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αλάιπζε θιάδνπ πγείαο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξεηψλ ζε θάζεηε κνξθή, κε βάζε 

αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο θαη αλάιπζε δεηθηψλ, θξηηηθή δηεξεχλεζε αξηζκνδεηθηψλ θαη 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν πγείαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2006-2010.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, έρεη επαγσγηθφ ραξαθηήξα, αξρηθά εμεηάδεηαη 

ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, δηεζλέο θαη εγρψξην, ην θαηά πφζν επεξεάδεη απηφ 

ην πεξηβάιινλ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο θαη θαη’ επέθηαζε θαηά πφζν 

επεξεάδεη ηνλ θιάδν. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εηαηξηψλ, κε ρξήζε ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, θξηηηθήο δηεξεχλεζεο αξηζκνδεηθηψλ θαη 

πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ.  

Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ πεληαεηία 2006-2010, θαη νη πεγέο πξνέιεπζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη νη ζειίδεο ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ ζην δηαδίθηπν, νη 

απνινγηζκνί θαη ηα δειηία ρξήζεηο ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξεηψλ αλά ηα έηε, νη εηήζηεο 

εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη 

αξζξνγξαθία.  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ηα αθφινπζα: 
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ρεηηθά κε ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ε παγθφζκηα νηθνλνκία παξνπζίαζε κηα 

πεξίπινθε πνξεία, δηφηη ελψ αξρηθά, φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απφ ην 

παγθφζκην ΑΔΠ, ππήξμε ζεηηθή πνξεία, θαηά ην 2009 παξνπζίαζε αμηνζεκείσηε 

πηψζε. ρεδφλ ηελ ίδηα πνξεία αθνινχζεζε θαη ε απαζρφιεζε πνπ ελψ θαηά ην 2006 

απμήζεθε, έπεηηα κεηψζεθε πνιχ αλά ηα έηε. Σα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ππέζηεζαλ 

κεγάιε αχμεζε κεηά ην 2008 ελψ πξνεγνπκέλσο είραλ ζεκεηψζεη θαιχηεξε πνξεία κε 

ζπξξίθλσζε. Σέινο, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή έιαβε κηα αξθεηά πεξηνξηζηηθή θαηεχζπλζε 

θπξίσο κεηά ην 2006. 

Παξφκνηα εηθφλα κε απηήλ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία ζε φιε ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν. Αξρηθά, ην ΑΔΠ θαη ε απαζρφιεζε 

αθνινπζνχλ ίδηα πνξεία, απμάλνληαη θαη κεηά ην 2008 παξνπζηάδνπλ αξθεηά κεγάιε 

ζπξξίθλσζε. Σν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ παξαηεξείηαη 

λα επηδεηλψλεηαη ζπλερψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο κε απνθνξχθσκα ην έηνο 

2009 πνπ ηξηπιαζηάζηεθε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. ζνλ αθνξά ζην λνκηζκαηηθφ 

κέγεζνο Μ3, ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ, κεηά ηελ επηηάρπλζε πνπ ζεκείσζε έσο ην 

2008, επηβξαδχλζεθε θαη ην 2009 άξρηζε ηελ πησηηθή πνξεία, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη 

θπξίσο κε ηελ ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ έληνλε 

επηβξάδπλζε ηεο ζπλνιηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο. 

Ο θιάδνο ηεο ηδησηηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα έρεη επλνεζεί απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ λα βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελν θαη λα θαιχπηεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ. ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο, ηδίσο κεηά απφ κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ εμειίμεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ, κε επελδχζεηο, εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο 

θαη ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ επεξεάδνληαη απφ ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο 

θάζε εηαηξείαο θαη εθφζνλ ηα θέξδε έβαηλαλ ζπλερψο κεηνχκελα, απηφ απεηθνλίζηεθε 

θαη ζηνπο δείθηεο ησλ εηαηξεηψλ κε ιίγν θαιχηεξε εηθφλα γηα ην Ηαζψ. Οη δείθηεο 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε φιεο ηηο εηαηξείεο γηα ην 2007 ήηαλ απμεκέλνη ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα έηε, πνπ απφ ηφηε θαη κεηά παξνπζίαζαλ πησηηθή πνξεία, κε ην δείθηε 

θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηα ηειεπηαία εμεηαδφκελα έηε λα πέθηεη θαη θάησ απφ ηε 

κνλάδα. Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθνί γηα φιεο ηηο εηαηξείεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην Τγεία κφλν γηα ην ηειεπηαίν εμεηαδφκελν έηνο.  

Ο βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ησλ εηαηξεηψλ θαηά κέζν φξν, παξνπζηάδεηαη αξθεηά 

πςειφο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη φιεο νη εηαηξείεο αληινχλ θεθάιαηα κε δαλεηζκφ, 
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θπξίσο βξαρππξφζεζκν. ρεηηθά κε ην δείθηε παγηνπνίεζεο, φιεο νη εηαηξίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ 2006-2010.  

Ζ θπξηφηεξε πεγή θεθαιαίσλ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη ν δαλεηζκφο, 

καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο, ελψ ηα αληιεζέληα θεθάιαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αχμεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζηελ ηνπνζέηεζε 

ζε πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηελ θάιπςε δεκηψλ, ζηελ απνπιεξσκή κέξνπο 

δαλείσλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
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ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ ππνκνλή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηνλ θ. Αξηίθε Παλαγηψηε γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν πγείαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2006-2010, έηζη ψζηε 

λα απνηππσζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν απηφ είλαη νη αθφινπζεο: 

 ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Δ.Α.Δ.  

 EUROMEDICA Α.Δ. ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 ΗΑΧ Α.Δ.  

 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ ΤΓΔΗΑ Α.Δ.  

Μέζα απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ ζα θάλνπκε ζα βγάινπκε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα είλαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ θιάδν θαη ζα δηαγξάθνπλ ηελ 

πνξεία ηνπ θιάδνπ πγείαο. Δπίζεο, ζα θαλεί ην αλ θαη θαηά πφζν ζα βειηηψλεηαη, 

ρεηξνηεξεχεη ή ζα κέλεη ζηάζηκε ε πνξεία ηνπ δηαρξνληθά.  

 1.2.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα έρεη επαγσγηθφ ραξαθηήξα θαη απηφ 

ζεκαίλεη φηη αξρηθά ζα εμεηαζηεί ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, δηεζλέο θαη 

εγρψξην, ην θαηά πφζν επεξεάδεη απηφ ην πεξηβάιινλ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο καο θαη θαη’ επέθηαζε θαηά πφζν επεξεάδεη ηνλ θιάδν πνπ αζρνινχκαζηε θαη 

κειεηνχκε εκείο.  

Έηζη, αξρίδνπκε κε ηε δηεζλή νηθνλνκία θαη ζπλερίδνπκε κε ηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη 

ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σέινο, αζρνινχκαζηε κε ηε κειέηε ηνπ θιάδνπ, ηηο ηάζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη, ην θαηά πφζν επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε απηφλ ηνλ θιάδν. Αθνχ 

ζα έρεη γίλεη ε ζρεηηθή αλάιπζε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ θιάδν, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο ρξνληέο 2006-2010. Σα 

ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη  

 Αξηζκνδείθηεο θαη  
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 Πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ  

Ζ αλάιπζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ε 

νπνία είλαη ε αθφινπζε: 

 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 Κξηηηθή Γηεξεχλεζε Αξηζκνδεηθηψλ  

 Κξηηηθή Γηεξεχλεζε Πηλάθσλ Κίλεζεο Κεθαιαίσλ  

 Δμαγσγή πκπεξαζκάησλ 

 1.3.ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αλάιπζε θαη ε κειέηε ηνπ θιάδνπ πγείαο ιφγν ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ε παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ είλαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε απηά παξνρήο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, 

ηα νπνία είλαη απμαλφκελα θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Δθηφο απηνχ κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ε ζπκβνιή ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν πγείαο είλαη πεξίπνπ 50%, πξάγκα 

πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε κειέηεο θαη αλάιπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.  

Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχκε ζην δεκφζην 

ηνκέα ηεο πγείαο θαη πνπ νπζηαζηηθά θάλνπλ εκθαλή ηελ αλάγθε γηα ρξήζε ηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. Σέηνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη ηα παξαθάησ: 

 Σα  δεκφζηα λνζνθνκεία βνπιηάδνπλ ζηα ειιείκκαηα. 

 Οη πνιίηεο ηαιαηπσξνχληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηηο πξσηλέο ψξεο θαη ηηο 

εκέξεο εθεκεξίαο γηα ην επξχ θνηλφ. ηα ίδηα λνζνθνκεία, ηηο απνγεπκαηηλέο 

ψξεο ιεηηνπξγνχλ πξνζσπηθά ηαηξεία νξηζκέλσλ γηαηξψλ, ηα νπνία νη αζζελείο 

αθξηβνπιεξψλνπλ. 

 Οη ηεξάζηηεο νπξέο θαη νη ιίζηεο αλακνλήο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα λνζνθνκεία, 

αλαγθάδνπλ ηνπο αζζελείο λα θαηαθεχγνπλ ζε θάζε ηξφπν γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ, νξζφδνμν ή αλνξζφδνμν (ην γλσζηφ «θαθειάθη»). 

 Αξθεηά λνζνθνκεία – ηδίσο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε – είλαη γεξαζκέλα. ε 

φιε ηε ρψξα, νη ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο είλαη κεγάιεο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

αθφκε κεραλήκαηα εηθνζαεηίαο, ελψ θαη ηα πην πξφζθαηα δελ ζπληεξνχληαη 

ηθαλνπνηεηηθά. Ζ ηερλνινγία δελ ρξεζηκνπνηείηαη απνδνηηθά, απφ ηελ αγνξά σο 

ηε ζπληήξεζή ηεο. 
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 Πνιιά λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο είλαη απνιχησο αλεπαξθή λα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα 

νη αζζελείο απηνί λα πξέπεη λα δηαθνκηζζνχλ ζε κεγάια θεληξηθά λνζνθνκεία. Ζ 

Αζήλα δέρεηαη ζήκεξα αζζελείο απφ άιιεο πεξηνρέο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 

38% θαη ε Θεζζαινλίθε ζε πνζνζηφ 47%. Σα πνζνζηά απηά είλαη κεγαιχηεξα 

θαη απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ 1980. 

 Δπηπιένλ φκσο, είλαη γλσζηφ φηη ην ζχζηεκα δηαθνκηδήο αζζελψλ ηνπ ΔΚΑΒ 

αληηκεησπίδεη πνιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

θφζηνο αθφκα θαη ζε αλζξψπηλεο δσέο. 

 Σα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη πνιχ κεγάια. 

πσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή έξεπλα, νη αξλεηηθέο γλψκεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο είλαη 47,6% ζην επίπεδν ηεο αμηνπξέπεηαο, 46% ζην ζέκα ηεο έγθαηξεο 

πξνζνρήο θαη 63,5% ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Τπάξρνπλ κεγάιεο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ. πσο ππνινγίδνπλ νη 

νκνζπνλδίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηα ίδηα ηα λνζνθνκεία, ππάξρνπλ 

πάλσ απφ 25.000 θελέο ζέζεηο. 

 Οη πνιίηεο ζπλαληνχλ κηα απαξάδεθηε θαηάζηαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Πεξίζαιςε. Σν ΗΚΑ - γηα παξάδεηγκα - ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαιαηπσξία, κεγάιεο 

ιίζηεο αλακνλήο, έιιεηςε βαζηθψλ εηδηθνηήησλ. Οη ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ΗΚΑ, 

θαη δεπηεξεπφλησο άιισλ ηακείσλ, έρνπλ απαμησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε δηαξξνή ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο πξνο ηελ ηδησηηθή αγνξά. 

 Ζ Διιάδα είλαη ε κφλε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο πνπ ν θάζε αζθαιηζηηθφο 

νξγαληζκφο επηιέγεη θαη εθαξκφδεη έλα δηθφ ηνπ, αλαπνηειεζκαηηθφ θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ, ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, κε απνηέιεζκα ηειηθά λα 

ηαιαηπσξνχληαη νη αζθαιηζκέλνη. 

 Σα θέληξα πγείαο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο ειιείςεηο θαη ζην πξνζσπηθφ, αιιά 

θαη ζηελ ππνδνκή. Ο εμνπιηζκφο ηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ έρεη 

αλαλεσζεί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Ζ ρψξα καο είλαη ε κνλαδηθή επξσπατθή 

ρψξα πνπ ζηεξείηαη κηαο απνηειεζκαηηθήο επείγνπζαο πεξίζαιςεο θαη 

θξνληίδαο, κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη αλζξψπηλεο δσέο. 

 Σν ζχζηεκα επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ 

λνζειεπηψλ ηνπ ΔΤ είλαη πξαθηηθά αλχπαξθην. 
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 Οη έλλνηεο ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο – απαξαίηεηεο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά έλα χζηεκα Τγείαο – είλαη άγλσζηεο. 

 ιν θαη πεξηζζφηεξν νη Έιιελεο αλαγθάδνληαη λα ζηξαθνχλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θη απηφο. Γηα ηηο έμσ-

λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο Έιιελεο (51%) 

απεπζχλνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ ην 20% ησλ Διιήλσλ επηιέγνπλ, παξά 

ην πςειφ θφζηνο, λα λνζειεπηνχλ ζε ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα.  Γειαδή, αθφκα 

θαη πνιινί αζθαιηζκέλνη, πξνηηκνχλ λα πιεξψζνπλ γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο, 

παξά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δσξεάλ αιιά ρακεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο 

πγείαο πνπ ηνπο παξέρνληαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΑΝΑΛΤΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

2.1.ΓΔΝΗΚΑ 

Γεληθά, αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε 

απνηχπσζε ηεο παξνχζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο. Ζ 

αλάιπζε απηή γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνησλ εξγαιείσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, 

κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη νη αξηζκνδείθηεο θαη νη πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη κέζσ 

απηψλ γίλεηαη ε κειέηε θάπνησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ κηαο επηρείξεζεο, νη νπνίεο 

κπνξεί λα είλαη νη παξαθάησ: 

Απνδνηηθφηεηα 

Πεξηζψξην θέξδνπο 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ πηζηψζεσλ 

Ρεπζηφηεηα 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε 

Πεξηζψξην αζθάιεηαο 

χλζεζε ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ  

Υξεκαηνδνηηθή δηάξζξσζε 

Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ελδηαθέξεη φινπο φζνπο έρνπλ ή ζθνπεχνπλ 

λα απνθηήζνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ζε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη, ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, νη κέηνρνη, νη δαλεηζηέο, νη πξνκεζεπηέο, ην θξάηνο.  

Αλαιπηηθά ηψξα κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε κε θαζέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ.  

 Οη κέηνρνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή 

ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ηελ πνξεία ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, ηε ζηαζεξφηεηά 

ηνπο θαη ηε ζπλδηαθχκαλζή ηνπο κε ηα θέξδε άιισλ επηρεηξήζεσλ.  
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 Οη δαλεηζηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηε καθξνρξφληα πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη γηα 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπζζσξεχεη ηακεηαθέο ξνέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

καθξνρξφλησλ δαλείσλ ηεο. Οη δαλεηζηέο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηηο θχξηεο πεγέο 

θαη ρξήζεηο θεθαιαίσλ, ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ, ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο 

δηαρξνληθά θαη ηελ πξνβνιή ηεο δηαρξνληθφηεηάο ηνπο ζην κέιινλ.  

 Ζ δηνίθεζε κηα επηρείξεζεο εθηειεί ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο. 

Έηζη ε δηνίθεζε πξνβαίλεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζκελψλ ζπλζεθψλ. 

2.2.ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε νξζνινγηθά είλαη απαξαίηεην λα 

ρσξίζνπκε ην φιν έξγν ζε θάπνηα επηκέξνπο βήκαηα.  

Αξρηθά πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ ρξήζεσλ κέζα ζηηο νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί  ε αλάιπζε. Καηά ηελ αλάιπζε πξέπεη λα αθνινπζείηαη ην ππφδεηγκα 

ησλ θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο νηθνλνκίαο έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ κεγεζψλ θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ζπλήζσο γηα 5 δηαδνρηθέο ρξήζεηο.  

Έπεηηα, απαξαίηεηε είλαη ε εμέηαζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνκνξθία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αλάιπζή ηνπο. Ζ εμέηαζε απηή γίλεηαη δηφηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη νκνηνκνξθία είηε ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ, είηε αθφκα θαη ζε απηέο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη εθηθηή ε αλάιπζε θαη ε ζχγθξηζε απηψλ.  

Γίλεηαη ελδερφκελε αλαθαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ζαλ απνηέιεζκα ηνπ 

παξαπάλσ βήκαηνο. Δμεηάδνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί θαη πάιη ε νκνηνκνξθία θαη λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

απαιεηθζνχλ πηζαλέο αλσκαιίεο θνλδπιίσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ε εκθάληζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ζε θάζεηε κνξθή θαη ζηε ζπλέρεηα ε παξάζεζε φισλ ησλ ηζνινγηζκψλ, 

ηνπ ελφο δίπια ζηνλ άιινλ, μεθηλψληαο απφ αξηζηεξά κε απηφλ ηεο παιαηφηεξεο 

ρξήζεο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάιπζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ.  

Δπφκελν θαη απαξαίηεην βήκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο είλαη ε αλάιπζε θνηλνχ 

κεγέζνπο. ε απηή ηε θάζε θάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ γξάθεηαη ζαλ πνζνζηφ. 

Έηζη, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ εθθξάδνληαη ζαλ πνζνζηά επί ηνπ 
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ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη θάζε ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ ζαλ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ παζεηηθνχ. Απηή ε αλάιπζε καο δείρλεη ηελ ηάζε ησλ κεγεζψλ δηαρξνληθά θαη έηζη 

είλαη πνιχ πην μεθάζαξν ζηνλ αλαιπηή λα έρεη κηα εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε, βειηίσζεο 

ή ρεηξνηέξεπζεο απηήο.  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε παξάζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ ζε 

θάζεηε κνξθή θαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ φπσο θαη πξνεγνπκέλσο κε ηνπο 

ηζνινγηζκνχο θαη ε ηξνπνπνίεζε απηψλ ψζηε λα εθθξάδνληαη ζαλ πνζνζηά επί ησλ 

πσιήζεσλ φια ηα ζηνηρεία απηψλ. Ζ αλάιπζε φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα γίλνληαη 

ζαθψο πην απινπζηεπκέλα.  

Δπφκελν βήκα ζηελ αλάιπζή καο είλαη ν ππνινγηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ δεηθηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Οη δείθηεο είλαη θιάζκαηα θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε ζχληαμε ησλ πηλάθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ εμεηάδνπκε, ε νπνία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ.  

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία αζρνινχκαζηε, 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη αλάιπζε δεηθηψλ θαη πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ γηα ηηο 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, κέζσλ δεηθηψλ θαη πηλάθσλ θεθαιαίσλ 

θίλεζεο ηνπ θιάδνπ κέζα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε, έηζη ψζηε λα 

γλσξίδνπκε πνπ θηλείηαη ε επηρείξεζή καο θαη πνπ βξίζθεηαη γεληθά κέζα ζηνλ θιάδν, 

πνηα είλαη ε ζέζε ηεο. Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζαλ θιάδν νξίδνπκε έλα 

ζχλνιν επηρεηξήζεσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εμεηάδνπκε. 

Σέινο, απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ε εμέιημε ησλ δεηθηψλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο.  

2.3.ΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΗΚΣΧΝ  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη απφ ηα πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία 

ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, κφλν φκσο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα 

ζχγθξηζεο. Πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα πξφηππα ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Κη απηφ γηαηί, έλαο 

κεκνλσκέλνο αξηζκφο κπνξεί λα πξνζθέξεη ειάρηζηε πιεξνθφξεζε γηα κηα 

επηρείξεζε εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα αληηθεηκεληθά απνδεθηή ηηκή ηνπ.  

Δίλαη, ινηπφλ, απαξαίηεηε ε ζχγθξηζε θάζε δείθηε κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη νκνεηδψλ, αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα κηα 
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ζεηξά εηψλ, γηα λα δηαπηζησζεί ε ηάζε ηεο εηαηξίαο θαη ε ζέζε ηεο κέζα ζηνλ θιάδν. 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα εμεηάδνληαη νη κέζνη δείθηεο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, 

γηα ηνλ θιάδν κέζα ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ελ ιφγσ επηρείξεζε. Πέξα απφ απηά, ν 

αλαιπηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμεηαδφκελεο 

επηρείξεζεο, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο επηδηψθεη ε επηρείξεζε, ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη λα δηαθνξνπνηεί ζπλεπψο, ηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδεη. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε δηελέξγεηα ζπγθξίζεσλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ κεηαμχ ηνπο, 

θάηη ην νπνίν βνεζά ζηελ πην αληηθεηκεληθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθή επίζεο, ε ζχγθξηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο θάζε επηρείξεζεο κε ηνλ θιάδν, 

ρσξίο φκσο απηφ απαξαίηεηα λα ζεκαίλεη φηη αλ ε επηρείξεζε θηλείηαη αλάινγα κε ηνλ 

θιάδν, ππάγεηαη θαη ζηηο πγηείο επηρεηξήζεηο. Μπνξεί ε εηθφλα ηνπ θιάδνπ λα 

εκθαλίδεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή θαη ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε λα θηλείηαη ζηα ίδηα επίπεδα 

κε ηνλ θιάδν. Απηφ καο παξαπέκπεη λα θαηαιάβνπκε φηη ε ππφ εμέηαζε επηρείξεζε 

παξνπζηάδεη θάπνηα πξνβιήκαηα θαη δελ είλαη πγηείο κνλφ επεηδή θηλείηαη θαηά ηελ  

πνξεία ηνπ θιάδνπ. 

