί για τις εισηγµένες 

εταιρείες του κλάδου η διοχέτευση κεφαλαίων για τη µείωση των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεών τους, µέσω της πληρωµής κυρίως των προµηθευτών και των 

βραχυπρόθεσµων δανείων τους, αλλά και για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (ποσοστά συµµετοχής 8,85% και 13,08% 

αντίστοιχα). 
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7.3 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Εξεταζόµενων Εταιρειών 
 

 

7.3.1 LAMDA Development Α.Ε. 
 
Από τη µελέτη των λογιστικών καταστάσεων εξάγεται ότι οι συνολικές πωλήσεις 

αυξήθηκαν σηµαντικά την εξεταζόµενη περίοδο. Η χρήση 2005 ήταν αυτή µε τις 

µεγαλύτερες πωλήσεις, όπου και πραγµατοποιήθηκε αλµατώδης αύξηση των 

πωλήσεων.  Όσον αφορά στα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, τα µεγαλύτερα ως 

απόλυτοι αριθµοί πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση 2006 ενώ τα µικρότερα τη χρήση 

2004. 

 

Τα σύνολα ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου 

παρουσίασαν διακυµάνσεις. Φαίνεται ότι η χρήση 2007 ήταν αυτή µε τις υψηλότερες 

τιµές, ενώ η χρήση 2004 αυτή µε τις χαµηλότερες τιµές. Όσον αφορά στα στοιχεία 

του ενεργητικού, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, το κυκλοφορούν 

ενεργητικό αποτελεί το 13,9% (µέσος όρος πενταετίας) του συνολικού ενεργητικού, 

ενώ το µη κυκλοφορούν ενεργητικό το 86% (µέσος όρος πενταετίας). Όσον αφορά 

στα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου τα ίδια κεφάλαια είναι πολύ µεγαλύτερα από το σύνολο των υποχρεώσεων. 

 

Από τη µελέτη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας LAMDA Development 

Α.Ε. εξάγεται ότι τα έτη 2004 έως 2007 η χρήση κεφαλαίων αφορούσε την αύξηση 

των στοιχείων του ενεργητικού, ενώ το 2003  η χρήση κεφαλαίων αφορούσε µείωση 

στοιχείων παθητικού. Το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 

εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2007 προέρχεται κυρίως από αυξήσεις των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων. Παράλληλα, σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης 

αποτελούν και οι ρευστοποιήσεις σε κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, κυρίως 

αποθεµάτων και διαθεσίµων. Η εταιρεία χρησιµοποιεί τα παραπάνω κεφάλαια 

κυρίως για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού. Επιπλέον, ένα βασικό ποσοστό των κεφαλαίων της χρησιµοποιείται για 

τη µείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ σηµαντικός είναι και ο περιορισµός 

των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας LAMDA Development Α.Ε. παρουσιάζει 

συνεχή βελτίωση κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2006, όπως και ο 

δείκτης ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το 2007 οι παραπάνω δείκτες είναι αρνητικοί. Η 
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εταιρεία παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα όσον αφορά στη ρευστότητά της. Όσον 

αφορά στο µικτό και καθαρό περιθώριο κέρδους οι µεγαλύτερες τιµές παρατηρούνται 

τη χρήση 2006, ενώ το 2007 είναι αρνητικές. Οι αριθµοδείκτες διάρθρωσης 

κεφαλαίων δείχνουν ότι η χρηµατοδότηση του παγίου ενεργητικού πραγµατοποιείται 

από κεφάλαια µεγάλης διάρκειας, ενώ η παγιοποίηση βρίσκεται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. Τέλος, η µερισµατική απόδοση είναι καλή. 

 
 
7.3.2 Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 
 
Από τη µελέτη των λογιστικών καταστάσεων εξάγεται ότι οι συνολικές πωλήσεις 

παρουσίασαν σηµαντικές διακυµάνσεις την εξεταζόµενη περίοδο. Η χρήση 2003 

ήταν αυτή µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις, ενώ η χρήση 2005 αυτή µε τις χαµηλότερες 

πωλήσεις. Το 2006 και το 2007 οι πωλήσεις ακολούθησαν πάλι ανοδική πορεία. 

Όσον αφορά στα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, τα µεγαλύτερα ως απόλυτοι 

αριθµοί πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση 2006 ενώ τα µικρότερα τη χρήση 2004. 