Οη πην ζεκαληηθνί αξηζκνδείθηεο θαη νη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνη είλαη νη 

αθφινπζνη: ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα, πεξηζψξην θέξδνπο, θπθινθνξηαθή  ηαρχηεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ξεπζηφηεηα, δαλεηαθή επηβάξπλζε, θάιπςεο ηφθσλ θαη 

κεξηζκάησλ, παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο θαη νη δείθηεο ζε ηξέρνπζεο αμίεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, βιέπνπκε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο: 

1. πλνιηθή Απνδνηηθφηεηα: 

Μηα έλδεημε ηνπ βαζκνχ θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Ο δείθηεο δίλεη κηα εηθφλα γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηαρείξηζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ επίηεπμε θεξδψλ. Τπνινγίδεηαη κε ηε 

δηαίξεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ πξνο ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

εκθαλίδεηαη σο πνζνζηφ. ε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ν δείθηεο νλνκάδεηαη θαη σο 

"απφδνζε ησλ επελδχζεσλ". Αληηπξνζσπεχεη ην πφζν απνηειεζκαηηθά ε εηαηξεία 

κεηαηξέπεη ηα επελδπκέλα θεθάιαηα ζε θαζαξά θέξδε. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

δείθηεο ηφζν ην θαιχηεξν, θαζψο ε εηαηξεία επηηπγράλεη κεγαιχηεξα θέξδε κε ιηγφηεξεο 

επελδχζεηο. 
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πλνιηθή Απνδνηηθφηεηα:  Χο απνδνηηθφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

πξαγκαηνπνηεί θέξδε. 

πλνιηθή Απνδνηηθόηεηα: αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ 

κηαο επηρείξεζεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

ςνολική αποδοηικόηηηα = ςνολικά Κέπδη / ύνολο Καθαπού Δνεπγηηικού 

Σα ζπλνιηθά θέξδε νξίδνληαη σο ην άζξνηζκα ησλ νξγαληθψλ θεξδψλ, ησλ ηφθσλ 

ρξεσζηηθψλ θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ μέλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην ζχλνιν ηνπ 

θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ σο ν κέζνο φξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο 

ρξήζεσο.  

Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ: απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ππνδεηθλχεη θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνηήζεσο 

ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο.  

Αληηθαηνπηξίδεη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο σο πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηεο. πγθεθξηκέλα, κεηξά ηε ζρέζε ηνπ θέξδνπο πνπ έρεη παξαρζεί κε ηα ρξήκαηα ησλ 

κεηφρσλ ηεο. 

Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αποδοηικόηηηα Ιδίυν Κεθαλαίυν = Καθαπά Κέπδη /  Ίδια Κεθάλαια 

2. Πεξηζψξην Κέξδνπο 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο (Gross Profit Margin): Γείρλεη ηα ζπλνιηθά θέξδε πνπ 

πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεψλ ηεο.  

Πνιχ ρξήζηκνο δείθηεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ εηαηξεηψλ ζε παξφκνηνπο 

θιάδνπο. Έλα πςειφηεξν πεξηζψξην θέξδνπο ππνδειψλεη κηα πην θεξδνθφξα εηαηξεία 

ε νπνία έρεη θαιχηεξν έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο. 

Μικηό πεπιθώπιο κέπδοςρ = Μεικηά Κέπδη Δκμεηάλλεςζηρ / Καθαπέρ Πυλήζειρ  

Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο (Net Profit Margin Ratio): εθθξάδεη ην θαζαξφ θέξδνο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο. 

Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

Καθαπό Πεπιθώπιο Κέπδοςρ = Καθαπά Κέπδη Δκμεηάλλεςζηρ / Καθαπέρ Πυλήζειρ 
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Δδψ είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη αλ ην κηθηφ πεξηζψξην παξακέλεη ακεηάβιεην 

επί ζεηξά εηψλ, ελψ ην θαζαξφ κεηψλεηαη θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

ξπζκφο αχμεζεο ησλ εμφδσλ ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηεο αχμεζεο ησλ 

πσιήζεσλ, ελψ αληίζεηα, αλ ην κηθηφ κεηψλεηαη, ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο παξαγσγήο 

απμήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηηο πσιήζεηο.  

3. Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα  

πλνιηθή Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα (Net Asset Turnover Ratio): πξνζδηνξίδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ θχθισλ πεξηζηξνθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ 

ζε ελεξγεηηθά ζηνηρεία κέζα ζε έλα έηνο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

ςνολική Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα = Καθαπέρ Πυλήζειρ / ύνολο Καθ. Δνεπγηηικού 

Αλ γηα παξάδεηγκα, ε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ πεξηζηξνθήο ήηαλ 3 κήλεο θαη ηα αξρηθά 

θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, ηφηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 

θχθινη πεξηζηξνθήο κέζα ζην ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θέξδνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πξψην θχθιν πεξηζηξνθήο, επαλαιήθζεθε 4 θνξέο. 

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (Fixed Asset Turnover Ratio): 

Γείρλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο θαη ην αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε ζε πάγηα 

ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο.  

Μεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο εηαηξείαο 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πσιήζεσλ ή εζφδσλ. ζν πςειφηεξνο ν αξηζκφο ηφζν ην 

θαιχηεξν. Αλαθέξεηε επίζεο ζηε ζηξαηεγηθή ηηκψλ: νη εηαηξείεο κε ρακειά πεξηζψξηα 

θέξδνπο ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη αληίζηξνθα. 

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα πάγιος Δνεπγηηικού = Καθαπέρ Πυλήζειρ / Καθαπό Πάγιο 

Δνεπγηηικό 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κηιάκε γηα ην κέζν φξν ησλ πνζψλ ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεο. 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (Current Asset Turnover 

Ratio): εθθξάδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κίαο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Κςκλοθ. Σασύηηηα Κςκλοθ. Δνεπγηηικού = Καθαπέρ Πυλήζειρ / Κςκλοθ. Δνεπγηηικό 
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Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απνζεκάησλ (Inventory Turnover Ratio):  

Ζ αλαινγία απηή ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Έλαο ρακειφο 

δείθηεο ζπλεπάγεηαη θησρέο πσιήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ, ππεξβάιινλ απφζεκα. Έλαο 

πςειφο δείθηεο ζεκαίλεη είηε δπλακηθέο πσιήζεηο είηε αλαπνηειεζκαηηθέο αγνξέο. 

Τςειφ επίπεδν απνζεκάησλ απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηρείξεζε γηαηί 

αληηπξνζσπεχεη κηα επέλδπζε κε κεδεληθφ πνζνζηφ απφδνζεο. Δπίζεο, νδεγεί ζηελ 

ηάζε κείσζεο ησλ ηηκψλ πψιεζεο έσο φηνπ ε εηθφλα δηνξζσζεί. 

Απεηθνλίδεη ηε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ κέζα ζε έλα έηνο. Τπνινγίδεηαη 

σο εμήο: 

Κςκλοθ. Σασύη. Αποθεμάηυν = Καθαπέρ Πυλήζειρ / Αποθέμαηα 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απαηηήζεσλ (Accounts Receivable Turnover Ratio):   

Γείρλεη θαηά κέζν φξν πφζεο θνξέο δεκηνπξγνχληαη θαη εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο 

έλαληη ησλ πειαηψλ κέζα ζε έλα ρξφλν. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

Κςκλοθ. Σασύη. Απαιηήζευν = Καθαπέρ πυλήζειρ με Πίζηυζη / Πελάηερ 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Γηαζεζίκσλ (Cash Turnover Ratio): εθθξάδεη ηε 

ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ δηαζεζίκσλ κέζα ζην έηνο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

Κςκλοθ. Σασύη. Γιαθεζίμυν = Καθαπέρ Πυλήζειρ / Γιαθέζιμα 

4. Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Γηα λα ππνινγηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ησλ ρνξεγνχκελσλ θαη ησλ ιακβαλνκέλσλ πηζηψζεσλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη δείθηεο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

Μέζε Γηάξθεηα Δπέλδπζεο ζε Απνζέκαηα (Average Inventory Period): ηα 

απνζέκαηα εμεηάδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ πσιήζεσλ πξνθεηκέλνπ ηα κεγέζε λα είλαη 

ζπγθξίζηκα. ζν βξαρχηεξε είλαη ε κέζε δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο ζε απνζέκαηα, ηφζν 

απνηειεζκαηηθφηεξε είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Τπνινγίδεηαη σο εμήο:  

Μέζη διάπκεια επένδςζηρ ζε αποθέμαηα=(Αποθέμαηα*365)/Καθαπέρ πυλήζειρ 

 Ο δείθηεο απηφο δείρλεη κηα γεληθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζηα απνζέκαηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ θάπνηεο θνξέο είλαη αλαγθαίν λα ππνινγίζνπκε ην 

δείθηε γηα θάζε θχξηα θαηεγνξία απνζεκάησλ μερσξηζηά.  
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Μέζε Γηάξθεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ (Average Collection Period): ν δείθηεο 

απηφο δίλεη ηε κέζε δηάξθεηα πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε γηα λα εηζπξάμεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο απφ πσιήζεηο. Καη ζε απηφλ ηνλ δείθηε πξέπεη νη πειάηεο λα 

εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο πσιήζεηο, δηαθνξεηηθά ηα κεγέζε δε ζα είλαη 

ζπγθξίζηκα. Απηφο ν δείθηεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

Μέζη διάπκεια είζππαξηρ απαιηήζευν=(Πελάηερ*365)/Καθαπέρ πυλ. με πίζηυζη 

Μέζε Γηάξθεηα Πιεξσκήο Τπνρξεώζεσλ (Average Payment Period): είλαη ε κέζε 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε λα εμνθιήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

Μέζη διάπκεια πληπυμήρ ςποσπεώζευν=(Ππομηθεςηέρ*365)/Αγοπέρ με πίζηυζη 

αλ πξνκεζεπηέο ιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, ζπλήζσο, 

δηφηη αλ ππάξρεη επνρηθφηεηα, είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ κέγεζνο ν κέζνο φξσλ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ζην ηέινο θάζε κήλα θαη φηαλ ππάξρεη αχμεζε ησλ αγνξψλ, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη  ν κέζνο φξνο πξνκεζεπηψλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.  

5. Ρεπζηφηεηα 

Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Μηα επηρείξεζε ηεο νπνίαο ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ απνηειείηαη θπξίσο απφ κεηξεηά θαη απαηηήζεηο, έρεη 

κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα ζε ζρέζε κε κηα άιιε ηεο νπνίαο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

απνηειείηαη απφ απνζέκαηα.  Οη ζεκαληηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο είλαη νη αθφινπζνη: 

Σπέσοςζα πεςζηόηηηα= Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό/Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 

Καη κηα απζηεξφηεξε παξαιιαγή ηνπ παξαπάλσ, ρσξίο ηα απνζέκαηα, σο ιηγφηεξν 

επρεξψο ξεπζηνπνηήζηκν ζηνηρείν, είλαη ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο 

Βξαρππξφζεζκνη πηζησηέο πξνηηκνχλ κηα πςειή ηξέρνπζα αλαινγία, δεδνκέλνπ φηη 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν. Οη κέηνρνη κπνξεί λα πξνηηκνχλ ρακειφηεξε αλαινγία, έηζη ψζηε 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο λα εξγάδνληαη γηα λα 

αλαπηχζζεηαη ε επηρείξεζε. Οη ηππηθέο απνδεθηέο ηηκέο γηα ηελ ηξέρνπζα αλαινγία 

πνηθίιινπλ αλά επηρείξεζε θαη βηνκεραλία.  

Άμεζη πεςζηόηηηα= (Κςκλοθ. Δνεπγηηικό–Αποθέμαηα)/Βπασςππόθ. Τποσπεώζειρ 
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Ο παξψλ δείθηεο κεηξά ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο απαιιαγκέλε απφ ηελ αμία ησλ 

απνζεκάησλ ησλ νπνίσλ πνιιέο θνξέο ε ξεπζηνπνίεζε είλαη ακθίβνιε θαη δχζθνιε. 

6. Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 

Έλαο δείθηεο πνπ δείρλεη ηελ αλαινγία ηνπ ρξένπο κηαο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Γείθηεο κεγαιχηεξνο ηνπ 1, δειψλεη φηη κηα εηαηξεία έρεη 

κεγαιχηεξεο ππνρξεψζεηο απφ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ελψ δείθηεο κηθξφηεξνο 

ηεο κνλάδαο δειψλεη φηη κηα επηρείξεζε έρεη πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξά 

νθεηιέο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια κέηξα νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ελψ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο θαζνξίδνληαο ην επίπεδν θηλδχλνπ ζε κηα 

επηρείξεζε. 

Ο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα νξηζζεί σο ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. Τπνινγίδεηαη σο εμήο: 

Γανειακή Δπιβάπςνζη= Ξένα κεθάλαια / Ίδια κεθάλαια 

Απηφο ν δείθηεο καο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απνηεινχλ ηα μέλα 

θεθάιαηα θαη θαη’ επέθηαζε ην αλ είλαη ππεξδαλεηζκέλε ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε.  

 Δλαιιαθηηθά έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα εθθξάζνπκε ηα μέλα καθξνπξφζεζκα 

θεθάιαηα ζαλ πνζνζηφ ησλ απαζρνιεζέλησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο θαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Γανειακή Δπιβάπςνζη= Ξένα μακποππόθ. κεθάλαια / Απαζσοληθένηα κεθάλαια 

Απηφο καο δείρλεη πφζα απφ ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο αθνξνχλ μέλα 

καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα.  

7. Κάιπςε Σφθσλ θαη Μεξηζκάησλ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο θαλεξψλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κηαο 

επηρείξεζεο θαη ησλ ηφθσλ κε ηνπο νπνίνπο απηή επηβαξχλεηαη κέζα ζηε ρξήζε γηα ηα 

μέλα θεθάιαηα. Απνηειεί δειαδή έλα κέηξν ηεο δαλεηαθήο θαηάζηαζήο ηεο ζε ζρέζε κε 

ηε δπλακηθφηεηά ηεο λα επηηπγράλεη θέξδε, θαζψο εκθαλίδεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

εμνθιεί ηνπο ηφθνπο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηα θέξδε ηεο.  

Μεξηθνί απφ ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ είλαη νη αθφινπζνη: 

Κάλςτη Σόκυν= ςνολικά Κέπδη / Υπημαηοπιζηυηικά Έξοδα 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαηαβάιιεη 

ηα εηήζηα ρξεκαηνπηζησηηθά έμνδά ηεο, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηήζηα ηακεηαθή ξνή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Κάλςτη Σόκυν= ΚΠΣΦΑΥ / Υπημαηοπιζηυηικά  Έξοδα   

(πνπ ΚΠΣΦΑΥ= θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ, απνζβέζεσλ, ρξενιπζίσλ). 

ζν ρακειφηεξε είλαη ε αλαινγία, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο 

απφ ηε δαπάλε γηα ην ρξένο. ηαλ ν δείθηεο θάιπςεο είλαη ίζνο κε 1,5 ή κηθξφηεξνο, ε 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπεμέιζεη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδά ηεο κπνξεί 

λα είλαη ακθηζβεηήζηκε. Έλα πνζνζηφ θάιπςεο θάησ ηνπ 1 δείρλεη φηη ε εηαηξεία δελ 

παξάγεη επαξθή έζνδα γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηα έμνδα. 

8. Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 

Ο βαζκφο παγηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε 

έλαλ δείθηε ν νπνίνο δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμχ πάγηνπ θαη θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. 

Γείρλεη δειαδή ηε δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Με απηφ ην δείθηε, 

κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε κηα επηρείξεζε ζαλ εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο ή 

εληάζεσο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο.  

Έηζη δηακνξθψλνληαη νη εμήο δείθηεο: 

Παγιοποίηζη Πεπιοςζίαρ= Πάγιο Δνεπγ. / Κςκλοθοπούν Δνεπγ. 

Παγιοποίηζη Πεπιοςζίαρ= Πάγιο Δνεπγ. / ςνολικό Δνεπγ. 

Αλ ν πξψηνο δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο θαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ηνπ 

1/2, ηφηε πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο πάγηαο 

πεξηνπζίαο θαη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, σο θπθινθνξηαθήο εληάζεσο. ηαλ κηα 

επηρείξεζε είλαη εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο απηφ ζεκαίλεη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειέο ζηαζεξέο δαπάλεο (απνζβέζεηο, ηφθνπο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ θιπ), 

αλειαζηηθφ θφζηνο θαη πςειφ λεθξφ ζεκείν θχθινπ εξγαζηψλ θαη επηδηψθεη παξαγσγή 

κεγάιεο πνζφηεηαο, έζησ θαη αλ απηή ηειηθά είλαη ζε βάξνο ηεο ηηκήο πψιεζεο.  

9. Υξεκαηνδφηεζε Δλεξγεηηθνχ 

Σν πάγην ελεξγεηηθφ θαη νη καθξνρξφληεο ηνπνζεηήζεηο εθηφο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη 

λα ρξεκαηνδνηνχληαη κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο. Οη δείθηεο απηνί δείρλνπλ ηε 

δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Έρνπκε ηνπο παξαθάησ δείθηεο: 
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Υπημαηοδόηηζη Πάγιος Δνεπγ. με Κεθ. Μεγάληρ Γιάπκειαρ= Απαζσοληθένηα Κεθάλαια 

/ Πάγιο Δνεπγηηικό  

Γείρλεη θαηά πφζν επηηπγράλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ηε ρξήζε 

θεθαιαίσλ κεγάιεο δηάξθεηαο.  

Δπηπιένλ, έρνπκε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ Ίδηα Κεθάιαηα 

ηεο επηρείξεζεο θαη ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Υπημαηοδόηηζη πάγιος Δνεπγ. με Ίδια Κεθ.= Ίδια Κεθ. / Πάγιο Δνεπγηηικό 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, κέξνο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, ιφγσ ηνπ φηη 

ζπκπεξηθέξεηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε ζαλ πάγην ελεξγεηηθφ, πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηείηαη κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηνλ 

παξαθάησ δείθηε: 

Υπημαηοδόηηζη Κςκλοθ. Δνεπγ. με Κεθ. Μεγάληρ Γιάπκειαρ= Καθαπό Κεθ. Κίνηζηρ / 

Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό 

10. Γείθηεο ζε Σξέρνπζεο Αμίεο 

Οη δείθηεο απηνί ζρεηίδνπλ ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο 

επηρείξεζεο κε ηα θέξδε, ηα κεξίζκαηα θαη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ.  

Γείκηηρ ηιμήρ/κέπδη= Σπέσοςζα ηιμή Μησ. / Κέπδη ανά Μησ.  

Έλαο πςειφο δείθηεο ζεκαίλεη φηη ε αγνξά αμηνινγεί ζεηηθά ηελ επηρείξεζε, αιιά, 

αληίζεηα, έλαο πνιχ πςειφο δείθηεο ζεκαίλεη φηη ε κεηνρή ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ππεξηηκεκέλε θαη απηφ είλαη αξλεηηθφ. Σν γηλφκελν απηνχ ηνπ δείθηε επί ηα 

πξνβιεπφκελα θέξδε αλά κεηνρή, καο δίλεη ηελ αλακελφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο.  

Απόδοζη Μεπιζμάηυν= Μέπιζμα ανά Μησ. / Σπέσοςζα ηιμή Μησ. 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ απφδνζε πνπ απνιακβάλνπλ νη επελδπηέο απφ ηα 

κεξίζκαηα ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ επελδχζεη ηα θεθάιαηά ηνπο. Γειαδή, δείρλεη ην 

πφζν ζπκθέξνπζα είλαη ε επέλδπζε ζε κεηνρέο κηαο δεδνκέλεο επηρείξεζεο φηαλ 

θάπνηνο ηηο αγνξάζεη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ζηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο 

αμία.  

Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο δηαλέκνπλ ρακειά κεξίζκαηα 

θαη άξα ρακειή κεξηζκαηηθή απφδνζε. Αληίζεηα, απηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηαηηθέο 

αγνξέο δηαλέκνπλ πςειά κεξίζκαηα θαη έρνπλ αλάινγε κεξηζκαηηθή απφδνζε.  
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Γείκηηρ ηιμήρ/λογιζηική αξίαρ= Σπέσοςζα ηιμή Μησ. / Λογιζηική Αξία Μησ.  