 

Τα σύνολα ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου 

κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου τριπλασιάστηκαν. Φαίνεται ότι η χρήση 

2007 ήταν αυτή κατά την οποία το ενεργητικό και το παθητικό έλαβαν τις υψηλότερες 

τιµές, ενώ η χρήση 2003 αυτή µε τις χαµηλότερες τιµές. Όσον αφορά στα στοιχεία 

του ενεργητικού, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, το κυκλοφορούν 

ενεργητικό αποτελεί το 22,93% (µέσος όρος πενταετίας) του συνολικού ενεργητικού, 

ενώ το µη κυκλοφορούν ενεργητικό το 69,12% (µέσος όρος πενταετίας). Όσον 

αφορά στα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό 

εξέταση περιόδου τα ίδια κεφάλαια είναι µικρότερα από το σύνολο των 

υποχρεώσεων. 

 

Από τη µελέτη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας Μπάµπης Βωβός 

εξάγεται ότι τα έτη 2004 έως 2007 η χρήση κεφαλαίων αφορούσε περισσότερο την 

αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, ενώ το 2003  η χρήση κεφαλαίων αφορούσε 

µείωση στοιχείων παθητικού. Το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων της εταιρείας 

κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2007 προέρχεται κυρίως από 

ρευστοποιήσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού µε ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο 

των πηγών χρηµατοδότησης 41,64%. Παράλληλα, εξίσου σηµαντικό µέρος 

κεφαλαίων αντλεί η εταιρεία µέσω σύναψης µακροπρόθεσµων δανείων (ποσοστό 

19,72%). Η εταιρεία χρησιµοποιεί τα παραπάνω κεφάλαια κυρίως για την 
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πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού. 

Επιπλέον, ένα βασικό ποσοστό των κεφαλαίων της χρησιµοποιείται για τη µείωση 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ σηµαντικός είναι και ο περιορισµός των ιδίων 

κεφαλαίων. 

 

Η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 

έως 2007. Ανάλογη εξέλιξη κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρουσιάζει και ο δείκτης 

ιδίων κεφαλαίων, λαµβάνοντας τη µεγαλύτερη τιµή του το 2004. Η εταιρεία διατηρεί 

ελάχιστα ρευστά διαθέσιµα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών 

της. Όσον αφορά στο µικτό και καθαρό περιθώριο κέρδους οι δείκτες αντανακλούν 

την εντυπωσιακή αύξηση των συνολικών και καθαρών κερδών της εταιρείας ως 

ποσοστό των καθαρών πωλήσεων της το έτος 2004, αλλά και σε σχέση µε τη µέση 

τιµή του κλάδου, ενώ τα επόµενα έτη η τιµή του δείκτη µειώνεται. Οι αριθµοδείκτες 

διάρθρωσης κεφαλαίων δείχνουν ότι η χρηµατοδότηση του παγίου ενεργητικού 

πραγµατοποιείται από κεφάλαια µεγάλης διάρκειας. Σύµφωνα µε τους δείκτες 

παγιοποίησης, η εταιρεία παρουσιάζει χαµηλό βαθµό παγιοποίησης σε σχέση µε τις 

µέσες τιµές των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου, µε εξαίρεση τις χρήσεις 2006 και 

2007. Τέλος, η µερισµατική απόδοση είναι καλή. 

 
 
7.3.3 R.E.D.S. Α.Ε. Real Estate Development and Services 
 
Από τη µελέτη των λογιστικών καταστάσεων εξάγεται ότι οι συνολικές πωλήσεις 

παρουσίασαν διακυµάνσεις την εξεταζόµενη περίοδο. Η χρήση 2007 ήταν αυτή µε τις 

µεγαλύτερες πωλήσεις, ενώ η χρήση 2005 αυτή µε τις χαµηλότερες πωλήσεις. Όσον 

αφορά στα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, τα µεγαλύτερα ως απόλυτοι αριθµοί 

πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση 2007 ενώ τα µικρότερα τη χρήση 2005. 

 

Από τη µελέτη των Ισολογισµών σε κάθετη µορφή συµπεραίνεται ότι τα σύνολα 

ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου παρουσίασαν 

διακυµάνσεις, όχι ωστόσο αξιόλογες. Φαίνεται ότι η χρήση 2006 ήταν αυτή µε τις 

υψηλότερες τιµές, ενώ η χρήση 2003 αυτή µε τις χαµηλότερες τιµές. Όσον αφορά στα 

στοιχεία του ενεργητικού, το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 68,5 έως 90,3% 

του συνολικού ενεργητικού (µέσος όρος πενταετίας 83,77%), ενώ το µη 

κυκλοφορούν ενεργητικό το 15,85% (µέσος όρος πενταετίας). Όσον αφορά στα 
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στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου τα ίδια κεφάλαια είναι µεγαλύτερα από το σύνολο των υποχρεώσεων. 