Ο δείθηεο απηφο καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην αλ κηα κεηνρή είλαη ππνηηκεκέλε ή 

ππεξηηκεκέλε ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή ηεο αμία. Αλ ε 

ηηκή ηνπ είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο, ηφηε ε επηρείξεζε πξέπεη λα ςάμεη γηα ηα αίηηα 

ηεο ηφζν ρακειήο απνηίκεζεο ηεο κεηνρήο. Έηζη κπνξεί λα θαηαθέξεη λα βξεζεί ζε 

αλάπηπμε θαη αθνινχζσο λα δηακνξθσζεί πςειή ηξέρνπζα αμία γηα ηε κεηνρή.  

Σέινο, έλαο δείθηεο πνπ εμεηάδεη ηελ ηξέρνπζα αμία ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο.  

Q= Σπέσοςζα αξία επισείπηζηρ / Κόζηορ Ανηικαηάζηαζηρ Δνεπγηηικών ηοισείυν 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ Q<1, ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα δερηεί πξφηαζε γηα εμαγνξά 

γηαηί ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηε ζπλνιηθή 

απνηίκεζή ηεο απφ ηελ αγνξά. Αληίζεηα, αλ ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο 

(Q>1), ηφηε ε επηρείξεζε ζεσξείηαη κηα πνιχ θαιή επθαηξία γηα ηνπο επελδπηέο.  

2.4. ΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΗΝΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Ο πίλαθαο θίλεζεο θεθαιαίσλ δίλεη ηηο επελδχζεηο κηαο επηρείξεζεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηηο πεγέο θεθαιαίσλ κε ηηο 

νπνίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ νη επελδχζεηο απηέο. Απηφο ν πίλαθαο θαηαξηίδεηαη δηφηη ν 

ηζνινγηζκφο παξέρεη κηα ζηαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, 

πξάγκα φκσο πνπ δελ παξέρεη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηδηαηηέξσο ηα θπθινθνξνχληα, βξίζθνληαη ζπλερψο ζε κηα ελαιιαγή, 

απμάλνληαη ή κεηψλνληαη αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, 

πξνθχπηεη κηα εηθφλα ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξία, ησλ ζηνηρείσλ 

ζηα νπνία δηέζεζε θεθάιαηα θαη ησλ πεγψλ απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ ηα θεθάιαηα 

απηά.  

Μηα παξαζηαηηθή εηθφλα ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κέζα ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν παξέρεηαη κε ηε 

ζχγθξηζε ησλ ηζνινγηζκψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ απηήο, κε ηελ κέζνδν 

δηαδνρηθψλ ηζνινγηζκψλ. Ζ παξαπάλσ ζχγθξηζε επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα 

θίλεζεο θεθαιαίσλ απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ: 

 Σα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη κέζα ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν είηε γηα 

αχμεζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ, είηε γηα κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  
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 Οη αληίζηνηρεο πεγέο θεθαιαίσλ, πνπ απνηεινχληαη είηε απφ αχμεζε ησλ 

επελδπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ηδίσλ ή μέλσλ θεθαιαίσλ, είηε απφ ηελ κείσζε 

ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο. 

Έηζη ν πίλαθαο θίλεζεο θεθαιαίσλ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα: 

Απμήζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ + Μεηψζεηο ζηνηρείσλ παζεηηθνχ= Απμήζεηο ζηνηρείσλ 

Παζεηηθνχ +  Μεηψζεηο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη απφ ηνλ πίλαθα απηφλ πξνθχπηνπλ κφλν νη θαζαξέο 

κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ  πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη φρη θάζε κεηαβνιή ηεο.  

Γηα λα ππάξρεη έλα κέηξν βαξχηεηαο θάζε ζηνηρείνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα, 

πξέπεη ηα πνζά λα εθθξάδνληαη σο πνζνζηά ηνπ ζρεηηθνχ ζπλφινπ ηνπ πίλαθα. Σν έλα 

κέξνο ηνπ πίλαθα απεηθνλίδεη ηηο πεγέο θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε επηρείξεζε ζε 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ην άιιν κέξνο απεηθνλίδεη ηηο επελδχζεηο πνπ έγηλαλ 

κε ηα παξαπάλσ θεθάιαηα. Πεγέο θεθαιαίσλ γηα ηελ επηρείξεζε είλαη φιεο νη απμήζεηο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ θαη νη κεηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ 

αληίζηξνθα ηα θεθάιαηα απηά αλαιψλνληαη ζε απμήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη κεηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ.  

2.5. ΔΞΑΓΧΓΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 

Γηα λα νινθιεξσζεί πιήξσο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πξέπεη λα εμαρζνχλ 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαιχζεηο ησλ δεηθηψλ θαη ηνπ πίλαθα 

θίλεζεο θεθαιαίσλ. πκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ εμεηάζακε ζηα πξνεγνχκελα 

ζηάδηα. 

Γηα λα γίλεη απηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πξέπεη αξρηθά λα έρνπκε θάπνηεο 

πξφζζεηεο γλψζεηο: 

Γλψζε γηα ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε 

ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν θαζφηη νη δηεζλείο εμειίμεηο επεξεάδνπλ 

ηελ εγρψξηα νηθνλνκία θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηνλ θιάδν ηεο εμεηαδφκελεο 

επηρείξεζεο. 

Δμέηαζε ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη θάπνηεο κεηαβνιέο 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε κειινληηθή ηεο πνξεία. 
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πλδπαζκφο ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ γλψζεσλ ηνπ αλαιπηή, ψζηε λα κελ 

εμάγνληαη αλεπαξθή ή ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη λα επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηεο 

αλάιπζεο πνπ είλαη λα αλαδείμεη δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε 

ηελ νπηηθή ηνπ θάζε αλαιπηή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

3.1. ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΑΔΠ 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία εμαθνινχζεζε λα αλαπηχζζεηαη κε πςειφ ξπζκφ ην 2006, ν 

νπνίνο κάιηζηα ζεκείσζε επηηάρπλζε έλαληη ηνπ 2005. Ζ δηαηήξεζε ησλ επλντθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλέβαιε 

ψζηε ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θιίκα λα παξακείλεη επλντθφ ην παξειζφλ έηνο, παξά ηε 

δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ ινηπψλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Άιισζηε, ε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ βαζηθψλ 

επηηνθίσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε αξθεηέο κεγάιεο νηθνλνκίεο απνζθνπνχζε ζηε 

κείσζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, 

πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ην 2006 ππήξμαλ ε πςειφηεξε ηνπ αλακελφκελνπ επηηάρπλζε 

ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο.  

Οη πξννπηηθέο γηα ην 2007 παξέκελαλ ζεηηθέο αθνχ πξνβιεπφηαλ κηθξή επηβξάδπλζε 

ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πεξηνρέο (κε εμαίξεζε ηηο ΖΠΑ, 

πνπ ζα είρε ζεκαληηθφηεξε επηβξάδπλζε θαη ηελ Ηζπαλία κε κηθξή επηηάρπλζε) θαη 

ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε ζην 5,4% ην 2006 απφ 4,9% ην 2005. Ο 

ξπζκφο αλφδνπ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ην 2006 απνηειεί ηελ θαιχηεξε επίδνζε 

ηεο ηειεπηαίαο 30εηίαο. Σα πξαγκαηηθά καθξνπξφζεζκα επηηφθηα απμήζεθαλ ιηγφηεξν 

απφ ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα, παξακέλνληαο ζε ρακειά επίπεδα (1,6 ΖΠΑ, 

Δπξσδψλε θαη Ηζπαλία), ελψ νη θπξηφηεξνη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο απμήζεθαλ 

πεξαηηέξσ. Ο φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εθηηκάηαη φηη 

απμήζεθε θαηά 9,2% ην 2006 έλαληη 7,4% ην 2005. Απηή ε αχμεζε νθείιεηαη ζηελ 

ηζρπξή παγθφζκηα δήηεζε θαη ζηελ νινέλα θαη επξχηεξε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ 

θαη γεληθφηεξα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ηηο πξνεγκέλεο 

νηθνλνκίεο ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε ζην 3,1% ην 2006 απφ 2,5% ην 

2005, ιφγσ ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ε νπνία θαηέγξαςε 

ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηψλ. ηηο αλαδπφκελεο 

θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο παξάγνπλ ην 48% ηνπ παγθφζκηνπ 

πξντφληνο, ν ήδε πςειφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε ζε 7,9% ην 2006 

απφ 7,5% ην 2005. Σηο πςειφηεξεο επηδφζεηο είραλ θπξίσο νη νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

30 
 

(Κίλα θαη Ηλδίεο), ε Ρσζία θαη νη ππφινηπεο νηθνλνκίεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ 

Κξαηψλ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006). 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ζε 4,7% ην 2007 (ιίγν 

ρακειφηεξα απφ ην 2006). ηελ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ζπλέβαιαλ ε άλνδνο ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ζηελ νπνία επέδξαζαλ ζεηηθά ε ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ε άλνδνο ησλ επελδχζεσλ, νη 

νπνίεο επλνήζεθαλ απφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαη ε δηαηήξεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ησλ αλαδπφκελσλ 

νηθνλνκηψλ.  

ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ην ΑΔΠ απμήζεθε ην 2007 θαηά 2,7% (έλαληη 3% ην 2006), 

ελψ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ αλαδπφκελσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ 

δηαηεξήζεθε πςειφο ζην 7,9% (7,8% ην 2006). Ηδηαίηεξα ε Κίλα θαη ε Ηλδία ζεκείσζαλ 

πνιχ πςεινχο ξπζκνχο, 11,4% θαη 9,2% αληίζηνηρα. Δλψ κέρξη ηφηε νη ΖΠΑ είραλ ηε 

κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ην 2007 γηα πξψηε θνξά 

ε Κίλα ζπλέβαιε πεξηζζφηεξν απφ ηηο ΖΠΑ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ε δηαηήξεζε ην 

2007 πςειψλ ξπζκψλ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ 

Κξαηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρσζίαο), ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο 

Αθξηθήο (8,5%, 5,6% θαη 6,2% αληίζηνηρα).  (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007). 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο επηδεηλψζεθε δξακαηηθά ην 2008, 

ηδίσο ην δεχηεξν εμάκελν, θαζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκία βξέζεθε ζηε δίλε ηεο 

δπζκελέζηεξεο κεηαπνιεκηθά νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, αληηκεησπίδνληαο δηπιή θξίζε, 

αξρηθά ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ελ ζπλερεία ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία. Ζ επηδείλσζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ην 2008 νθείιεηαη 

θπξίσο ζε δχν εμσηεξηθέο νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο: αξρηθά ζηελ εμαηξεηηθά κεγάιε 

πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ (θπξίσο ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ) ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008, ε νπνία εθηίλαμε ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ζπκπίεζε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα θαη ηελ θαηαλάισζε, θαη θαηφπηλ 

ζηελ απξνζδφθεηε αχμεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο έθηαζεο ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008. Ζ αλαηαξαρή, 

εηζεξρφκελε ζην δεχηεξν έηνο ηεο, κεηαηξάπεθε απφ θξίζε ξεπζηφηεηαο ζηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζε θίλδπλν θαηάξξεπζεο ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθάιεζε απφηνκε αχμεζε ηεο βεβαηφηεηαο θαη 

δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηειηθά νδήγεζε ζε χθεζε ηελ παγθφζκηα 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

31 
 

νηθνλνκία. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε αλαηξνθνδνηεί, κε ηε ζεηξά ηεο, ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη δπζρεξαίλεη ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. 

Οη δχν απηέο νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο, κεηά απφ κηα πεξίνδν παξαηεηακέλεο θαη 

ηζρπξήο νηθνλνκηθήο αλφδνπ (2004-2007), επηηάρπλαλ ηελ είζνδν ηεο παγθφζκηαο θαη 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζηελ θαζνδηθή θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη νδήγεζαλ, 

κεηαμχ άιισλ, ζε αληηζηξνθή ηεο ηάζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ 

άιισλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηνπ 2008, ηδίσο απφ ηα κέζα 

επηεκβξίνπ ηνπ 2008, φηαλ αλαθνηλψζεθε ε πηψρεπζε ηεο κεγάιεο επελδπηηθήο 

ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ Lehman Brothers, ππήξμαλ απξνζδφθεηα ξαγδαίεο θαη έιαβαλ 

ηειηθά παγθφζκην ραξαθηήξα, μεπεξλψληαο ζπλερψο θάζε δηαδνρηθή εθηίκεζε ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ππνρψξεζε ζεκαληηθά ην 2008 θαη 

δηακνξθψζεθε ζην 3,2%, απφ 5,2% ην 2007. ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ν ξπζκφο 

αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε απφηνκα ην 2008 (ζην 0,8% απφ 2,7% ην 2007), ελψ 

ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, αλ θαη επίζεο ππνρψξεζε, 

παξέκεηλε ζρεηηθά πςειφο (6,1% απφ 8,3% ην 2007). Απφ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, 

εθείλεο ηεο Κίλαο, ηεο Ηλδίαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Βξαδηιίαο, νη νπνίεο παξάγνπλ ην 1/5 

ηνπ παγθφζκηνπ πξντφληνο, ζεκείσζαλ επηβξάδπλζε, αιιά ζπλέρηζαλ λα ζηεξίδνπλ 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο νη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηνπο ην 

2008 ήηαλ κεηαμχ 5,1% θαη 9,0%. 

ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ε επηδείλσζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζε 

ηξηκεληαία βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππήξμε εληνλφηεξε. ε χθεζε (κε ηελ 

ηερληθή έλλνηα) βξέζεθαλ, ήδε απφ ην γ’ ηξίκελν ηνπ 2008, ε δψλε ηνπ επξψ θαη ε 

Ηαπσλία θαη απφ ην δ’ ηξίκελν νη ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ 

ΑΔΠ ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ην 2008 αληαλαθιά ηελ ππνρψξεζε ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηφζν ηεο εγρψξηαο φζν θαη ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο. Ζ κεγάιε επηβξάδπλζε 

ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ νθεηιφηαλ ζηελ απμεκέλε αβεβαηφηεηα 

θαη ηε γεληθεπκέλε ππνρψξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ. ηε δπζκελή 

εμέιημε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζπλέβαιαλ ε επηδείλσζε ησλ πηζησηηθψλ ζπλζεθψλ, ε 

ζηαδηαθή άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, ε δηάβξσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

εηζνδεκάησλ ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο θαη ε 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπ πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ, εμαηηίαο ηεο εθηεηακέλεο 

πξνζαξκνγήο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζε πνιιέο νηθνλνκίεο θαη ηεο κεγάιεο πηψζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ δηεζλψο εληφο ηνπ 2008. Δπηπιένλ, ε ρεηξνηέξεπζε ησλ θαζαξψλ 
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εμαγσγψλ ησλ θπξηφηεξσλ εμαγσγηθψλ νηθνλνκηψλ εθηφο ησλ ΖΠΑ νθεηιφηαλ ζηε 

ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηεο δηεζλνχο δήηεζεο θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλφδνπ ηνπ 

φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (ζε 4,1% απφ 7,2% ην 2007, ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ, ή 

ζε 2,5% απφ 6,9%, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ). (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008). 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εκθαλίδεη ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο 

θαη ζηαδηαθήο αλάθακςεο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία, έρνληαο εηζέιζεη λσξίηεξα απφ ηελ 

ειιεληθή ζε χθεζε, ηε βαζχηεξε κεηαπνιεκηθά, βξίζθεηαη απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

2009 ζε θάζε αλάθακςεο, ν ξπζκφο ηεο νπνίαο δηαθέξεη θαηά νηθνλνκηθή πεξηνρή. Σν 

παγθφζκην ΑΔΠ αλακέλεηαη, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), φηη ζα 

απμεζεί θαηά 4,2%, αθνχ κεηψζεθε θαηά 0,6% ην 2009. Ζ αλάθακςε ζηηο πξνεγκέλεο 

νηθνλνκίεο είλαη αθφκε εχζξαπζηε θαη αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επεθηαηηθή 

δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

θξίζε. Χζηφζν, παξά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίσλ, δελ έρεη απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε νκαιή ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο, 

ελψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα επηδεηλψζεθε ζνβαξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Ζ αλάθακςε είλαη 

ηζρπξφηεξε ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, κε θηλεηήξηα δχλακε ηηο 

νηθνλνκίεο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο. Γηα ην ζχλνιν ηνπ 2009, ε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ζηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ήηαλ έληνλα αξλεηηθή (-3,2% έλαληη +0,5% ην 2008), 

αληαλαθιψληαο ηνλ αζπλήζηζην ζπγρξνληζκφ ηεο ππνρψξεζεο φισλ ησλ κεγάισλ 

νηθνλνκηψλ θαηά ηελ χθεζε ηεο πεξηφδνπ 2008-2009. Οη αλαδπφκελεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο είραλ ηζρπξή εγρψξηα δήηεζε θαη ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε 

έθζεζε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξνβιήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ επιήγεζαλ ιηγφηεξν θαη 

θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηεο αλφδνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά φρη χθεζε 

(2,4% ην 2009 έλαληη 6,1% ην 2008). 

Παξά ηελ ππφ εμέιημε αλάθακςε, ην ΑΔΠ ζηε δψλε ηνπ επξψ γηα ην ζχλνιν ηνπ 2009 

εθηηκάηαη φηη ζεκείσζε ηε κεγαιχηεξε πηψζε κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν (-4,1% ην 

2009 απφ +0,6% ην 2008). ηελ πηψζε απηή ζπλέβαιαλ ηφζν ε ππνρψξεζε ηεο 

ηειηθήο εγρψξηαο δήηεζεο (αξλεηηθή ζπκβνιή θαηά 2,4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, έλαληη 

ζεηηθήο ζπκβνιήο θαηά 0,4 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο ην 2008) θαη ησλ απνζεκάησλ (-

0,6 έλαληη +0,1) φζν θαη νη θαζαξέο εμαγσγέο (-0,9 έλαληη 0 ην 2008). Μεγαιχηεξε 

χθεζε αληηκεηψπηζαλ ην 2009 ε Φηλιαλδία (κε πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 7,8%), ε ινβελία 

(-7,3%), ε Ηξιαλδία (-7,1%), ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία (-5,0%) θαη ε ινβαθία (-4,7%), 

ελψ ε κηθξφηεξε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηαγξάθεθε ζηελ Κχπξν (-1,7%) ηε Μάιηα (-1,9%) 

θαη ηελ Διιάδα (-2,0%). Σν 2010 ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ζχκθσλα κε 
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ηηο πξνβνιέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο ΔΚΣ (4.3.2010), ζα θπκαλζεί κεηαμχ 0,4% θαη 

1,2% (ην ΓΝΣ πξνβιέπεη αχμεζε 1,0%). 

Μεηά ηελ χθεζε ηνπ 2009 πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ε 

αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ην 2010 ππήξμε ηειηθά ηζρπξφηεξε ηεο 

αλακελφκελεο, θαζψο ε επλντθή επίδξαζε ηεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε έληνλε αλάθακςε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

ππεξαληηζηάζκηζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο ηελ νπνία πξνθαινχλ ηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο θαη ε αλεζπρία ησλ δηεζλψλ αγνξψλ γηα ηελ επξσπατθή θξίζε 

θξαηηθνχ ρξένπο. Ζ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί 

ην 2011 κε ξπζκφ κφλν ειαθξά ρακειφηεξν απφ φ, ηη ην 2010. Χζηφζν, ε πξφβιεςε 

απηή ελέρεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, φπσο ε άλνδνο ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ θαη νη επηπηψζεηο απφ ην πςειφ θαη απμαλφκελν δεκφζην ρξένο ζε πνιιέο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ζηνπο νπνίνπο πξνζηέζεθαλ πξφζθαηα νη αθφκε 

απξνζδηφξηζηνπ κεγέζνπο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηνλ ηζρπξφ ζεηζκφ, ην 

παιηξξντθφ θχκα θαη ην ππξεληθφ αηχρεκα ζηελ Ηαπσλία, θαζψο θαη απφ ηε κεγάιε 

αλαηαξαρή ζηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. 

Σν παγθφζκην ΑΔΠ, κεηά ηε κείσζή ηνπ θαηά 0,5% ην 2009, ηελ πξψηε απφ ην 1946, 

απμήζεθε θαηά 5,0% ην 2010. Δηδηθφηεξα, ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο 

επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, ε αλάθακςε ππήξμε εληνλφηεξε (+3,0%, 

έλαληη -3,4% ην 2009) θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπγρξνληζκέλε. Χζηφζν, ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο απμήζεθε πεξαηηέξσ ζην 8,3% (απφ 8% ην 2009). ηηο ΖΠΑ, φπνπ ε 

αλάθακςε βαζίζηεθε ζηελ εγρψξηα δήηεζε θαη ηελ αχμεζε ησλ απνζεκάησλ, ην ΑΔΠ 

απμήζεθε θαηά 2,9% ην 2010 (ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο), κεηά απφ κείσζε 

θαηά 2,6% ην 2009. ηελ Ηαπσλία, φπνπ ε αλάθακςε βαζίζηεθε ζηελ εμσηεξηθή 

δήηεζε, ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 3,9% ην 2010 (2009: -6,3%) θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ 

θαηά 1,7% (2009: -4,1%). ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ν ξπζκφο 

αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε ζε 7,3%, απφ 2,7% ην 2009. ηελ Κίλα, φπνπ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή γίλεηαη 

πεξηνξηζηηθή ιφγσ πςεινχ πιεζσξηζκνχ ελψ ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή εμαθνινπζεί 

λα είλαη επεθηαηηθή, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε ζην 10,3%, απφ 9,2% ην 

2009. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009). 

Ζ νηθνλνκηθή αλάθακςε ζηε δψλε ηνπ επξψ ην 2010 ζπλνδεχζεθε απφ ηε δηεχξπλζε 

ησλ δηαθνξψλ ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ επηκέξνπο ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, 

θαηαγξάθεθαλ πςειφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζηε Γεξκαλία (3,5%), ε νηθνλνκία ηεο 

νπνίαο επσθειήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ έληνλε αλάθακςε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 
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ζηαζηκφηεηα ή αξλεηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο ζε νηθνλνκίεο νη νπνίεο είλαη ζην επίθεληξν 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο (Διιάδα, Ηξιαλδία) θαη ζηελ Ηζπαλία, θαζψο θαη κέηξηνη 

ξπζκνί ζηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο νηθνλνκίεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ζ Πνξηνγαιία 

δηαηήξεζε ζεηηθφ ξπζκφ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ, θαζψο ε επίδξαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ζα γίλεη αηζζεηή ην ηξέρνλ έηνο θαη ην 2012. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2010) 

3.2. ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 

Ζ έληνλε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη νη πςειέο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο δηεζλείο ηηκέο 

ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ δεκηνχξγεζαλ αλεζπρία γηα ηνλ παγθφζκην πιεζσξηζκφ 

ην πξψην εμάκελν ηνπ 2006. Χζηφζν νη απμήζεηο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζε πνιιέο νηθνλνκίεο, αιιά θαη ε ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ 

βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαηεξήζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο 

ζπλέβαιαλ ζηε ζπγθξάηεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ. ε κέζα επίπεδα έηνπο, 

ν παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο παξέκεηλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηνο, παξά ηε πεξαηηέξσ 

κεγάιε άλνδν ηεο κέζεο δηεζλνχο ηηκήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πεηξειαίνπ θαη ηεο ηηκήο 

ησλ ινηπψλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ. Ο δείθηεο θαηαλαισηή απμήζεθε ζηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαηά 2,3% ην 2006, φζν δειαδή θαη ην 2005, ελψ ζηηο άιιεο 

νηθνλνκίεο ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνρψξεζε ειαθξά ζην 5,3% απφ 5,4% ην 2005.  

Χο θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο κεηαθχιηζεο ηεο αχμεζεο ησλ δηεζλψλ 

ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ ινηπψλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ εγρψξην 

πιεζσξηζκφ αλαθέξεηαη ζπρλά ε εληεηλφκελε ηα ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκηνπνίεζε 

ησλ αγνξψλ, ιφγσ ηεο νπνίαο νη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ αληηζηαζκίδνληαη 

απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη απφ 

ηηο νηθνλνκίεο φπνπ είλαη ρακειφ ην θφζηνο παξαγσγήο, θπξίσο ηηο αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο. ην ίδην απνηέιεζκα ζπκβάιινπλ επίζεο ε ζπγθξάηεζε, ηα 

ηειεπηαία έηε, ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ησλ 

πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ ζε ρακειά επίπεδα, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε 

ζπλεπή θαη αμηφπηζηε άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηφζν ζηηο πξνεγκέλεο φζν θαη ζε πνιιέο 

αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. Ο πιεζσξηζκφο ζηε δψλε ηνπ επξψ, κε-

ηξνχκελνο βάζεη ηνπ ΔλΓΣΚ, παξνπζίαζε έληνλε κεηαβιεηφηεηα ην 2006, αληαλα-

θιψληαο θπξίσο ηηο εμειίμεηο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. O πιεζσξηζκφο παξέκεηλε άλσ 

ηνπ 2% (κεηαμχ 2,2% θαη 2,5%) κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην, ελψ ππνρψξεζε ζηε ζπλέρεηα 

θαη δηακνξθψζεθε ζε 2,2% ζε κέζα εηήζηα επίπεδα, φζν θαη ην 2005. Ο πιεζσξηζκφο 

ρσξίο ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο 
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δηακνξθψζεθε ζην 1,5% ην 2006 (δειαδή ζην ίδην επίπεδν κε ην 2005). Σνλ Ηαλνπάξην 

θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 ν πιεζσξηζκφο (βάζεη ηνπ ΔλΓΣΚ) δηακνξθψζεθε ζην 

1,8% θαη ην Μάξηην ζην 1,9%. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

Ο πιεζσξηζκφο απμήζεθε ζεκαληηθά δηεζλψο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2007, ζε ζρέζε 

κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2006, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ 

βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, ηδίσο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ. ε πνιιέο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ν πιεζσξηζκφο  εληζρχζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πεξίνδν 

εθείλε, ηφζν ιφγσ ησλ πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, φζν θαη επεηδή ε 

ζπκκεηνρή ησλ εηδψλ δηαηξνθήο ζην γεληθφ δείθηε ηηκψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ 

φηη ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Δλψ ην 2007 ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο 

ππνρψξεζε ειαθξά ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (ζην 2,2% απφ 2,4% ην 2006), ζηηο 

αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο απμήζεθε ζην 6,4%σ απφ 5,4% ην 2006. 

Δμάιινπ ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ απμήζεθε ζε αξθεηέο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, 

θπξίσο εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ, ηεο ιεηηνπξγίαο πνιιψλ απφ ηηο ελ ιφγσ νηθνλνκίεο ζην φξηα ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ αιιά θαη εμαηηίαο άιισλ παξαγφλησλ. Ήδε ν 

πιεζσξηζκφο εκθάληδε άλνδν παληνχ θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο είρε 

θηάζεη ην 8,7% ζηελ Κίλα, ην 4% ζηηο ΖΠΑ θαη ην 3,3% ζηε δψλε ηνπ επξψ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Ο πιεζσξηζκφο ζεκείσζε έληνλε άλνδν ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνθιηκαθψζεθε ξαγδαία ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πεξηνρέο, αθνινπζψληαο ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ αληίζηνηρε εμέιημε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, θπξίσο 

ηνπ πεηξειαίνπ. ε κέζα επίπεδα έηνπο, παξά ηε ζεκαληηθή ππνρψξεζή ηνπ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο, ν πιεζσξηζκφο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο απμήζεθε ζην 3,5% ην 

2008, απφ 2,1% ην 2007.  

H δηεζλήο ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη επί έθην θαηά ζεηξά έηνο 

θαη κάιηζηα απμήζεθε ξαγδαία ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008. θζάλνληαο ζε λέα 

ηζηνξηθψο πςειά επίπεδα (νλνκαζηηθά αιιά θαη απνπιεζσξηζκέλα) ζην κέζν ηνπ 

έηνπο. Σν δεχηεξν εμάκελν φκσο ππνρψξεζε έληνλα, θαζψο νη πξννπηηθέο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο επηδεηλψζεθαλ απφηνκα θαη ην δνιάξην άξρηζε λα αλαηηκάηαη. 

Σειηθά, ε κέζε εηήζηα ηηκή ησλ βαζηθψλ ηχπσλ αξγνχ πεηξειαίνπ ζε δνιάξηα ΖΠΑ 

απμήζεθε ην 2008 θαηά 36,4% (έλαληη αχμεζεο 10,7% ην 2007), ελψ ε ζσξεπηηθή 

άλνδφο ηεο ζε ζχγθξηζε κε ην 2002 ήηαλ ζρεδφλ 300%. ε φξνπο επξψ, ε κέζε εηήζηα 

ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ε νπνία ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ελίζρπζεο ηνπ επξψ έλαληη 
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ηνπ δνιαξίνπ είρε παξακείλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηε ην 2007 (51,9 επξψ ην βαξέιη), ην 

2008 απμήζεθε ζηα 66,0 επξψ (+27%). Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2009 ε κέζε ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ θπκαηλφηαλ πεξί ηα 45 δνι. ην βαξέιη. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008). 

Ο πιεζσξηζκφο ζηε δψλε ηνπ επξψ θηλήζεθε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 2009, ζεκεηψλνληαο κάιηζηα ειαθξά αξλεηηθνχο εηήζηνπο ξπζκνχο επί πεληάκελν, 

κεηαμχ Ηνπλίνπ θαη Οθησβξίνπ, θπξίσο εμαηηίαο ησλ πνιχ πςειψλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ θαη άιισλ πξψησλ πιψλ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008. Απφ ην Ννέκβξην 

ν πιεζσξηζκφο, κεηξνχκελνο κε ηνλ Δλαξκνληζκέλν ΓΣΚ, επαλήιζε ζε ζεηηθέο ηηκέο, 

θαη ηειηθά δηακνξθψζεθε ζην 0,3% ην 2009 έλαληη 3,3% ην 2008. Ζ επίπησζε ζηνλ 

ΔλΓΣΚ απφ ηνλ πςειφ ξπζκφ αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο 

(3,8%) ππεξαληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ επίδξαζε ηεο κεγαιχηεξεο ππναπαζρφιεζεο 

ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο απφηνκεο δηεχξπλζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θελνχ (-

4,5% ηνπ δπλεηηθνχ πξντφληνο, απφ +0,7% ην 2008), αιιά θαη ηεο δξαζηηθήο κείσζεο 

ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (θαηά 32,3% ην 2009 ζε φξνπο επξψ). Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ν πιεζσξηζκφο ζηε δψλε ηνπ επξψ δηακνξθψζεθε ζε 1,0% θαη ην 

Φεβξνπάξην ζε 0,9%, ελψ ην Μάξηην επηηαρχλζεθε ζην 1,4%, αληαλαθιψληαο θπξίσο 

ηελ επίδξαζε απφ ηε βάζε ζχγθξηζεο ιφγσ ησλ πνιχ ρακειψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ 

θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. χκθσλα κε ηηο πξνβνιέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο ΔΚΣ 

(4.3.2010), ν πιεζσξηζκφο ζα θπκαλζεί κεηαμχ 0,8% θαη 1,6% ην 2010, θαζψο νη 

ζπλζήθεο ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο ζα δηαηεξεζνχλ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2009) 

Ο πιεζσξηζκφο απμήζεθε ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ην 2010 (ζην 1,6%, απφ 0,1% 

ην 2009), θπξίσο ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, 

παξέκεηλε φκσο γεληθά ρακειφο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ππναπαζρφιεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ παξά ηε ζεκεησζείζα αλάθακςε, ελψ ην 2011 

πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζην 1,9%. ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ε 

έληνλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ είραλ 

απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 6,2%, ν νπνίνο πξνβιέπεηαη λα 

επηηαρπλζεί ην 2011 ζην 6,9%. 

Ο πιεζσξηζκφο ζηε δψλε ηνπ επξψ απμήζεθε ζην 1,6% ην 2010, απφ 0,3% ην 2009, 

θαη πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί κεηαμχ 2,2% θαη 2,7% ην 2011 ζχκθσλα κε ηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο ηεο ΔΚΣ, θπξίσο ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

37 
 

3.3. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΝΔΡΓΗΑ 

Ζ ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ηα 

ηειεπηαία έηε ζπλερίζηεθε κε εληνλφηεξν ξπζκφ ην 2006. Ζ απαζρφιεζε απμήζεθε 

θαηά 1,4% ην 2006 (έλαληη 0,8% ην 2005). Σν Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο κεηψζεθε πεξαηηέξσ ζε 7,3%, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλνδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε 

βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ νηθνλνκηψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, αληαλαθιά φκσο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε αξθεηά θξάηε-κέιε ηα 

ηειεπηαία έηε. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

Αμηνζεκείσηε εμέιημε απνηέιεζε ε ζεκαληηθή πεξαηηέξσ ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πεξηνρέο, ιφγσ ησλ πςειψλ ξπζκψλ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ ΟΟΑ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ππνρψξεζε απφ 5,9% ην 2006 ζε 

5,4% ην 2007. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Ο ξπζκφο αλφδνπ ηεο απαζρφιεζεο επηβξαδχλζεθε κφλν ειαθξά ην 2008 θαη ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε, αιιά ην 2009 αλακέλεηαη φηη ε απαζρφιεζε ζα κεησζεί 

θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζα απμεζεί. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο πξνεγκέλεο 

νηθνλνκίεο, αθνχ ππνρψξεζε ζην ρακειφηεξν εδψ θαη δεθαεηίεο επίπεδν, ήδε 

απμάλεηαη εθ λένπ παληνχ, ιφγσ ηεο ζθνδξφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο 

θξίζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο πξνζδνθίεο θαηαλαισηψλ θαη 

επελδπηψλ. ηηο ΖΠΑ ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθζαζε ζην 7,2% ην Γεθέκβξην, ην 

πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 1993, έλαληη 5% ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, ελψ ην Μάξηην ηνπ 

2009 απμήζεθε ζην 8,5% (ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο 25εηίαο). Ζ 

επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο επεξέαζε κε ρξνληθή πζηέξεζε θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο ζηε δψλε ηνπ επξψ έβαηλε 

κεηνχκελνο, απφ 0,4% ην α’ ηξίκελν ηνπ 2008 έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ ζε 

0,2% ην β’ ηξίκελν θαη ζε κεδεληθφ θαη αξλεηηθφ επίπεδν (-0,3%) ην γ’ θαη δ’ ηξίκελν 

αληίζηνηρα. Πην πξφζθαηα ζηνηρεία γηα ηελ αλεξγία επηβεβαηψλνπλ ηελ επηδείλσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζην 8,5% ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2009 (απφ 7,2% ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2008). Οη κέζνη φξνη ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ ππνθξχπηνπλ σζηφζν αξθεηά δηαθνξεηηθέο 

δηαξζξσηηθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηηο επηκέξνπο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Σν πςειφηεξν 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζεκεηψλεηαη ζηελ Ηζπαλία (15,5% ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009, έλαληη 
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9,3% έλα έηνο ελσξίηεξα) θαη ηελ Ηξιαλδία (10,0% έλαληη 4,8%). Σν πνζνζηφ αλεξγίαο 

ζηε δψλε ηνπ επξψ πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζε 9,3% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2009 

θαη ζε 10,2% ην 2010, ζχκθσλα κε ηηο ελδηάκεζεο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Πην πξφζθαηα, ν ΟΟΑ πξνβιέπεη φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε δψλε ηνπ 

επξψ ζα αλέιζεη ζε 10,1% ην 2009. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

ππήξμαλ ζεκαληηθέο, αλ θαη ε απαζρφιεζε κεηψζεθε ιηγφηεξν απφ φ, ηη ην ΑΔΠ. 

πγθεθξηκέλα, ε απαζρφιεζε κεηψζεθε θαηά 1,9% ην 2009 θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

απμήζεθε ζρεδφλ θαηά 2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζην 9,4%. Τπήξμαλ, σζηφζν, 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. ηε 

Γεξκαλία π.ρ., παξά ηε κεγάιε πηψζε ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαηά 5,0%, ε απαζρφιεζε 

έκεηλε ζηαζεξή θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε κφιηο θαηά 0,2% ζην 7,4%. Ζ 

κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηε Γεξκαλία ελ κέζσ ηεο ρεηξφηεξεο 

χθεζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απνηέιεζε αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ θαη 

αλαιχζεσλ. Αληίζεηα, ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηξιαλδία, νη νπνίεο επιήγεζαλ ηδηαίηεξα 

απφ ηε ξαγδαία πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ (πνπ είλαη 

θιάδνο έληαζεο εξγαζίαο), ε απαζρφιεζε κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 6% θαη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο απμήζεθε θαηά 6-7 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (ζε 18,0% ζηελ Ηζπαλία θαη 11,8% 

ζηελ Ηξιαλδία). χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΣ, ε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζα ζπλερηζηεί ην 2010, παξά ηελ αλακελφκελε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

ζηε δψλε ηνπ επξψ – ιφγσ ηεο ζπλήζνπο ρξνληθήο πζηέξεζεο κε ηελ νπνία ε αγνξά 

εξγαζίαο αληηδξά ζηηο εμειίμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, 

πξνβιέπεηαη κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 1,4% θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο 

ζην 10,5% ην 2010. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009) 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ην 2010 απμήζεθε πεξαηηέξσ ζην 8,3% (απφ 8% ην 2009). 

ρεηηθά κε ηηο ρψξεο ηνπ επξψ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη 

νπζηαζηηθά ακεηάβιεην, γχξσ ζην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ έληνλεο 

αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ νη δηαθνξέο ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ρσξψλ. Οη θαιχηεξεο επηδφζεηο αλακέλεηαη λα ζεκεησζνχλ ζηελ Απζηξία (4,3%) θαη 

ηελ Οιιαλδία (4,4%) θαη, απφ ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο, ηε Γεξκαλία (6,6%), ελψ ε 

Ηζπαλία ζα εμαθνινπζήζεη λα θαηαγξάθεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο (19,4%). 

(ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 

3.4. ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηηο θπξηφηεξεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο βξέζεθε αληηκέησπε κε 

δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο — θπξίσο ιφγσ δηαθνξψλ, ηφζν σο πξνο ηελ θπθιηθή ζέζε 
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ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηψλ φζν θαη σο πξνο ηελ έληαζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ 

πηέζεσλ, π.ρ. κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ— σζηφζν θηλήζεθε 

γεληθά πξνο ιηγφηεξν δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε γηα ηξίην ζπλερέο έηνο ην 2006. Οη 

θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο αχμεζεο ησλ  βαζηθψλ επηηνθίσλ απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο 

ππήξμαλ νη πιεζσξηζηηθνί θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ 

βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη κε ηνλ πςειφ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

πφξσλ, θαζψο θαη ε γεληθψο ηαρεία πηζησηηθή επέθηαζε. ηηο ΖΠΑ, ην βαζηθφ επηηφθην 

ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ην 2006 

(κε ηέζζεξεηο ηζφπνζεο δηαδνρηθέο απμήζεηο θαηά 25 κνλάδεο βάζεο) θαη 

δηακνξθψζεθε ζηηο 29.6.2006 ζην 5,25%, επίπεδν ζην νπνίν παξακέλεη έσο ζήκεξα. 

Ζ ΔΚΣ, αθνχ δηαηήξεζε ηα επηηφθηά ηεο ακεηάβιεηα απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 κέρξη θαη 

ην Ννέκβξην ηνπ 2005, ζηε ζπλέρεηα ηα αχμεζε επηά θνξέο (θαηά 175 κνλάδεο βάζεο 

ζπλνιηθά) απφ ηηο 6.12.2005 έσο θαη ηηο 14.3.2007, φηαλ ην βαζηθφ επηηφθην ηεο 

δηακνξθψζεθε ζην 3,75%. ηελ Ηαπσλία, φπνπ, παξά ηελ πξνβιεπφκελε δηαηήξεζε 

ηθαλνπνηεηηθνχ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλφδνπ, δελ έρεη αθφκε εδξαησζεί ζεηηθφο ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ, ε Σξάπεδα ηεο Ηαπσλίαο πξνέβε ζε δχν κφλν απμήζεηο ηνπ βαζηθνχ ηεο 

επηηνθίνπ. Σν βαζηθφ ηεο αλαπξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζην 0,10% 

απφ ηηο 19.9.2001, απμήζεθε ζηηο 14.7.2006 θαη ζηηο 21.2.2007 θαη δηακνξθψζεθε ζην 

0,75%. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο αχμεζε — δχν θνξέο εληφο ηνπ 

2006 θαη άιιε κία θνξά ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο— ην βαζηθφ βξαρππξφζεζκν 

επηηφθην ηεο, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζην 5,25% ζηηο 11.1.2007. Παξφκνηα πνιηηηθή 

απμήζεσλ ησλ βαζηθψλ ηνπο βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ αθνινχζεζαλ κέζα ζην 

2006 νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη αξθεηψλ άιισλ νηθνλνκηψλ, ηφζν πξνεγκέλσλ (π.ρ. 