 

Από τη µελέτη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας R.E.D.S. εξάγεται ότι 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου η χρήση κεφαλαίων αφορούσε 

περισσότερο την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, και λιγότερο τη µείωση 

στοιχείων παθητικού. Το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 

εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2007 προέρχεται κυρίως από αυξήσεις των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων. Παράλληλα, σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης 

αποτελούν και οι ρευστοποιήσεις σε κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, κυρίως 

αποθεµάτων και διαθεσίµων. Η εταιρεία χρησιµοποιεί τα παραπάνω κεφάλαια 

κυρίως για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού. Επιπλέον, ένα βασικό ποσοστό των κεφαλαίων της χρησιµοποιείται για 

τη µείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ σηµαντικός είναι και ο περιορισµός 

των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας R.E.D.S. δεν παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα 

καλή κατάσταση, µάλιστα τις χρήσεις 2004 και 2005 είναι αρνητική και κινείται σε 

αρκετά χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων 

εταιρειών του κλάδου, µε εξαίρεση το 2007, στο οποίο η τιµή του δείκτη αφενός 

λαµβάνει τη µεγαλύτερη αύξηση σε σχέση µε το 2003, και αφετέρου παρουσιάζεται 

αισθητά υψηλότερος σε σχέση µε τη µέση τιµή του συνόλου των εισηγµένων 

εταιρειών. Παρόµοια εικόνα παρουσιάζει και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων. Οι δείκτες ρευστότητας από το έτος 2003 έως το 2006, παρουσιάζονται 

µικρότεροι της µονάδας µε εξαίρεση τη χρήση 2007, κινούνται µε άλλα λόγια σε 

χαµηλά σχετικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Ανάλογη 

περίπου εικόνα παρουσιάζουν και οι δείκτες περιθωρίου κέρδους, οι οποίοι αν και 

κινούνται σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, το έτος 

2005 παρουσιάζονται αισθητά χαµηλότεροι σε σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου 

των εισηγµένων εταιρειών του κλάδου, και µάλιστα λαµβάνουν αρνητικές τιµές. Οι 

αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων δείχνουν ότι η χρηµατοδότηση του παγίου 

ενεργητικού πραγµατοποιείται από κεφάλαια µεγάλης διάρκειας. Σύµφωνα µε τους 

δείκτες παγιοποίησης περιουσίας, η εταιρεία R.E.D.S. παρουσιάζει υψηλό βαθµό 

παγιοποίησης, ο οποίος όµως µειώνεται διαχρονικά. Τέλος, ο δείκτης τιµή προς 

κέρδη ανά µετοχή παρουσιάζει µειώσεις, ενώ η µερισµατική απόδοση είναι σχετικά 

καλή. 
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7.3.4 PASAL DEVELOPMENT S.A. 
 

Από τη µελέτη των λογιστικών καταστάσεων παρουσίασαν διακυµάνσεις την 

εξεταζόµενη περίοδο. Η χρήση 2007 ήταν αυτή µε τις µεγαλύτερες συνολικές 

πωλήσεις, όπου και πραγµατοποιήθηκε αλµατώδης αύξηση των πωλήσεων, ενώ η 

χρήση 2005 αυτή µε τις.  Όσον αφορά στα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, τα 

µεγαλύτερα ως απόλυτοι αριθµοί πραγµατοποιήθηκαν τη χρήση 2006 ενώ τα 

µικρότερα τη χρήση 2004. 

 

Τα σύνολα ενεργητικού και παθητικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου 

παρουσίασαν µεγάλη αύξηση. Φαίνεται ότι η χρήση 2007 ήταν αυτή µε τις 

υψηλότερες τιµές, ενώ η χρήση 2003 αυτή µε τις χαµηλότερες τιµές.  Όσον αφορά 

στα στοιχεία του ενεργητικού, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, το 

κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 9% (µέσος όρος πενταετίας) του συνολικού 

ενεργητικού, ενώ το µη κυκλοφορούν ενεργητικό το 91% (µέσος όρος πενταετίας). 

Όσον αφορά στα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπό εξέταση περιόδου τα ίδια κεφάλαια είναι µεγαλύτερα από το σύνολο των 

υποχρεώσεων, µε εξαίρεση τη χρήση 2006, όπου οι συνολικές υποχρεώσεις 

αποτελούν ποσοστό 51,69%, ενώ τα ίδια κεφάλια 48,31%. 