ηεο Διβεηίαο, ηεο Γαλίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Απζηξαιίαο) φζν θαη αλα-

δπφκελσλ (π.ρ. ηεο Ηλδίαο, ηεο Κίλαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Σνπξθίαο). (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

Ζ πεξηνξηζηηθή θαηεχζπλζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία εθαξκνδφηαλ ζε 

αξθεηέο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο κέρξη θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007 κεηαβιήζεθε 

απφ ην θαινθαίξη (είηε ηεξήζεθε ζηάζε αλακνλήο, φπσο ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ηελ 

Διβεηία, είηε ε θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο αληηζηξάθεθε, φπσο ζηηο ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηνλ Καλαδά), θαζψο ε αλαηαξαρή ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο 

νδήγεζε ζε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο αγνξέο 

ρξήκαηνο, ζε επαλεθηίκεζε πξνο ηα άλσ ηνπ  επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, ππνρψξεζε ησλ 

δεηθηψλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη απμεκέλε αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο αλαηαξαρήο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηηο ΖΠΑ 

ζεκεηψζεθε ε πιένλ δξαζηηθή κεηαβνιή λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ 
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νκαινπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2007 έσο θαη ην Μάξηην ηνπ 2008 

ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα πξνέβε ζε κεηψζεηο επηηνθίνπ ζπλνιηθά θαηά 300 κνλάδεο 

βάζεο, κε απνηέιεζκα ην παξεκβαηηθφ ηεο επηηφθην λα δηακνξθσζεί ζην 2,25% ζηηο 18 

Μαξηίνπ 2008. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θηλήζεθε δξαζηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο, έρνληαο λα 

αληηκεησπίζεη δηαθνξεηηθφ ―κείγκα‖ δηαηαξαρψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο έρνπλ παξάζρεη έθηαθηε ξεπζηφηεηα θαη εγγπήζεηο θαη έρνπλ κεηψζεη 

ζεκαληηθά ηα επηηφθηα, ηδίσο κεηά ην επηέκβξην, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπλ 

πξνβεί ζε αγνξά πξνβιεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηηο ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ηα βαζηθά επηηφθηα κεηψζεθαλ ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008. ηε δψλε ηνπ 

επξψ ε ΔΚΣ πξνρψξεζε ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ κεηά ηε ξαγδαία ππνρψξεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008. ηηο ΖΠΑ ηα επηηφθηα 

παξέκβαζεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο δηακνξθψζεθαλ ζρεδφλ ζην κεδέλ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008, ηεο ΔΚΣ ζην 1,25% ζηηο 2.4.09 θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο ζην 

0,5% ζηηο 5.3.09. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

Ζ κεγάιε ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ (ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ζην 0,1% απφ 

3,4% ην 2008), ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ, έρεη επηηξέςεη ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή λα παξακέλεη εμαηξεηηθά 

ραιαξή ζηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο νηθνλνκίεο κέρξη θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010. 

Σν βαζηθά επηηφθηα πνιηηηθήο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ ΖΠΑ, ηεο Ηαπσλίαο, ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα απφ ην Μάην 

ηνπ 2009, κεηαμχ 0% θαη 1%. Δπίζεο, ζπλερίζηεθε ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πνζνηηθήο ραιάξσζεο, αλ θαη πξφζθαηα άξρηζε ε ζηαδηαθή ―απφζπξζε‖ νξηζκέλσλ 

κέηξσλ. ην βαζκφ πνπ ε αλάθακςε ησλ νηθνλνκηψλ απνδεηρζεί δηαηεξήζηκε θαη νη 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηαδηαθά απμεζνχλ εμαηηίαο ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ ζε εμαηξεηηθψο πςειά επίπεδα, αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη νη 

λνκηζκαηηθέο αξρέο είλαη πηζαλφλ λα πξνβνχλ ζε κηθξή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ πεξί ηα 

ηέιε ηνπ 2010, θάηη πνπ έρεη ήδε γίλεη ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Ννξβεγία. Ζ 

κεηαβιεηφηεηα ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ θπξηφηεξσλ λνκηζκάησλ 

ππνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, αληαλαθιψληαο ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο 

παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Ζ εμέιημε απηή ζπλδπάζηεθε κε ηελ 

ππνρψξεζε ηεο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2009, ελψ ην γηελ βξέζεθε ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 14 

εηψλ σο πξνο ην δνιάξην. Ο επξχο δείθηεο νλνκαζηηθήο ζηαζκηζκέλεο 
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ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (Η) ηνπ επξψ εληζρπφηαλ ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

2009 θαη ζε κέζα επίπεδα αλαηηκήζεθε θαηά 2,2% έλαληη ηνπ 2008. εκεηψλεηαη φηη ν 

επξχο δείθηεο νλνκαζηηθή Η ηνπ επξψ ήηαλ ην 2009 (ζε κέζα επίπεδα έηνπο) 

αλαηηκεκέλνο θαηά 37,3% έλαληη ηνπ 2000, ελψ ν αληίζηνηρνο δείθηεο πξαγκαηηθήο Η 

(κε βάζε ηνπο ΓΣΚ) ήηαλ αλαηηκεκέλνο θαηά 25,7% ην 2009. Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 

2009 ην επξψ άξρηζε λα ππνρσξεί θαη ην Μάξηην ηνπ 2010 βξηζθφηαλ ζε επίπεδν θαηά 

5,3% ρακειφηεξν έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009) 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ 

παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα ην 2010 θαη ζε αξθεηέο απφ απηέο απμήζεθε ζεκαληηθά 

(ζηελ Σνπξθία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία). Δμαίξεζε απνηειεί ε Βνπιγαξία, ν 

εμσηεξηθφο ηνκέαο ηεο νπνίαο, έζησ θαη νξηαθά, θαηέγξαςε πιεφλαζκα. Οη εηζξνέο 

θεθαιαίσλ γηα άκεζεο επελδχζεηο θηλήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα, ελψ νη απμήζεηο ησλ 

εηζξνψλ ζηελ Σνπξθία θπξίσο αθνξνχλ επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο 

λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο, πνπ πηνζεηήζεθε θαη ζπλερίζηεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

2010, ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά, φπσο πηζηνπνηνχλ νη ζεηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο 

πνπ θαηαγξάθνληαη πιένλ ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ απφ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010, 

θαίλεηαη φκσο φηη ηείλεη λα νινθιεξσζεί. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ  2010) 

3.5. ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζηηο κεγαιχηεξεο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο σο ζχλνιν ππνρψξεζε πεξαηηέξσ ην 2006 σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ (ζην 2,7% απφ 3,5% ην 2005), παξέκεηλε σζηφζν αξθεηά πςειφ, θπξίσο ζηελ 

Ηαπσλία (4,3%) θαη ηελ Ηηαιία (4,4%). Ζ βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ζηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο πξνήιζε γεληθά ηφζν απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ιφγσ ηεο 

αλνδηθήο θάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ φζν θαη απφ ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ε 

νπνία ζπλέρηζε λα θηλείηαη πξνο πεξηνξηζηηθή θαηεχζπλζε ην 2006, θαζψο ην 

δηαξζξσηηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πεξηνξίζηεθε ζην 2,7% ηνπ 

δπλεηηθνχ ΑΔΠ απφ 3,3% ην 2005. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ε κείσζε ηνπ δηαξζξσηηθνχ 

ειιείκκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξε ζηηο ΖΠΑ (ζην 2,7% απφ 3,6%  ην 2005), ηε Γεξκαλία 

(ζην 1,8% απφ 2,8% ην 2005) θαη ηε Γαιιία (ζην 1,4% απφ 2,2% ην 2005). Σν χςνο 

ηνπ αθαζάξηζηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη επίζεο 

ππνρψξεζε ειαθξά ην 2006 ζηηο ΖΠΑ (ζην 59,6%) θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ (ζην 

69,3%), ελψ απμήζεθε ειαθξά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (ζην 43,2%). ηελ Ηαπσλία ην 

χςνο ηνπ αθαζάξηζηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ην νπνίν απμάλεηαη αικαησδψο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δηακνξθψζεθε ζην 184,8% ην 2006, απφ 182,9 ην 

2005. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 
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Ζ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζπλερίζηεθε ζε πνιιέο νηθνλνκίεο ην 2007, βνεζνχκελε 

φκσο ζεκαληηθά απφ ηηο επλντθέο θπθιηθέο ζπλζήθεο θαη απφ έθηαθηα έζνδα. ην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ, ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο εθηηκάηαη 

φηη ππνρψξεζε ζην 1,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2007, απφ 1,8% ην 2006. ηε δψλε ηνπ επξψ 

επηηεχρζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ 

θπθιηθά πξνζαξκνζκέλνπ ειιείκκαηνο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ. Αληίζεηα, ηα 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα απμήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξφνδνο πξνο ηε δεκνζηνλνκηθή ηζνξξνπία επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ απηφκαησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαζεξνπνηεηψλ ζηελ παξνχζα θάζε ηεο 

νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. 

(ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Σα εθηεηακέλα δεκνζηνλνκηθά κέηξα (αχμεζεο ησλ δαπαλψλ θαη κείσζεο ησλ θφξσλ) 

εθηηκάηαη φηη ζα επηδεηλψζνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ην δεκφζην ρξένο 

θπξίσο ην 2009 θαη ην 2010. Σν 2008 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ δηεπξχλζεθε ζηηο ΖΠΑ ζην 5,8% απφ 2,9% ην 2007, ελψ ζηελ Ηαπσλία έκεηλε 

νπζηαζηηθά ακεηάβιεην (2,6% έλαληη 2,5% ην 2007). Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ επίζεο απμήζεθε ην 2008, ζην 1,8% ηνπ ΑΔΠ απφ ην ηζηνξηθά ρακειφ 

επίπεδν 0,7% ηνπ 2007 (εθηηκήζεηο ΟΟΑ). (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε κεγάιε πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είραλ, φπσο 

αλακελφηαλ, δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ 

θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Γηα ηε δψλε ηνπ επξψ σο ζχλνιν, ην έιιεηκκα ηνπ ηνκέα ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ππεξηξηπιαζηάζηεθε ην 2009, ζε 6,3% ηνπ ΑΔΠ απφ 

2,0% ην 2008, ελψ πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΝΣ φηη ζα απμεζεί πεξαηηέξσ ην 2010 ζε 

6,8% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο, ην δεκφζην ρξένο ππνινγίδεηαη φηη απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 9 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ην 2009, ζε 78,3% ηνπ ΑΔΠ, θαη πξνβιέπεηαη λα απμεζεί 

πεξαηηέξσ ην 2010 ζε 84,1% ηνπ ΑΔΠ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο αχμεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζηε δψλε ηνπ επξψ 

ην 2009 νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

απηφκαησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαζεξνπνηεηψλ. Ζ δπζκελήο δεκνζηνλνκηθή ζέζε δελ 

πξνβιέπεηαη λα βειηησζεί ζηηο πεξηζζφηεξε κεγάιεο νηθνλνκίεο ην 2010. Σν 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηηο 33 πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο σο ζχλνιν εθηηκάηαη φηη ζα 

παξακείλεη πνιχ πςειφ (8,3% ηνπ ΑΔΠ απφ 8,7% ην 2009), ελψ ζηε δψλε ηνπ επξψ 

ζα απμεζεί πεξαηηέξσ, φπσο πξναλαθέξζεθε. Σν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

πξνβιέπεηαη λα ππνρσξήζεη θάπσο ζηηο ΖΠΑ (ζην 11,0% ηνπ ΑΔΠ, απφ 12,5% ην 

2009), ζηελ Ηζπαλία (ζην 10,4%, απφ 11,4%) θαη ζηελ Ηαπσλία (ζην 9,8% απφ 10,3%), 

ελψ ζα απμεζεί ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (ζην 11,4% ηνπ ΑΔΠ, απφ 10,9% ην 2009), ζηε 
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Γαιιία (ζην 8,2%, απφ 7,9%) θαη ζηε Γεξκαλία (ζην 5,7%, απφ 3,3%). (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009) 

Παξά ηε ζεκαληηθή αλάθακςε ηνπ ΑΔΠ, ε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ησλ πξνεγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ ζεκείσζε πεξηνξηζκέλε κφλν βειηίσζε ην 2010 (ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο κεηψζεθε θαηά 1 εθαη. κνλάδα ζην 7,7% ηνπ ΑΔΠ), ελψ ην δηαξζξσηηθφ 

έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ δπλεηηθνχ πξντφληνο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη (ζε 5,7%, απφ 

5,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2009). Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ πεξηζηνιήο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε νινέλα πεξηζζφηεξεο πξνεγκέλεο 

νηθνλνκίεο ζα γίλνπλ νξαηά ην 2011. Χζηφζν, ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ην 2011 ζε φιεο ηηο κεγάιεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο εθηφο ηεο 

Γεξκαλίαο. ρεηηθά κε ηηο ρψξεο ηνπ επξψ ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη λα κεησζεί ζην 4,6% ην 2011, απφ 6,3% ην 2010 

(κεηαβνιή ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηνπ δηαξζξσηηθνχ ειιείκκαηνο θαηά κία 

πεξίπνπ εθαηνζηηαία κνλάδα), θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο-κέιε επαλέξρνληαη ζε 

πνιηηηθέο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο παξάιιεια κε ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. 

Χζηφζν, ην δεκφζην ρξένο πξνβιέπεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ ζε 88,4% ηνπ ΑΔΠ ην 

2011, απφ 86,2% ην 2010. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

44 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2006 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2007 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2008 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2009 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

45 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

4.1. Α.Δ.Π. 

χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο εζληθνινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθν-

λνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε ην 2006 ζην 4,3%, 

απφ 3,7% ην 2005. Ο ζχλζεηνο δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ν νπνίνο θα-

ηαξηίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη απνηειεί ζπληζηακέλε κηαο νκάδαο 

βξαρπρξφλησλ δεηθηψλ θαηέγξαςε ηελ επηηάρπλζε ηεο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ, ηδίσο ην 

πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο . Δπίζεο, ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ Διιάδα (ν 

νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηεξίδεηαη ζε απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ ζπγθπξίαο) εκθάληζε αλνδηθή ηάζε ην 2006, κεηά απφ ππνρψξεζε ην 2005. 

ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ην 2006 ζπλέβαιαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο ην επλντθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη επηθξαηνχζεο λνκηζκαηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο επέηξεςαλ ηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ. Γεληθφηεξα 

εμάιινπ, ζηελ ηαρχξξπζκε αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζπκβάιινπλ θαη νη 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πξνσζεζεί. 

Ο ξπζκφο αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο δηαηεξήζεθε ην 2006 ζε πςειά επίπεδα 

θαη κάιηζηα επηηαρχλζεθε (ζην 3,9%, απφ 3,4% ην 2005) θαη εμαθνινχζεζε λα 

απνηειεί ηνλ θχξην πξνσζεηηθφ παξάγνληα ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, αληαλαθιψληαο ηελ 

αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο ζηελ θαηαλάισζε. Χζηφζν, θαζψο ε άλνδνο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ππνιήθζεθε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο, ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζεκείσζε κηθξή πεξαηηέξσ 

πηψζε. 

Ζ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ κέζσλ 

πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ ησλ κηζζσηψλ, ζηηο απμεκέλεο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ηνπ 

Γεκνζίνπ πξνο ηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο αγνξαίαο 

αμίαο ηνπ απνζέκαηνο ησλ θαηνηθηψλ θαη ε άλνδνο ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ησλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ κεηνρψλ ζπλέηεηλαλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ελίζρπζαλ ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. 
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Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 0,6% (έλαληη αλφδνπ θαηά 1,0% ην 2005), ελ 

κέξεη ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο, θαζψο θαη ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ινηπψλ δαπαλψλ. 

Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ απμήζεθαλ θαηά 12,7% ην 2006, κεηά 

απφ ειαθξά θάκςε θαηά 1,4% ην 2005. Ζ εμέιημε απηή αληαλαθιά θπξίσο ηε κεγάιε 

άλνδν ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο (πνπ απμήζεθαλ θαηά 32,3%). Οη δεκφζηεο 

επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά 7,6% (κεηά ηελ πεξηθνπή ηνπο ην 2005), ελψ ν ξπζκφο 

αλφδνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ επηηαρχλζεθε ζεκαληηθά (ζε 8,6%, απφ 

1,5% ην 2005). Ο πςειφο ξπζκφο αλφδνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ 

επεξεάζηεθε απνθαζηζηηθά απφ ηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο ηεο εγρψξηαο θαη ηεο δηεζλνχο 

δήηεζεο, ηηο επλντθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηελ θαιή ρξεκαηννη-

θνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάιεςε λέσλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

απνδίδεηαη επίζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρεη ην ππάξρνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ελίζρπζεο ησλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ε νπνία απνηππψλεηαη ηφζν ζηε ζεκαληηθή άλνδν ηνπ Γείθηε 

Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ 

ηνπ ΗΟΒΔ ζηε κεηαπνίεζε. 

Οη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλέθακςαλ θαη απμήζεθαλ θαηά 9,8%, ζχκθσλα 

κε ηηο εζληθνινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά 

ηελ θάκςε θαηά 1,2% πνπ είραλ ζεκεηψζεη ην 2005. Ζ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ 

ησλ εηζαγσγψλ απνδίδεηαη θπξίσο ζηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ζηελ έληνλε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

Σν 2007 ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 4,0%, έλαληη 4,2% ην 2006. κσο, ν εηήζηνο ξπζκφο 

αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ην δεχηεξν εμάκελν 

ππνρψξεζε ζην 3,7%, απφ 4,2% ην πξψην εμάκελν. Παξά ηελ επηβξάδπλζε απηή, ν 

ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ην 2007 θαη πάιη ππεξέβε απηφλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ (2,6%) 

θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία παξέκεηλε κηα απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 

ηεο EE. 

Ο πςειφο ξπζκφο αλφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2007 νθείιεηαη, φπσο 

θαη ηα πξνεγνχκελα έηε, ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ελψ ε κεηαβνιή 

ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ (δειαδή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ εμαγσγψλ θαη 

εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο) επέδξαζε αλαζρεηηθά ζην 

ξπζκφ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ, αλ θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε απφ φ, ηη ην 2006. 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

47 
 

ζνλ αθνξά ηα βαζηθά κεγέζε ηεο δήηεζεο, ε άλνδνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 

επηβξαδχλζεθε αηζζεηά ζην 3,2% ην 2007, απφ 4,2% ην 2006. Ο φγθνο ησλ ιηαληθψλ 

πσιήζεσλ (εθηφο πσιήζεσλ απηνθηλήησλ θαη θαπζίκσλ) απμήζεθε ην 2007 θαηά 

2,3%, έλαληη 8,0% ην 2006, ελψ ν αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ Η.Υ. πνπ ηέζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία, απμήζεθε ην 2007 θαηά 4,3% (ην 2006 ήηαλ +0,5%). 

Ζ άλνδνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ζπλέρηζε λα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζηελ επέθηαζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο πίζηεο. 

Ζ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ αληαλαθινχζε θπξίσο ηελ 

άλνδν ησλ κέζσλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ (θαηά 2,4%) θαη ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο 

θαη ηα κέηξα πνπ ελίζρπζαλ ηα πην ρακειά εηζνδήκαηα, φπσο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ 

Δπηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ - ΔΚΑ, ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ΟΓΑ 

θαη ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο ΔΤΔ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ 

απμήζεθε ην 2007 θαηά 4,0%, δειαδή κε ξπζκφ πςειφηεξν απφ φ, ηη ε θαηαλαισηηθή 

δαπάλε ζε ζηαζεξέο ηηκέο. Ζ εμέιημε απηή είρε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνιχ ρα-

κεινχ πνζνζηνχ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ (απφ 1,2% ζε 1,9%). 

ζνλ αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο (ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζπλδέεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο αιιά θαη ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα κειινληηθά ηνπο εηζνδή-

καηα), ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ επη-

βξαδχλζεθε ζην 22,4% ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, απφ 23,9% ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, 

αιιά δηαηεξήζεθε πςειφο παξά ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ. 

ηε δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ζε 

πςειά επίπεδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζπκβάιεη θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ 

ηεο ζπλερηδφκελεο εηζξνήο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. 

Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε (ζε εζληθνινγηζηηθε βάζε θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο) απμήζεθε 

θαηά 7,4% ην 2007, ελψ ην 2006 είρε απμεζεί κφλν θαηά 0,3%. Ζ κεγάιε απηή άλνδνο 

αληαλαθιά θπξίσο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ 

θαινθαηξηνχ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 

επηεκβξίνπ ηνπ 2007. 

Οη ζπλνιηθέο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ  απμήζεθαλ θαηά 4,4% ην 

2007, έλαληη 14,8% ην 2006. Απηή ε κεγάιε επηβξάδπλζε νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε 
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ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ 

ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ. Αληίζεηα, ν ξπζκφο αλφδνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελ-

δχζεσλ, αλ θαη επηβξαδχλζεθε, παξέκεηλε πςειφο θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. 

Δηδηθφηεξα, ε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο θαηά 6,8% ην 2007 (κεηά απφ αχ-

μεζε θαηά 21,5% ην 2006) ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ 

δηαζέζηκσλ θαηνηθηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ πιεζπζκνχ, χζηεξα απφ κηα καθξά πεξίνδν έληνλεο θαηαζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Πάλησο, ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ παξέκεηλε πςειφο, αλ θαη ππνρψξεζε ζην 21,4% ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, απφ 

25,8% ην Γεθέκβξην ηνπ 2006. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη επελδχζεηο ζε άιιεο θαηαζθεπέο 

απμήζεθαλ θαηά 11,4%, κε απνηέιεζκα νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε θαηαζθεπέο λα 

απμεζνχλ θαηά 1,9%. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά 10,3% ην 2007, έλαληη 13,3% ην 2006, 

θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζην ξπζκφ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Ο φγθνο ηεο ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη αδεηψλ, ν νπνίνο αθνξά ηφζν 

θαηνηθίεο φζν θαη άιια θηίξηα θαη απνηειεί πξνπνξεπφκελν δείθηε, κεηψζεθε θαηά 5,0% 

ην 2007 (έλαληη κείσζεο 19,5% ην 2006 θαη αχμεζεο 35,2% ην 2005).  

Ζ δηαηήξεζε ηεο επελδπηηθήο δήηεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζε πςειά επίπεδα ζπλδέεηαη κε 

ην ζεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. 

Ο ξπζκφο αλφδνπ ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ (ζε ζηαζεξέο ηηκέο) επηβξαδχλζεθε 

αηζζεηά ζην 1,7% ην 2007, απφ 7,7% ην 2006. ρεηηθά κηθξφηεξε επηβξάδπλζε πα-

ξαηεξήζεθε ζηηο εθηακηεχζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ, νη νπνίεο 

απμήζεθαλ ην 2007 θαηά 7,6% (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο), έλαληη 8,9% ην 2006. 

Ο ξπζκφο αλφδνπ ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ παξέκεηλε ην 2007 πςειφ-

ηεξνο απφ ην ξπζκφ αλφδνπ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη ε 

δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αγαζψλ δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηελ 

εγρψξηα δήηεζε, ελψ αληαλαθιά θαη ηε ζσξεπηηθή απψιεηα δηεζλνχο αληαγσ-

ληζηηθφηεηαο σο πξνο ηηο ηηκέο θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Ζ ππνρψξεζε ηνπ ξπζκνχ 

αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, αιιά θαη ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ πάγηνπ 

θεθαιαίνπ, είρε σο ζπλέπεηα ν ξπζκφο αλφδνπ ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 
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ζε ζηαζεξέο ηηκέο (ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε) λα ππνρσξήζεη αηζζεηά ην 2007 ζην 7,0% 

απφ 8,7% ην 2006. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Ο κέζνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ην 2008 ππνρψξεζε ζην 2,9%, απφ 4% ην 2007, 

ελψ ζηαζηκφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλακέλεηαη ην 2009. Ζ ζηαδηαθή επηβξάδπλζε 

ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε δηακφξθσζή ηνπο ―ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2008― ζε επίπεδα πνπ ζαθψο ππνιείπνληαη ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

δπλεηηθνχ ξπζκνχ νθείιεηαη αθελφο ζηελ απνδπλάκσζε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ 

επεξέαδαλ επλντθά ηελ νηθνλνκία ζπλερψο ηα ηειεπηαία έηε θαη αθεηέξνπ ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο (πνπ εμειίρζεθε ζε 

θξίζε), νη νπνίεο έγηλαλ αηζζεηέο ζηελ Διιάδα κε θάπνηα θαζπζηέξεζε, θπξίσο απφ ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008. Δηδηθφηεξα, νη πςειέο αλαπηπμηαθέο επηδφζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ππεξβάιινπζα αηζηνδνμία πνπ 

δεκηνχξγεζε ε έληαμε ζηε λνκηζκαηηθή έλσζε θαη ε αίζζεζε καθξννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ηελ νπνία απηή ζπλεπάγεηαη. Ζ  αηζηνδνμία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ κεηνπζηψζεθε ζε ελεξγφ δήηεζε, ζαθψο ππνζηεξηδφκελε απφ ηηο ηφηε 

επηθξαηνχζεο επλντθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο – δειαδή ηα ρακειά επηηφθηα θαη 

ηελ επξεία δηαζεζηκφηεηα πηζηψζεσλ. Ζ νηθνλνκία, κε θχξην πξνσζεηηθφ παξάγνληα 

ηελ εγρψξηα δήηεζε (θαηά βάζε ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο), 

θαηέγξαςε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ξπζκνχο αλφδνπ πνπ δελ ήηαλ ζπκβαηνί κε ην 

κεζνπξφζεζκν δπλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Χο εθ ηνχηνπ, κηα πεξηνξηζκέλε 

επηβξάδπλζε γηα ην 2008 ήηαλ αλακελφκελε, φπσο άιισζηε είρε επηζεκαλζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελεο Δθζέζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

Ζ εγρψξηα ηειηθή δήηεζε ην 2008 ππνρψξεζε (θαηά 0,6%) γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

έληαμε ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, ζπκβάιινληαο αξλεηηθά θαηά 0,7 ηεο 

εθαηνζηηαίαο κνλάδαο ζην ξπζκφ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ. πγθεθξηκέλα, ε αξλεηηθή ζπκβνιή 

(2,8 εθαη. κνλάδεο) ηεο κείσζεο ησλ επελδχζεσλ πάγηνπ θεθαιαίνπ ππεξαληηζηάζκηζε 

ηε ζεηηθή ζπκβνιή (2,1 εθαη. κνλάδεο) ηεο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο 

θαηαλάισζεο. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο (θαηά 29,1%) θαζφξηζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αξλεηηθή εμέιημε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Αληίζεηα, ε κεηαβνιή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε ζπλέβαιε ζεηηθά (θαηά 2,1 

εθαη. κνλάδεο) ζηελ άλνδν ηνπ ΑΔΠ, απνθιεηζηηθά ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ 

εηζαγσγψλ. ηελ άλνδν ηνπ ΑΔΠ ζπλέβαιε (θαηά 1,5 εθαη. κνλάδα) θαη ε 

θαηαγξαθείζα ζπζζψξεπζε ησλ απνζεκάησλ. Με απινχζηεξε δηαηχπσζε, ε εγρψξηα 

δήηεζε κεηψζεθε, ελψ ην άζξνηζκα ηεο εγρψξηαο θαη ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο 

απμήζεθε, αιιά ιηγφηεξν απφ φ, ηη ε παξαγσγή, κε απνηέιεζκα λα απνζεκαηνπνηεζεί 

κέξνο ηνπ παξαρζέληνο πξντφληνο. Ο ξπζκφο αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 
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ζεκείσζε ζηαδηαθή επηβξάδπλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη γηα νιφθιεξν ην έηνο 

δηακνξθψζεθε ζην 2,2%, έλαληη 3,0% ην 2007. 

Χζηφζν, εμαθνινχζεζε λα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ζπληζηψζα ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηελ άλνδν ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ην 2008 

ζπλέβαιε ε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, αιιά 

θαη ε επέθηαζε ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο, ν εηήζηνο ξπζκφο ηεο νπνίαο παξέκεηλε 

πςειφο, αλ θαη επηβξαδχλζεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008. Ζ βειηίσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ αληαλαθιά θπξίσο ηε ζεκαληηθή άλνδν ησλ 

κέζσλ πξν θνξνινγίαο απνδνρψλ, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ παξαηεξεζείζα 

πζηέξεζε ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ, αιιά θαη ηε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πξνο νξηζκέλεο 

εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ηα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ 

εληζρχζεθαλ απφ ηελ πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο. Ζ 

απμαλφκελε αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νδήγεζε ζε 

κηθξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απνηακίεπζεο. Ζ άλνδνο ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο (ζε 

εζληθνινγηζηηθή βάζε θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο) παξέκεηλε πςειή ζην 3,2% ην 2008, αλ 

θαη πεξηνξίζηεθε θάπσο ζε ζχγθξηζε κε ην 2007 (7,7%). 

Ζ κεγάιε κείσζε ηεο δήηεζεο επελδπηηθψλ αγαζψλ ην 2008 (θαηά 11,5%, έλαληη 

αλφδνπ θαηά 4,9% ην 2007) πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ θαζίδεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

θαηνηθίεο, αιιά θαη ηελ ππνρψξεζε ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ θαηά 9,6% (έλαληη 

αχμεζεο θαηά 9,1% ην 2007). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ 

αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ απνξξφθεζε 

ηνπ πιενλάζκαηνο λεφδκεησλ θαη παιαηφηεξσλ θαηνηθηψλ θαη ιεηηνχξγεζε 

απνηξεπηηθά γηα λέεο επελδχζεηο. εκεηψλεηαη πάλησο φηη νη επελδχζεηο ζε θαηαζθεπέο 

εθηφο θαηνηθηψλ απμήζεθαλ θαηά 8,7% ην 2008, πεξηνξίδνληαο θάπσο ηελ ππνρψξεζε 

ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ζε θαηαζθεπέο ζην -14,6%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

δεκφζηεο επελδχζεηο έκεηλαλ ζρεδφλ ακεηάβιεηεο, έλαληη αχμεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 2% 

ην 2007, ελψ νη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο κεηψζεθαλ, εμέιημε πνπ ελ κέξεη αληαλαθιά 

ηελ θαζπζηέξεζε ή θαη ηελ αλαβνιή πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε 

απμήζεθαλ θαηά 2,2% ην 2008, αληαλαθιψληαο ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζπξάμεσλ 

απφ ππεξεζίεο κεηαθνξψλ (λαπηηιηαθέο) πνπ θαηαγξαθφηαλ έσο θαη ηνλ Οθηψβξην. Σν 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο φκσο, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εμαγσγψλ 

ππεξεζηψλ κεηαζηξάθεθε ζε αξλεηηθφ. Οη εμαγσγέο αγαζψλ εμαθνινχζεζαλ λα 

ππνρσξνχλ θαη ην 2008, αιιά κε ζαθψο αζζελέζηεξν ξπζκφ (-1,1% έλαληη -7,3% ην 

2007). Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηε ζπλερηδφκελε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη 
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εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζεκείσζαλ έληνλε πηψζε θαηά 4,4% ην 2008, κεηά 

απφ άλνδν θαηά 6,7% ην 2007. Ζ αληηζηξνθή απηή αληαλαθιά ηελ ππνηνληθφηεηα ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο, ζπγθεθξηκέλα ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο θαη ηε κείσζε ηεο επελδπηηθήο δήηεζεο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2008) 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ παξέκεηλε αξλεηηθφο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

2009 (-1,0% ην πξψην ηξίκελν, -1,9% ην δεχηεξν, -2,5% ην ηξίην θαη ην ηέηαξην 

ηξίκελν), ελψ γηα νιφθιεξν ην έηνο θαηά κέζν φξν δηακνξθψζεθε ζην -2,0% Σν 2009 ε 

εγρψξηα δήηεζε ζπλέβαιε αξλεηηθά (γηα πξψηε θνξά απφ ην 1992) ζηε κεηαβνιή ηνπ 

ΑΔΠ, αληαλαθιψληαο θπξίσο ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο. Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε ζπλέβαιε ζεηηθά ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ. Οη 

αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ ηειηθή εγρψξηα δήηεζε αληηζηαζκίζηεθαλ κφλν ελ κέξεη απφ ηε 

ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ (δειαδή ησλ θαζαξψλ 

εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ), ε νπνία αληαλαθινχζε ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο 

χθεζεο νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ, ζε απφιπηα επίπεδα, πεξηζζφηεξν απφ ηηο εμαγσγέο. 

Ζ ππνρψξεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο αθφκε θαη ησλ 

αηφκσλ πνπ δελ έραζαλ κελ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, αιιά αληηκεηψπηζαλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ κέζνπ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπο.  

Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 9,6% ζε ζηαζεξέο ηηκέο αληαλαθιψληαο ηφζν 

ηελ άλνδν ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ακνηβέο εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο φζν θαη ηελ αχμεζε ησλ ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ ηνπ ίδηνπ ηνκέα. 

Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) κεηψζεθαλ θαηά 

13,9% ζε ζηαζεξέο ηηκέο ην 2009, κεηά απφ κείσζε θαηά 7,4% ην 2008. Οη επελδχζεηο 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε, απμήζεθαλ θαηά 3,5% πεξίπνπ ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο. Ζ ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηεο επελδπηηθήο δαπάλεο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ζπλδέεηαη θαη’ αξράο κε ηελ πηψζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο θαηά 21,7% 

(κεηά απφ κείσζε θαηά 29,1% ην 2008), ε νπνία αληαλαθιάηαη θαη ζηε κεγάιε 

επηβξάδπλζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο ζε 3,7% ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2009, απφ 11,5% ην Γεθέκβξην ηνπ 2008. πλδέεηαη επίζεο κε ηε 

κεγάιε ππνρψξεζε ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ (-19,0%). Ζ κείσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ αληαλαθιά γεληθά ην δπζκελέο επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, 

αιιά θαη ηελ απμεκέλε αβεβαηφηεηα, ηδίσο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009, θαζψο 

αλακελφηαλ ε ιήςε λέσλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σαπηφρξνλα, ν εηήζηνο 

ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο επηβξαδχλζεθε ζεκαληηθά ζην 
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5,1% ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 απφ 18,7% ην Γεθέκβξην ηνπ 2008. Ζ κείσζε ησλ 

επελδχζεσλ γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο επεξέαζε αξλεηηθά ην ξπζκφ κεηαβνιήο 

ηφζν ηνπ ηξέρνληνο ΑΔΠ φζν θαη ηνπ δπλεηηθνχ πξντφληνο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2009) 

χκθσλα κε πξνζσξηλέο εθηηκήζεηο ηεο ΔΛΣΑΣ (18.3.2011), ην ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 

4,5% ην 2010, κεηά απφ κείσζε θαηά 2% ην 2009. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ν εηήζηνο 

ξπζκφο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ έθζαζε ην -6,6% ην δ’ ηξίκελν ηνπ 2010, απφ -0,7% ην α’ 

ηξίκελν, -5,0% ην β’ θαη -5,1% ην γ’ ηξίκελν ηνπ έηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δαπάλεο, 

ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ είραλ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε 

(κεηψζεθε θαηά 4,5% ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ζπκβάιινληαο θαηά 3,3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο) 

θαη νη επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ (κεηψζεθαλ θαηά 16,5%, ζπκβάιινληαο θαηά 3,1 

εθαη. κνλάδεο). Ζ κείσζε ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο θαηά 6,5% ζπλέβαιε θαηά 1,3 

εθαη. κνλάδα ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ. Ζ κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 

απνηππψλεηαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ ιηαληθψλ πσιήζεσλ (πιελ 

απηνθηλήησλ θαη θαπζίκσλ) θαηά 6,9% θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ Η.Υ. επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ πνπ ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία θαηά 37,2%. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2010) 

4.2. ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 

Ο κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ειαθξά ην 2006. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο 

εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔλΓΣΚ) 

δηακνξθψζεθε ζην 3,3%, απφ 3,5% ην 2005. Δπίζεο, ην κέζν εηήζην επίπεδν ηνπ 

ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ, φπσο κεηξείηαη κε βάζε ηνλ ΔλΓΣΚ ρσξίο ηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο, κεηψζεθε ζην 2,9%, απφ 3,2% 

ην 2005. ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο φκσο, ε ηάζε ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ 

αλνδηθή (3,4% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2006, απφ 3,0% ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2005). 

Ζ κηθξή ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ην 2006 ήηαλ ην θαζαξφ απνηέιεζκα ησλ 

επλντθψλ θαη ησλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. ηελ ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζπλέβαιε ε ζηαδηαθή εμάιεηςε (απφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2006 θαη κεηά) ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ε αλαπξνζαξκνγή ηεο έκκεζεο 

θνξνινγίαο (ην 2005) ζηνλ εηήζην ξπζκφ αλφδνπ ησλ ηηκψλ θαηαλαισηή. ζνλ αθνξά 

ηνλ εηζαγφκελν πιεζσξηζκφ, πνπ απνηειεί εμσγελή παξάγνληα, ε δηεζλήο ηηκή ηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ απμήζεθε αηζζεηά έσο θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006, αιιά άξρηζε λα 

ππνρσξεί απφ ηνλ Αχγνπζην. Αληίζεηα, παξαηεξήζεθε κεγάιε επηηάρπλζε ηνπ κέζνπ 

εηήζηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ άιισλ (κε ελεξγεηαθψλ) πξψησλ 

πιψλ, ζε 24,8% (απφ 9,4% ην 2005). 
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Απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ ήηαλ φηη νη κέζνη εηήζηνη ξπζκνί αλφδνπ ησλ ηηκψλ 

ησλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα (εθηφο ησλ θαπζίκσλ) παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή επηηάρπλζε, παξακέλνληαο φκσο γεληθά ρακειφηεξνη απφ ηνλ εγρψξην 

πιεζσξηζκφ θαη ζπκβάιινληαο έηζη ζε ζπγθξάηεζή ηνπ. Πξάγκαηη, ν Γείθηεο Σηκψλ 

Δηζαγσγψλ ζηε Βηνκεραλία (ΔΤΔ) εκθάληζε κέζε εηήζηα αχμεζε 4,4% ην 2006, 

έλαληη 8,8% ην 2005. Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ν ξπζκφο αλφδνπ ησλ ηηκψλ 

ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ εθηφο θαπζίκσλ ζα ήηαλ αθφκε πςειφηεξνο εάλ ν ξπζκφο 

αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ ηειηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ δελ παξέκελε ζρεηηθά ρακειφο (παξά ηελ επηηάρπλζή ηνπ). Σέινο, ν 

αληαγσληζκφο —ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

εηζαγσγψλ ηειηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. εηδψλ έλδπζεο-ππφδεζεο, δηαξθψλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη εηδψλ λνηθνθπξηνχ) απφ ρψξεο κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο 

παξαγσγήο, ηδίσο απφ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο— ζπλέβαιε ζηε 

ζπγθξάηεζε ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ ζπλαθψλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη απφ 

άιιεο ρψξεο ή παξάγνληαη εγρσξίσο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. 

Οη κνληκφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζπλδένληαη ηφζν κε ην 

θφζηνο φζν θαη κε ηε δήηεζε, αιιά θαη κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ν 

ξπζκφο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο εθηηκάηαη φηη 

επηηαρχλζεθε ζεκαληηθά ην 2006, ηφζν ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο (ζε 3,3%, απφ 2,0% 

ην 2005) φζν θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Δπίζεο, ε ππεξβάιινπζα δήηεζε ζηελ 

νηθνλνκία εμαθνινχζεζε λα αζθεί πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, θαζψο ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ 

ΑΔΠ ζπλέρηζε λα ππεξβαίλεη ην δπλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά ε 

έληαζε ησλ πηέζεσλ έκεηλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε ζε ζχγθξηζε κε ην 2005. 

πγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο δήηεζεο επηηαρχλζεθε 

ζεκαληηθά ην 2006 (ιφγσ ηεο αλάθακςεο ησλ επελδχζεσλ), ελψ κηθξή επηηάρπλζε 

ζεκείσζε θαη ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε.  

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν πιεζσξηζκφο ζα ήηαλ πςειφηεξνο εάλ νη απμήζεηο 

ησλ ηηκνινγίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο αληαλαθινχζαλ πιήξσο ηηο 

απμήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

Σν 2007 ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο (βάζεη ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ 

Καηαλαισηή - ΔλΓΣΚ) ππνρψξεζε ζην 3,0%, απφ 3,3% ην 2006. Δηδηθφηεξα, νη ηηκέο 

ηεο ελέξγεηαο απμήζεθαλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 2,1% (έλαληη 9,4% ην 2006) θαη νη ηηκέο 

ησλ επεμεξγαζκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο κε κέζν εηήζην ξπζκφ 3,7% (έλαληη 5,2%). 

Αληίζεηα, επηηάρπλζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αλφδνπ (ζην 2,2% απφ 1,9%) 
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εκθάληζαλ νη ηηκέο ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο, νη ηηκέο ησλ 

βηνκεραληθψλ αγαζψλ εθηφο εηδψλ δηαηξνθήο θαη ελέξγεηαο (ζην 2,2% απφ 1,6%) θαη νη 

ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ (ζην 3,7% απφ 3,1%). Ζ ππνρψξεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ 

πιεζσξηζκνχ νθεηιφηαλ θπξίσο ζε πξνζσξηλνχο επλντθνχο παξάγνληεο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ εμέιημε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αληηζηξάθεθαλ. 

ηελ ππνρψξεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ ζπλέβαιε επίζεο ε επηβξάδπλζε 

ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο έσο ην 

επηέκβξην (αληίζεηα, ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο ν ξπζκφο απηφο επηηαρχλζεθε). 

Έηζη, ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2007 ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ δηακνξθψζεθε ζε 

πςειφηεξν επίπεδν απφ φ, ηη ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2006 (3,6% έλαληη 3,2%). 