 

Από τη µελέτη των πινάκων κίνησης κεφαλαίων της εταιρείας PASAL 

DEVELOPMENT S.A. εξάγεται ότι τα έτη 2003 έως 2007 η χρήση κεφαλαίων 

αφορούσε σε ποσοστά τόσο την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, όσο και τη 

µείωση στοιχείων παθητικού, µε εξαίρεση το 2005, στο οποίο  η χρήση κεφαλαίων 

αφορούσε καθαρά την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού. Το µεγαλύτερο µέρος 

των κεφαλαίων της εταιρείας κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2007 

προέρχεται από ρευστοποιήσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού µε ποσοστό 

συµµετοχής 40,25% στο σύνολο των πηγών χρηµατοδότησης και αυξήσεις των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η εταιρεία χρησιµοποιεί τα παραπάνω κεφάλαια 

κυρίως για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού. Επιπλέον, ένα βασικό ποσοστό των κεφαλαίων της χρησιµοποιείται για 

τη µείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ σηµαντικός είναι και ο περιορισµός 

των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Η συνολική αποδοτικότητα της εταιρείας PASAL DEVELOPMENT S.A. παρουσιάζει 

συνεχή βελτίωση κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2003 έως 2006, µε 

µεγαλύτερη τιµή το 2006, χρήση στην οποία η τιµή του αριθµοδείκτη διπλασιάστηκε 
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σε σχέση µε το 2003. Ανάλογη εξέλιξη κατά την εξεταζόµενη περίοδο παρουσιάζει 

και ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων, λαµβάνοντας τη µεγαλύτερη τιµή του το 2006. 

Ωστόσο, το 2007 οι παραπάνω δείκτες παρουσιάζουν ελαφριά µείωση. Η εταιρεία 

δεν παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα όσον αφορά στη ρευστότητά της, καθώς οι 

δείκτες κινούνται σε χαµηλά επίπεδα. Όσον αφορά στο µικτό και καθαρό περιθώριο 

κέρδους οι δείκτες αντανακλούν αντίστοιχα την εντυπωσιακή αύξηση των συνολικών 

και καθαρών κερδών της εταιρείας ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεών της, αλλά 

και σε σχέση µε τη µέση τιµή του κλάδου, ενώ τη χρήση 2007 η τιµή του δείκτη 

µειώνεται, αλλά εξακολουθεί να παραµένει σε υψηλό επίπεδο. Οι αριθµοδείκτες 

διάρθρωσης κεφαλαίων δείχνουν ότι η χρηµατοδότηση του παγίου ενεργητικού 

πραγµατοποιείται από κεφάλαια µεγάλης διάρκειας. Σύµφωνα µε τους δείκτες 

παγιοποίησης περιουσίας, η εταιρεία PASAL παρουσιάζει υψηλό βαθµό 

παγιοποίησης σε σχέση µε τις µέσες τιµές του συνόλου των εισηγµένων εταιρειών, 

εξαιρώντας το έτος 2006. Τέλος, η µερισµατική απόδοση εµφανίζεται σχετικά καλή. 
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7.4 Προτάσεις Περαιτέρω Έρευνας και Ανάλυσης 
 
Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων 

των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών του κλάδου real estate – ανάπτυξης ακινήτων, 

µέσω της κριτικής διερεύνησης των αριθµοδεικτών και των πινάκων κίνησης 

κεφαλαίων των εταιρειών. Παράλληλα, για πιο αξιόλογα αποτελέσµατα, έγινε 

αναφορά του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, 

πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της οικονοµίας (διεθνούς και εγχώριας), καθώς και του 

κλάδου της ανάπτυξης ακινήτων. 

 

Ωστόσο, όπως είναι ευρέως γνωστό, τα όρια της έρευνας είναι απεριόριστα. 

Εποµένως, κάποια πιθανή πρόταση έρευνας για οποιονδήποτε επίδοξο µελλοντικό 

αναλυτή θα µπορούσε να αποτελέσει η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων στο 

σύνολο των εταιρειών του κλάδου της ανάπτυξης ακινήτων και όχι µόνο των 

εισηγµένων στο Χ.Α.Α. Επιπλέον, στα πλαίσια της κριτικής διερεύνησης των 

αριθµοδεικτών, αξιόλογα συµπεράσµατα θα µπορούσαν να εξαχθούν από τον 

υπολογισµό και των επενδυτικών αριθµοδεικτών. Ακόµη, προτείνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση µε αντικείµενο τη διαπίστωση των ιδιαιτεροτήτων της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των εταιρειών του κλάδου real estate και κριτική 