Δμάιινπ, ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ απμήζεθε ζην 3,2% ζε κέζε εηήζηα βάζε, απφ 

2,9% ην 2006, αληαλαθιψληαο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ζπλνιηθήο δήηεζεο, ε νπνία εμαθνινχζεζε λα απμάλεηαη κε πςειφ ξπζκφ, φζν θαη απφ 

ηελ πιεπξά ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο, θαζψο ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο επίζεο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κε πςειφ ξπζκφ 

θαη κάιηζηα αηζζεηά πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ην 2006. Αληίζεηα, νη επαλεηιεκκέλεο 

απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2005 έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2007 θαη ε πνιηηηθή δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο άζθεζαλ κεησηηθή επίδξαζε ζηηο 

πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο. Δπίζεο, ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζπλεηέιεζαλ ε 

ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ε 

εηζαγσγή ηειηθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ απφ ρψξεο κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο 

παξαγσγήο. Δηδηθφηεξα, ζηελ ππνρψξεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ ην 2007 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε κείσζε ηνπ εηζαγφκελνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ δηεζλήο ηηκή ηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ ηχπνπ Brent (ζε επξψ), αθνχ κεηψζεθε αηζζεηά θαηά ηελ πεξίνδν 

Απγνχζηνπ 2006-Ηαλνπαξίνπ 2007, άξρηζε θαη πάιη λα απμάλεηαη ην Φεβξνπάξην, 

παξακέλνληαο φκσο κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ρακειφηεξε απφ φ, ηη ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2006. Σέινο, νη ιηαληθέο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ΓΣΚ απμήζεθαλ ην 2007 κε κέζν εηήζην ξπζκφ 1,3% (έλαληη 10,9% ην 2006). Δπίζεο, ν 

κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ άιισλ πξψησλ πιψλ ζε επξψ, 

αλ θαη παξέκεηλε πςειφο, επηβξαδχλζεθε ζην 9,2% ην 2007, απφ 24,8% ην 2006. Οη 

ηηκέο φκσο ησλ εηζαγφκελσλ ζηελ Διιάδα θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ 1,9% ην 2007, δειαδή πεξίπνπ φζν θαη ην 2006 (2,0%). Ζ 

αλαηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη άιισλ λνκηζκάησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2007 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ εηζαγφκελνπ πιεζσξηζκνχ. Σν επξψ αλαηηκήζεθε 

θαηά 10,3% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ κεηαμχ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2006 θαη Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2007, ελψ ε κέζε εηήζηα αλαηίκεζή ηνπ ήηαλ 9,15%. Δμάιινπ, ε νλνκαζηηθή ηζνηηκία 

ηνπ επξψ έλαληη φισλ ησλ άιισλ λνκηζκάησλ, ζηαζκηζκέλε κε βάζε ην εμσηεξηθφ 
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εκπφξην ηεο Διιάδνο, απμήζεθε θαηά 1,9% κεηαμχ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2006 θαη 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2007, ελψ ε κέζε εηήζηα αλαηίκεζε ήηαλ 1,4%. 

Αληίζεηα, νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο κε πςειφ ξπζκφ, ν νπνίνο ήηαλ αηζζεηά 

ηαρχηεξνο απφ φ, ηη ην 2006, ζπλέβαιαλ ζηελ άλνδν ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ ην 

2007. 

ζνλ αθνξά ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ηα εηήζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ησλ εηαηξηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑ, ελψ ηα 

εκθαληδφκελα θέξδε αληαλαθινχλ θαη έζνδα απφ εξγαζίεο ησλ εηαηξηψλ εθηφο 

Διιάδνο, θαζψο θαη έθηαθηα έζνδα. 

Οη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο παξέκεηλαλ ηζρπξέο ην 2007. 

πγθεθξηκέλα, νη ξπζκνί αλφδνπ ηεο θαηαλαισηηθήο θαη ηεο επελδπηηθήο δήηεζεο 

δηαηεξήζεθαλ πςεινί ην 2007, αλ θαη επηβξαδχλζεθαλ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2007) 

Ο πιεζσξηζκφο εκθάληζε κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2008. Σνπο 

πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ έηνπο, φηαλ νη δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ απμάλνληαλ 

ζπλερψο, ν εηήζηνο ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ (βάζεη ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε 

Σηκψλ Καηαλαισηή - ΔλΓΣΚ) είρε θζάζεη ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 1998 (4,9% 

ην Μάην, ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην). ηε ζπλέρεηα φκσο, ιφγσ ηεο κεγάιεο πηψζεο ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ άιισλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, ν πιεζσξηζκφο 

ππνρψξεζε ξαγδαία θαη ην Γεθέκβξην δηακνξθψζεθε ζην 2,2%, δειαδή ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην 2000. Λφγσ ησλ εμειίμεσλ έσο θαη ηνλ Ηνχιην, ν κέζνο 

εηήζηνο πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ην 2008 ζε επίπεδν ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ φ, 

ηη ην 2007 (4,2% έλαληη 3,0%). Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ (πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηηο 

ηηκέο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο) δηαηεξήζεθε ζε 

πςειφ επίπεδν ην 2008, 3,4% θαηά κέζν φξν, ζεκεηψλνληαο κφλν κηθξή αχμεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2007, θαζψο δέρζεθε αληίξξνπεο επηδξάζεηο. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο κεηψζεθαλ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο 

επηηαρχλζεθε. 

Ζ δηεζλήο ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηχπνπ Brent ζε δνιάξηα ΖΠΑ απμαλφηαλ 

ζπλερψο έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, ζηε ζπλέρεηα φκσο ππνρψξεζε ζεκαληηθά έσο ην 

Γεθέκβξην. Δμαηηίαο απηήο ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ε ελ ιφγσ ηηκή εκθάληζε κέζε εηήζηα 

αχμεζε 33,9% ην 2008, αιιά ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ήηαλ κεησκέλε θαηά 52,8% ζε 
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ζχγθξηζε κε ην Γεθέκβξην ηνπ 2007. ε επξψ, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ κεηψζεθε θαηά 

48,9% κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2007 θαη Γεθεκβξίνπ 2008, αιιά ην κέζν εηήζην επίπεδφ ηεο 

απμήζεθε θαηά 24,8% ην 2008. Οη αλσηέξσ εμειίμεηο επεξέαζαλ αλάινγα ηηο ηηκέο ησλ 

εηζαγφκελσλ θαη ησλ εγρσξίσο πσινχκελσλ θαπζίκσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα ε ―πεηξειατθή έληαζε‖ ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ παξακέλεη πςειφηεξε απφ ην αληίζηνηρν κέγεζνο ζηε δψλε ηνπ επξψ σο 

ζχλνιν, ε αληηπιεζσξηζηηθή επίδξαζε ηεο ππνρψξεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη 

ζηε ρψξα καο κεγαιχηεξε απφ φ, ηη θαηά κέζν φξν ζηε δψλε ηνπ επξψ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2007 θαη Γεθεκβξίνπ 2008 κεηψζεθε ειαθξά ε ζεηηθή 

δηαθνξά πιεζσξηζκνχ κεηαμχ Διιάδνο θαη δψλεο ηνπ επξψ (ζε 0,6 απφ 0,8 ηεο 

εθαηνζηηαίαο κνλάδαο). Αληίζεηα, ε ζεηηθή δηαθνξά ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ 

απμήζεθε ην ίδην δηάζηεκα (ζε 1,3 εθαη. κνλάδα απφ 0,6 ηεο εθαη. κνλάδαο), 

ππνδειψλνληαο φηη ζπλνιηθά δελ εμαζζέλεζαλ νη κνληκφηεξνη εγρψξηνη παξάγνληεο 

πνπ απμάλνπλ ηελ ελ ιφγσ δηαθνξά θαη κεηψλνπλ ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο. 

Σν θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο εθηηκάηαη φηη 

απμήζεθε ην 2008 θαηά 5,4%, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ην 2007 (4,0%). ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα (πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηηο ηξάπεδεο) ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο εθηηκάηαη φηη απμήζεθε θαηά 

4,7%, έλαληη 4,8% ην 2007. Ζ επηηάρπλζε ηεο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ κέζσλ 

νλνκαζηηθψλ πξν θνξνινγίαο απνδνρψλ επηηαρχλζεθε ζην 6,6%, απφ 5,2% ην 2007 

ελψ ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ ειαθξά ρακειφηεξνο απφ φ, ηη ην 

2007. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

Σν 2009 ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ζην 1,3%, έλαληη 4,2% ην 2008. 

Δηδηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ, πνπ είρε αξρίζεη λα επηβξαδχλεηαη 

απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, ζπλέρηζε λα ππνρσξεί έσο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2009, 

φηαλ δηακνξθψζεθε ζην 0,7%. Απφ ηνλ Οθηψβξην φκσο, θαη ηδίσο απφ ην Ννέκβξην, 

άξρηζε θαη πάιη λα απμάλεηαη, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πνιχ ρακειά επίπεδα ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ ηνπ 2008 

θαη ην Γεθέκβξην έθζαζε ζην 2,6%. Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο δελ 

πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο, 

εκθάληζε ζρεδφλ ζπλερή επηβξάδπλζε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη κεηά, κε 

απνηέιεζκα ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 λα δηακνξθσζεί ζην 1,8%, ελψ ην κέζν επίπεδφ 

ηνπ ην 2009 ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ φ, ηη εθείλν ηνπ 2008 (2,2% έλαληη 3,4%). 
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Ζ κεγάιε απνθιηκάθσζε ηνπ γεληθνχ πιεζσξηζκνχ ην 2009 αληαλαθιά, ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, ηε ξαγδαία ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ άιισλ 

βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008. Αλ θαη ην επίπεδν ηεο ηηκήο ηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ (ζε δνιάξηα) ζηελ παγθφζκηα αγνξά εκθάληζε αλάθακςε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2009, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ζε επξψ παξέκελε αξλεηηθφο έσο θαη 

ηνλ Οθηψβξην, εμαθνινπζψληαο έηζη λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ρακειψλ 

επηπέδσλ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Δμάιινπ, ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξήλα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζπλεηέιεζε ζεκαληηθά ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Σν 2009 ε 

πιεπξά ηεο δήηεζεο άζθεζε αληηπιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, αληίζεηα απφ φ, ηη ζπλέβαηλε 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ εμαζζέλεζε ηεο δήηεζεο ζπλνδεχζεθε ηφζν απφ 

ζηαζηκφηεηα ή κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη απφ 

αμηφινγε επηβξάδπλζε ηεο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο (ηδίσο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα) – δειαδή απφ εμειίμεηο πνπ ζπλεηέιεζαλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ. Χζηφζν, ν ππξήλαο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ παξέκεηλε ―θαη παξακέλεη― πςειφηεξνο απφ φ, ηη ζηε δψλε ηνπ επξψ 

σο ζχλνιν (θαηά 0,9 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο ην 2009, έλαληη 1,0 εθαηνζηηαίαο 

κνλάδαο ην 2008), επεηδή ε ειιεληθή νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπλζήθεο αηεινχο αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Οη 

ζπλζήθεο απηέο επεξεάδνπλ δπζκελψο ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ. Παξνκνίσο, φζνλ 

αθνξά ηνλ εηήζην ξπζκφ πιεζσξηζκνχ βάζεη ηνπ ΔλΓΣΚ, ε δηαθνξά έλαληη ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ ήηαλ 1,0 εθαηνζηηαία κνλάδα ην 2009 (έλαληη 0,9 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο ην 

2008. 

Ζ δηεζλήο ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηχπνπ Brent ζε δνιάξηα ΖΠΑ, ε νπνία απμαλφηαλ 

ζπλερψο έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, ζηε ζπλέρεηα ππνρψξεζε ξαγδαία έσο ην 

Γεθέκβξην, ελψ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 εκθάληζε αλάθακςε. Έηζη, ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2009 ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζε επξψ ήηαλ απμεκέλε θαηά 60,7% ζε ζχγθξηζε κε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008. κσο, ε κέζε εηήζηα ηηκή ζε επξψ γηα νιφθιεξν ην 2009 ήηαλ 

κεησκέλε θαηά 32,3%. Οη εμειίμεηο απηέο επεξέαζαλ αλάινγα ηηο ηηκέο ησλ 

εηζαγφκελσλ θαη ησλ εγρσξίσο πσινχκελσλ θαπζίκσλ. Δπηπιένλ, νη ηηκέο ησλ 

εηζαγσγψλ εθηφο ελέξγεηαο εκθάληζαλ ην 2009 ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηνπ κέζνπ 

εηήζηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπο (ζε 0,5%, έλαληη 2,5% ην), ε νπνία επίζεο ζπλέβαιε ζηελ 

ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ επηβξάδπλζε απηή ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ 

εηζαγσγψλ ζε επξψ αληαλαθιά ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ εθηφο ελέξγεηαο ζε δνιάξηα ΖΠΑ θαη ησλ ξπζκψλ πιεζσξηζκνχ 

παγθνζκίσο, ε νπνία ππεξαληηζηάζκηζε ηελ πιεζσξηζηηθή επίδξαζε πνπ πξνήιζε 

απφ ην γεγνλφο φηη ε κέζε εηήζηα άλνδνο ηεο νλνκαζηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

58 
 

ζηαζκηζκέλεο βάζεη ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Διιάδνο ήηαλ ην 2009 κηθξφηεξε 

απφ φ, ηη ην 2008 (1,2%, έλαληη 2,5%). 

Ζ αηζζεηή κείσζε ηεο δήηεζεο ην 2009 ζπλεπάγεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο 

εθηηκήζεηο, φηη ην ―παξαγσγηθφ θελφ‖ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ αξλεηηθφ ην 2009, 

ελψ φια ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ζεηηθφ. Σν αξλεηηθφ ―παξαγσγηθφ θελφ‖ ζπλεηέιεζε 

―φπσο πξναλαθέξζεθε― ζε κείσζε ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο 

κάιηζηα ζα ήηαλ ρακειφηεξνο αλ δελ επηθξαηνχζαλ ζπλζήθεο αηεινχο αληαγσληζκνχ 

ζηελ νηθνλνκία. Ζ εμέιημε ηεο δήηεζεο θαη ην αξλεηηθφ ―παξαγσγηθφ θελφ‖ 

αληαλαθιψληαη θαη ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά 

κνλάδα πξντφληνο θαη ζηε ζηαζηκφηεηα ή ζπκπίεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ην 2009. 

Ζ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ήηαλ 

κηθξφηεξε απφ ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ησλ κέζσλ απνδνρψλ ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, αληαλαθιψληαο ηελ θπθιηθή ππνρψξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

ε νπνία (κεηξνχκελε κε ην ΑΔΠ αλά απαζρνινχκελν κηζζσηφ) εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε 

θαηά 0,4% ην 2009, έλαληη αχμεζεο θαηά 0,4% ην 2008. Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο αλφδνπ 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο, ζχκθσλα κε αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο, 

επηβξαδχλζεθε ην 2009 θαη δηακνξθψζεθε ζην 5,3% ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, έλαληη 

6,4% ην 2008. Δπνκέλσο, ν ξπζκφο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο παξέκεηλε 

πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ζηε δψλε ηνπ επξψ, ν νπνίνο επηηαρχλζεθε ζην 3,8% 

ην 2009 (απφ 3,3% ην 2008) ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ 

πξνθάιεζε ε χθεζε. Δμάιινπ, ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα (πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ηξάπεδεο) ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο εθηηκάηαη φηη ππνρψξεζε ζην 3,4%, απφ 5,6% ην 

2008. Οη κέζεο πξν θνξνινγίαο απνδνρέο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε 

αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο, απμήζεθαλ θαηά 4,6% ην 2009, έλαληη 6,2% ην 2008, ελψ ε 

παξαγσγηθφηεηα κεηψζεθε θαηά 0,4%. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009) 

Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο ήηαλ βαζηθφο παξάγνληαο ηεο έμαξζεο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ην 2010, αλ θαη δελ κεηαθπιίζηεθε πιήξσο ζηηο ηηκέο θαηαλαισηή, 

θαζψο νη επηρεηξήζεηο απνξξφθεζαλ κέξνο απηήο πεξηνξίδνληαο ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε κείσζε ηεο δήηεζεο. Τπνινγίδεηαη 

πάλησο φηη ην πνζνζηφ κεηαθχιηζεο ησλ απμήζεσλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΦΠΑ ζηηο 

ηηκέο θαηαλαισηή απμήζεθε ζηαδηαθά, απφ 50% πεξίπνπ ην Μάξηην ηνπ 2010 ζε 90% 

πεξίπνπ ην Γεθέκβξην, ελψ ζε κέζε εηήζηα βάζε εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθε γχξσ ζην 

65% ην 2010. Σν πνζνζηφ απηφ ζα ήηαλ αθφκε κηθξφηεξν, ζε ζπλζήθεο ππνρψξεζεο 

ηεο δήηεζεο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλ ν αληαγσληζκφο ιεηηνπξγνχζε 

ηθαλνπνηεηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά. χκθσλα κε αλαζεσξεκέλεο εθηηκήζεηο, ε 
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κεγαιχηεξε ζπκβνιή ηεο αχμεζεο ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο ζηνλ εηήζην ξπζκφ 

πιεζσξηζκνχ (βάζεη ηνπ ΔλΓΣΚ) θαηαγξάθεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 (4,6 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο επί ζπλνιηθνχ πιεζσξηζκνχ 5,6%). Γηα νιφθιεξν ην 2010, ε 

κέζε εηήζηα ζπκβνιή έθζαζε ηηο 3,3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (επί ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ 

4,7%).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ δηακνξθψζεθε κελ ζην 3,0% ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2010, αιιά ρσξίο ηελ επίπησζε ησλ απμήζεσλ ηεο έκκεζεο 

θνξνινγίαο, ζα ήηαλ κφιηο 0,3%, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011 

εθηηκάηαη φηη ήηαλ αξλεηηθφο (-0,2% θαη -0,8% αληίζηνηρα). Απηφ αληαλαθιά ηελ 

αληηζηξνθή ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δήηεζεο θαη ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ελψ ζηεξίδεη ηελ πξφβιεςε φηη ν πιεζσξηζκφο κε 

βάζε ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ζα ππνρσξήζεη ζηαδηαθά θέηνο.  

Αληίζεηα, επηβξαδπληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ είρε ην 2010 ε 

ππνρψξεζε ηεο δήηεζεο, πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο. Πξάγκαηη, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηψζεθαλ, θαζψο, ζχκθσλα κε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2010 γηα 193 εηαηξίεο κε 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ηα κηθηά θέξδε κεηψζεθαλ θαηά 16,0% ζε ζχγθξηζε κε ην 

2009, ηα δε θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ κεηψζεθαλ θαηά 66,4%. Δπηβξαδπληηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ είρε θαη ε εθηηκψκελε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ην 2010 θαηά 3,0% ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο (κεηά 

απφ αχμεζε 5,4% ην 2009) θαη θαηά 1,8% ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα (2009: +3,4%). 

Γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ε εμέιημε απηή αληαλαθιά ηε κείσζε ησλ νλνκαζηηθψλ 

κέζσλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ θαηά 5,0%, έλαληη αχμεζήο ηνπο θαηά 4,6% ην 2009. Ζ 

κηζζνινγηθή δαπάλε αλά κηζζσηφ κεηψζεθε θαηά 4,5%, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα (ΑΔΠ 

αλά απαζρνινχκελν κηζζσηφ) κεηψζεθε θαηά 1,5%. ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, νη 

νλνκαζηηθέο κέζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 2,7% ην 

2011, ή θαηά 5-5,50% ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε δψλε ηνπ 

επξψ ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο κεηψζεθε 

θαηά 0,7% ην 2010, ελψ ην 2011 αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 0,6%. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην 2010 άξρηζε ε αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 

4.3 ΑΠΑΥΟΛΖΖ – ΑΝΔΡΓΗΑ 

Ζ άλνδνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 2006 ζπλνδεχζεθε απφ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. χκθσλα κε ηα 
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ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ), ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ 

απμήζεθε θαηά 1,9% θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ππνρψξεζε θαηά κία εθαηνζηηαία 

κνλάδα, απφ 9,9% ην 2005 ζε 8,9% ην 2006. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ην 2006 ζπλνδεχζεθε απφ ππνρψξεζε ησλ κέζσλ εβδνκαδηαίσλ 

σξψλ εξγαζίαο (θαηά 0,7%) ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο 

κείσζεο ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ελψ ζηε κε 

αγξνηηθή νηθνλνκία νη κέζεο εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο κεηψζεθαλ κφλν νξηαθά (-

0,2%). 

Ζ άλνδνο ηεο απαζρφιεζεο ην 2006 ήηαλ ζεκαληηθή θαη αξθεηά πςειφηεξε απφ εθείλε 

πνπ θαηαγξάθεθε ηελ πεξίνδν 2000-2005, φηαλ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο 

θαηά 4,4% ζπλνδεχζεθε απφ κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά 1,3% 

πεξίπνπ.  

ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ην 2006 ζπλέβαιαλ θαηά 1,2 εθαηνζηηαία κνλάδα ε 

άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ (+1,8%), θαηά 0,4 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο ε 

άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ( + 1,3%) θαη θαηά 0,3 ηεο εθαηνζηηαίαο 

κνλάδαο ε άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ "βνεζψλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε" ( + 5,5%). 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ "βνεζψλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε" είλαη αληίζεηε κε ηε 

γεληθά πησηηθή ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ νδήγεζε ζε άλνδν ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο γηα ηηο ειηθίεο 15-64 εηψλ, απφ 58,1% θαηά κέζνλ φξν ηελ πεξίνδν 

2000-2005 ζε 61% ην 2006. Ζ κεηαβνιή απηή πξνήιζε απφ ηελ άλνδν ηεο 

απαζρφιεζεο αηφκσλ άλσ ησλ 25 εηψλ, ε νπνία ήηαλ ηαρχηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθίαο θαη πςειφηεξε γηα ηηο γπλαίθεο απφ φ, ηη γηα ηνπο άλδξεο. 