ανάλυση των στοιχείων των επιµέρους λογαριασµών των λογιστικών καταστάσεών 

τους, µε εξαγωγή συµπερασµάτων και κατευθύνσεων. Περαιτέρω, προτείνεται 

λεπτοµερέστερη ανάλυση µίας µόνο εταιρείας, µε βαθύτερη διερεύνηση των 

λογιστικών της καταστάσεων, των σηµειώσεων των ορκωτών λογιστών, των δελτίων 

τύπου και των εταιρικών πράξεων, σύγκριση µε τη µέση επίδοση του κλάδου και 

σχολιασµός της ακολουθούµενης από τη διοίκηση στρατηγικής. Εξίσου 

ενδιαφέρουσα πρόταση έρευνας αποτελεί η ανάλυση του ελληνικού κλάδου real 

estate και σύγκριση από άποψη νοµοθετικού πλαισίου, µεγεθών, σηµαντικότερων 

χαρακτηριστικών, παραµέτρων και τάσεων της αγοράς της ανάπτυξης ακινήτων µε 

αντίστοιχους κλάδους χωρών των Βαλκανίων, της ∆υτικής Ευρώπης και άλλων 

ανεπτυγµένων οικονοµιών (Η.Π.Α., Ιαπωνία). Τέλος, µελλοντική πρόταση θα 

µπορούσε να αποτελέσει η εξαγωγή συµπερασµάτων από την ανάλυση των 

εταιρειών µε βάση τη θεωρία του χρηµατοοικονοµικού κύκλου ζωής των 

επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεών τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Παράρτηµα 1: 

 
Ισολογισµοί µε κάθετη µορφή LAMDA Development Α.Ε. 

Ισολογισµοί µε βάση ανάλυση κοινού µεγέθους LAMDA Development Α.Ε. 

Ισολογισµοί µε βάση ανάλυση δεικτών LAMDA Development Α.Ε. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε κάθετη µορφή LAMDA Development Α.Ε. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση ανάλυση κοινού µεγέθους LAMDA Development 

Α.Ε. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση ανάλυση δεικτών LAMDA Development Α.Ε. 

Αριθµοδείκτες LAMDA Development Α.Ε. 
Πίνακας κίνησης κεφαλαίων LAMDA Development Α.Ε. 
 

Παράρτηµα 2: 

 
Ισολογισµοί µε κάθετη µορφή Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

Ισολογισµοί µε βάση ανάλυση κοινού µεγέθους Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική 

Α.Ε. 

Ισολογισµοί µε βάση ανάλυση δεικτών Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε κάθετη µορφή Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση ανάλυση κοινού µεγέθους Μπάµπης Βωβός – 

∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση ανάλυση δεικτών Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής 

Τεχνική Α.Ε. 

Αριθµοδείκτες Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

Πίνακας κίνησης κεφαλαίων Μπάµπης Βωβός – ∆ιεθνής Τεχνική Α.Ε. 

 
Παράρτηµα 3: 

 
Ισολογισµοί µε κάθετη µορφή R.E.D.S. A.E. 

Ισολογισµοί µε βάση ανάλυση κοινού µεγέθους R.E.D.S. A.E. 

Ισολογισµοί µε βάση ανάλυση δεικτών R.E.D.S. A.E. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε κάθετη µορφή R.E.D.S. A.E. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση ανάλυση κοινού µεγέθους R.E.D.S. A.E. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση ανάλυση δεικτών R.E.D.S. A.E. 
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Αριθµοδείκτες R.E.D.S. A.E. 

Πίνακας κίνησης κεφαλαίων R.E.D.S. A.E. 

 

Παράρτηµα 4: 

 
Ισολογισµοί µε κάθετη µορφή Pasal Development A.E. 

Ισολογισµοί µε βάση ανάλυση κοινού µεγέθους Pasal Development A.E. 

Ισολογισµοί µε βάση ανάλυση δεικτών Pasal Development A.E. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε κάθετη µορφή Pasal Development A.E. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση ανάλυση κοινού µεγέθους Pasal Development A.E. 

Αποτελέσµατα χρήσεως µε βάση ανάλυση δεικτών Pasal Development A.E. 

Αριθµοδείκτες Pasal Development A.E. 

Πίνακας κίνησης κεφαλαίων Pasal Development A.E. 

 

Παράρτηµα 5: 

 
Αριθµοδείκτες κλάδου real estate – ανάπτυξης ακινήτων 

Πίνακες κίνησης κεφαλαίων κλάδου real estate – ανάπτυξης ακινήτων 
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