Σα ζηνηρεία ηφζν ηεο ΔΔΓ φζν θαη ηνπ ΟΑΔΓ δείρλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αλέξγσλ ην 2006. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ θαη ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΓ, ν κέζνο 

αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ην 2006 ήηαλ 434 ρηι. άηνκα (πνζνζηφ αλεξγίαο 8,9%), δειαδή 

κηθξφηεξνο θαηά 43 ρηι. απφ φ, ηη ην 2005 (πνζνζηφ αλεξγίαο 9,9%). Μείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη γηα ηα δχν θχια, 

κε κφλε εμαίξεζε ηνπο άλδξεο ειηθίαο 15-19 εηψλ, φπνπ ππήξμε κηθξή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Ζ ππνρψξεζε ηνπ κέζνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ ην 2006 κπνξεί 

λα απνδνζεί γηα κελ ηνπο άλδξεο θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ εθείλσλ πνπ 

έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο κέζα ζην έηνο, γηα δε ηηο γπλαίθεο θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ εχξεζεο εξγαζίαο. 
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Οη εμειίμεηο απηέο ζπλάδνπλ κε ηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κείσζε ην 2006 ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αηφκσλ κε δηάξθεηα αλεξγίαο κηθξφηεξε ησλ δχν κελψλ. Αληίζεηα, ην κέζν 

πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ (δει. εθείλσλ πνπ είλαη άλεξγνη γηα 12 ή 

πεξηζζφηεξνπο κήλεο) επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ απμήζεθε ζε 56,0% ην 

2006, απφ 54,2% ην 2005, επεηδή ν αξηζκφο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ κεηψζεθε 

ιηγφηεξν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ άλεξγα γηα βξαρχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ δελ ππνδειψλεη 

ππνρξεσηηθά εχξεζε εξγαζίαο, αιιά είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη θαη ζηελ απφζπξζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

Σα ζηνηρεία ηφζν ηεο ΔΔΓ φζν θαη ηνπ ΟΑΔΓ δείρλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αλέξγσλ ην 2007. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ θαη ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΓ, ν κέζνο 

αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ην 2007 ήηαλ 406,9 ρηιηάδεο άηνκα (πνζνζηφ αλεξγίαο 8,3%), 

δειαδή κηθξφηεξνο θαηά 27,5 ρηιηάδεο απφ φ, ηη ην 2006 (πνζνζηφ αλεξγίαο 8,9%). 

Ζ ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ην 2007 αληαλαθιά ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηφζν 

ησλ αλέξγσλ κε πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία (θαηά 5,1%) φζν θαη ησλ αλέξγσλ 

ρσξίο πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία θαηά 8,5%. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο αλάκεζα ζηνπο λένπο πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο. 

Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο παξαηεξήζεθε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, 

κε εμαίξεζε ηα άηνκα ειηθίαο 25-29 εηψλ, φπνπ παξαηεξήζεθε νξηαθή αχμεζε. Ζ 

ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζπλνδεχζεθε θαη απφ κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

αλεξγίαο. Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ παξέκεηλαλ άλεξγνη γηα έλα έηνο θαη 

πιένλ (καθξνρξφληα άλεξγνη), παξφηη εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πςειφ, κεηψζεθε απφ 

56,0% (ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ) ην 2006 ζε 51,7% ην 2007. 

Παξά ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ην 2007 φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία, 

θαίλεηαη φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη αθφκε απφ κηθξφηεξε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Σν 

πνζνζηφ ησλ κεξηθά απαζρνινπκέλσλ ζηελ Διιάδα δηακνξθψζεθε ζε 5,7% ην 2006, 

ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ ΔΔ ήηαλ 18,1%. Σέινο, παξά ην ζρεηηθά πςειφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο, ππάξρνπλ αθφκε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο (πνζνζηφ 3% ησλ ζέζεσλ 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα), ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ην 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνπλ φηη ε έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ παξεκπνδίδεη ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο (ην πνζνζηφ απηφ ζηηο 

ππεξεζίεο ήηαλ 7% ην 2007, έλαληη 3% ζην δηάζηεκα 2004-2006). 
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Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε κέζε ειηθία ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη απμεζεί αηζζεηά ηα 

ηειεπηαία έηε (ζε 40,7 έηε ην 2006 θαη 40,9 έηε ην 2007 απφ 40,0 έηε ην 2000). Ζ 

εμέιημε απηή θαζηζηά επηηαθηηθφηεξε ηελ αλάγθε γηα δηαξθή εθπαίδεπζε ησλ 

απαζρνινπκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ καθξνρξφληα ε αγνξά εξγαζίαο θαη ε 

νηθνλνκία. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ) ηεο ΔΤΔ, ν κέζνο 

εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ δηακνξθψζεθε ζε 1,1% ην 

2008, ζε ζχγθξηζε κε 1,3% ην 2007. Λφγσ ηεο πζηέξεζεο κε ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ φηαλ επηβξαδχλεηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

ππνρψξεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλήο κφλν 

ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο, φηαλ ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ δηακνξθψζεθε ζε 

0,8%, έλαληη 1,3% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2007. 

Δλψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008 ε άλνδνο ηεο απαζρφιεζεο πξνήιζε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κηζζσηψλ ζηνλ ηδησηηθφ κε αγξνηηθφ 

ηνκέα, ην δεχηεξν εμάκελν θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ ηδίσο ησλ γπλαηθψλ. Ζ εμέιημε απηή είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη 

ζην φηη ε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο νδήγεζε άηνκα πνπ δελ θαηφξζσζαλ λα 

βξνπλ εξγαζία σο κηζζσηνί λα αλαπηχμνπλ δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη φηη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

απνζάξξπλε ηελ έμνδν απαζρνινπκέλσλ απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, φπνπ γηα πξψηε 

θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα θαηαγξάθεθε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, έζησ θαη 

νξηαθή. 

Οη κέζεο εβδνκαδηαίεο ζπλνιηθέο (θαλνληθέο θαη ππεξσξίεο) ψξεο εξγαζίαο ησλ 

κηζζσηψλ ζηνλ ηδησηηθφ κε αγξνηηθφ ηνκέα κεηψζεθαλ θαηά 0,3% ην 2008. Παξά ηελ 

ππνρψξεζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηεο απαζρφιεζεο ην 2008, ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εξγαζίαο δελ κεηψζεθε. 

Χο πξνο ηηο κνξθέο απαζρφιεζεο, ην πνζνζηφ ησλ κηζζσηψλ κε ζπκβάζεηο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ απμήζεθε ζην 11,5% ην 2008 απφ 10,9% ην 2007. Ζ άλνδνο 

θαηαγξάθεθε θπξίσο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008. Σν πνζνζηφ ησλ κεξηθά 

απαζρνινπκέλσλ παξέκεηλε ην 2008 ζηαζεξφ έλαληη ηνπ 2007 ζην 5,6%. Ζ άλνδνο ην 

2008 ηεο απαζρφιεζεο κε ξπζκφ 1,1%, δειαδή πςειφηεξν απφ ην ξπζκφ αλφδνπ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (0,4%), είρε σο ζπλέπεηα ηελ ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο 

απφ 8,3% ην 2007 ζε 7,6% ην 2008. Τπνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην 

δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2008 έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο ηνπ 2007 
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δείρλνπλ θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

αλέξγσλ. 

Ζ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ αλεξγίαο ην 2008 αληαλαθιά θπξίσο ηελ 

ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ (απφ 12,8% ην 2007 ζε 11,4% ην 

2008), ελψ αληίζεηα ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ κεηψζεθε πνιχ ιηγφηεξν (απφ 

5,2% ην 2007 ζε 5,1% ην 2008) θαη ζηηο ειηθίεο 15-24 εηψλ απμήζεθε. Ζ άλνδνο ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ειηθίαο 15-24 εηψλ αληαλαθιά ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ πνπ δελ έρνπλ ειιεληθή ππεθνφηεηα. Τπνρψξεζε 

ζεκείσζε ην 2008 ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ παξακείλεη άλεξγα επί έλα έηνο 

ή πεξηζζφηεξν (καθξνρξφληα άλεξγνη) ζε 49,5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ, 

απφ 51,7% ην 2007. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο επηδεηλψζεθε ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 2009, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ) ηεο ΔΤΔ γηα 

ην 2009. Ζ εμέιημε απηή αληαλαθιά ηελ ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν 2009 ν κέζνο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηψζεθε 

θαηά 1,1% έλαληη ηνπ 2008. Αθνινπζψληαο ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο επηηαρχλζεθε κέζα ζην έηνο απφ -0,6% ην 

πξψην ηξίκελν ζε -1,7% ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Σν κέζν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο 15-64 εηψλ δηακνξθψζεθε ζε 61,2% ην 2009 απφ 61,9% ην 2008. 

Ζ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ην 2009 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηφκσλ πνπ απνιχζεθαλ ή ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε δελ αλαλεψζεθε θαη ιηγφηεξν ζηε 

κεησκέλε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Χζηφζν, νη λέεο ζέζεηο κηζζσηήο 

εξγαζίαο ήηαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φ, ηη ζε πξνεγνχκελα ρξφληα ζέζεηο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (2007: 50,1%, 2008: 54,1%, 2009: 54,6%). 

Ζ ππνρψξεζε ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ εληνλφηεξε γηα ηνπο κηζζσηνχο, ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ κεηψζεθε θαηά 1,6% ην 2009. Χζηφζν, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ζην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο (-2,1%). Σν 2009 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ απμήζεθε, αλ θαη νξηαθά (+0,09%), ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ρσξίο πξνζσπηθφ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

απμήζεθε ζε φια ηα ηξίκελα ηνπ έηνπο. Ζ άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ αληαλαθιά άλνδν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη κεηαθίλεζε 

νξηζκέλσλ αηφκσλ απφ κηζζσηή εξγαζία ζε απηναπαζρφιεζε. 

Πέξαλ ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ, κείσζε εκθάληζαλ θαη νη κέζεο αλά 

κηζζσηφ πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο εξγαζίαο (θαλνληθέο θαη ππεξσξίεο), νη νπνίεο ζην 
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κε αγξνηηθφ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο κεηψζεθαλ θαηά 1,3% ην 2009 έλαληη ηνπ 

2008. Σν κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο ην 2009 ήηαλ 9,5% δει. θαηά 1,9 εθαηνζηηαία κνλάδα 

πςειφηεξν απφ φ, ηη ην 2008. Ζ άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο επηηαρχλζεθε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, απφ κία εθαηνζηηαία κνλάδα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009 ζε 2,4 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009) 

Ο κέζνο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ην 2010, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΔΔΓ) ηεο ΔΛΣΑΣ, κεηψζεθε έλαληη ηνπ 2009 θαηά 120 ρηι. 

άηνκα (-2,7%). Παξάιιεια φκσο, ήηαλ ηαρεία ε επηδείλσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (α’ 

ηξίκελν: 60,2 ρηι. άηνκα ή -1,3%, β’ ηξίκελν: 104,9 ρηι. ή -2,3%, γ’ ηξίκελν: 137,2 ρηι. ή 

3,0%, δ’ ηξίκελν: 177,8 ρηι. ή 4,0%, έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ηξηκήλσλ ηνπ 2009), ε 

νπνία αληαλαθιά ηελ παξαηεηακέλε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο 

αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 ήηαλ ρακειφηεξνο θαηά 

5,6% απφ φ, ηη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2008, φηαλ άξρηζε ε πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ ππνρψξεζε ηεο απαζρφιεζεο αληαλαθιά ηφζν ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κηζζσηψλ (κέζε εηήζηα κεηαβνιή: -3,0%, εηήζηνο ξπζκφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ: -

4,3%) φζν θαη ηελ απνρψξεζε απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

απηναπαζρνινπκέλσλ κε πξνζσπηθφ (εξγνδνηψλ), απηναπαζρνινπκέλσλ ρσξίο 

πξνζσπηθφ, θαζψο θαη βνεζψλ ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο (κέζε εηήζηα κεηαβνιή: -

2,0%, εηήζηνο ξπζκφ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ: -3,3%). Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 ζρεδφλ θαηά 180 ρηιηάδεο ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2009 πξνήιζε θπξίσο απφ ηηο θαηαζθεπέο (65,5 

ρηι.), ηε κεηαπνίεζε (45,5 ρηι.), ηηο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο (19,1 ρηι.) θαη 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα (17,4 ρηι.). ρεδφλ ν κφλνο θιάδνο ζηνλ νπνίν ζεκεηψζεθε 

θάπνηα άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ήηαλ νη ππεξεζίεο πγείαο. Ο 

αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε ζεκαληηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ηφζν ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ φζν θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε, παξφηη εκθάληζε 

άλνδν ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξνπλ φηη ζπληαμηνδνηήζεθαλ κε θαλνληθή ή 

πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε. Δηδηθφηεξα, ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2010 πεξίπνπ 170,8 ρηι. 

άηνκα πνπ δελ είραλ εξγαζηεί πνηέ ζην παξειζφλ αλαδεηνχζαλ εξγαζία. Σα αληίζηνηρα 

κεγέζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009 θαη ηνπ 2008 ήηαλ 136 ρηι. θαη 137 ρηι. άηνκα. 

ην ηέινο ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2010 ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ήηαλ 586,8 ρηιηάδεο, αιιά 

ζην ηέινο ηνπ δ’ ηξηκήλνπ έθζαζε ηηο 712,1 ρηιηάδεο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ 2010 δηακνξθψζεθε ζην 14,2%, απφ 10,3% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 

2009 (14,8% ην Γεθέκβξην ηνπ 2010, έλαληη 10,2% ην Γεθέκβξην ηνπ 2009). Ζ άλνδνο 
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ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο εληάζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο – απφ 2,4 εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο ην α’ ηξίκελν ηνπ 2010, ζε 3,9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν. 

Αλεζπρεηηθή είλαη επίζεο ε άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ παξακείλεη άλεξγα πάλσ απφ έλα έηνο, σο πνζνζηφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ (2009: 42,8%, 2010: 47,2%). Ζ αλεζπρία 

πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πηζαλφηεηεο έληαμεο ζε ζέζε εξγαζίαο κεηψλνληαη 

φζν επηκεθχλεηαη ε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο ε πξφζθαηξε αλεξγία 

λα κεηαηξαπεί ζε δηαξζξσηηθή αλεξγία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εξεπλεηέο ηνπ ΟΟΑ 

έρνπλ εθηηκήζεη φηη ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ε άλνδνο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο θαηά κία κνλάδα νδεγεί εληφο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ εηψλ ζε άλνδν ηνπ 

―πνζνζηνχ καθξνρξφληαο αλεξγίαο‖ (δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ 

σο πνζνζηνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) θαηά 0,7 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο. Σν 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 ην ―πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο‖ ζηελ Διιάδα ήηαλ 

6,8%. Δπηπιένλ, επεηδή ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ε επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ είλαη ελ γέλεη ρακειά, έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ε άκεζε 

παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο κε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 

4.4 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

4.4.1. ΓENIKH ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Σν 2006, ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π, δηακνξθψζεθε 

ζην –2,6%, ελψ ε θεληξηθή θπβέξλεζε ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, παξνπζίαζε έιιεηκκα  

–4,3%. Οη δεκνζηνλνκηθέο αλάγθεο ηεο θπβέξλεζεο κε βάζε ηακεηαθά ζηνηρεία 

δηακνξθψζεθαλ ζε –5,4%. 

Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, ην 

έιιεηκκα ηεο νπνίαο κεηψζεθε θαηά 2,4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζην 4,2% ηνπ ΑΔΠ. 

Ζ βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ αληαλαθιάηαη θαη ζην απνηέιεζκα ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, θαζψο ην ζρεηηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε 

θαηά 1,9 εθαηνζηηαία κνλάδα ζην 4,3% ηνπ ΑΔΠ. 

ζνλ αθνξά ην ηακεηαθφ έιιεηκκα (δαλεηαθέο αλάγθεο) ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θίλεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, απηφ 

κεηψζεθε επίζεο θαηά 2,6 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2006) 
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Σν 2007 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε απμήζεθε ζε 

2,8% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 2,6% ην 2006 θαη ζηφρνπ γηα έιιεηκκα 2,2% ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

δηακφξθσζε ηνπ ειιείκκαηνο επεξεάζηεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη απφ κηα ζεηξά έθηαθησλ 

γεγνλφησλ, ηα νπνία αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο παξαθάησ. 

Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, ην έιιεηκκα 

ηεο νπνίαο απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην 2006 ζρεδφλ θαηά 0,4 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο 

ηνπ ΑΔΠ θαη δηακνξθψζεθε ζην 4,3% ηνπ ΑΔΠ. Αληίζεηα, ην ελνπνηεκέλν πιεφλαζκα 

ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ 

ινηπψλ ΝΠΓΓ απμήζεθε απφ 1,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2006 ζε 1,4% ην 2007. ε ζρέζε κε ην 

ζηφρν φκσο, ην πιεφλαζκα απηφ είλαη κηθξφηεξν ζρεδφλ θαηά 0,3 ηεο εθαηνζηηαίαο 

κνλάδαο ηνπ ΑΔΠ. 

Δηδηθφηεξα, ην έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε απμήζεθε 

απφ 3,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2006 ζε 4,6% ην 2007. Σν ηακεηαθφ έιιεηκκα (δαλεηαθέο 

αλάγθεο) ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, απμήζεθε επίζεο απφ 4,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2006 ζε 

5,9% ην 2007. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Σν 2008 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο δηακνξθψζεθε ζε 3,7% ηνπ ΑΔΠ. 

εκεηψλεηαη φηη ν ζηφρνο γηα ην 2008 ήηαλ 1,6% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην έιιεηκκα ηνπ 2007 

ήηαλ 3,5% ηνπ ΑΔΠ. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο εληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε, ην έιιεηκκα ηεο νπνίαο απμήζεθε θαηά 1,4 εθαηνζηηαία κνλάδα ζε 

ζρέζε κε ην 2007 θαη δηακνξθψζεθε ζην 6,3% ηνπ ΑΔΠ. Ζ αχμεζε απηή 

αληηζηαζκίζηεθε ζε θάπνην βαζκφ απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ πιενλάζκαηνο 

(ζηνηρεία ΔΠΑ 2008-2011) ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ ΝΠΓΓ ζε 2,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2008 απφ 1,4% ηνπ ΑΔΠ ην 

2007. Ζ επηδείλσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ αληαλαθιάηαη θαη ζην έιιεηκκα ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, ην νπνίν απμήζεθε απφ 4,6% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2007 ζε 5,7% ην 2008. Σν ηακεηαθφ έιιεηκκα (δαλεηαθέο αλάγθεο) ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ θίλεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, επίζεο απμήζεθε – απφ 4,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2006 ζε 6,0% 

ην 2007 θαη 7,0% ην 2008. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

Σν 2009 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο εθηνμεχζεθε ζην 12,9% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 

ειιείκκαηνο 7,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2008. εκεηψλεηαη φηη ν ζηφρνο γηα ην έιιεηκκα ηνπ 2009 

ήηαλ αξρηθά 2,0% θαη ζηε ζπλέρεηα (ΔΠΑ 2008-2011) αλαζεσξήζεθε ζε 3,7% ηνπ 

ΑΔΠ. Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο εληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, 

ην έιιεηκκα ηεο νπνίαο απμήζεθε απφ 8,3% ην 2008 ζε 13,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2009. Σν 
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ηακεηαθφ έιιεηκκα (θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο) ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, απμήζεθε 

επίζεο απφ 7,2% ην 2008 ζε 13,0% ηνπ ΑΔΠ ην 2009. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2009) 

Σν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην 2010 (ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε ζχκθσλα κε ην 

επξσπατθφ ζχζηεκα ινγαξηαζκψλ ESA 1995) ζα δηακνξθσζεί ζε πεξίπνπ 9½% ηνπ 

ΑΔΠ ή πεξίπνπ 22 δηζεθ. επξψ, δειαδή φζν ήηαλ θαη ν αλαζεσξεκέλνο ζηφρνο πνπ 

αλαθεξφηαλ γηα ην 2010 ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011 (21,9 

δηζεθ. επξψ). Δπηπιένλ, νη εθζέζεηο επηζήκαηλαλ φηη επηηεχρζεθαλ φινη ζρεδφλ νη 

πνζνηηθνί ζηφρνη φπσο έρνπλ ηεζεί απφ ηα πνζνηηθά θξηηήξηα απφδνζεο ζε ηακεηαθή 

βάζε έσο ην ηέινο ηνπ 2010. Χζηφζν, ελδέρεηαη ην έιιεηκκα λα δηακνξθσζεί ζε 

πςειφηεξν επίπεδν. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 

4.4.2. ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

Σν 2006 νη δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθαλ θαηά 2,6% ηνπ 

ΑΔΠ, απφ 8,0% ην 2005 ζε 5,4%. εκεηψλεηαη φηη νη δαλεηαθέο αλάγθεο ην 2005 ήηαλ 

δηεπξπκέλεο ιφγσ έθηαθησλ δαπαλψλ χςνπο 3.641 εθαη. επξψ ή 2,0% ηνπ ΑΔΠ, νη 

νπνίεο δελ επαλαιήθζεθαλ ην 2006. Δάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε απηέο νη δαπάλεο, ην 

ηακεηαθφ έιιεηκκα ην 2005 πεξηνξίδεηαη ζε 6,0% ηνπ ΑΔΠ θαη ε κείσζε ηνπ ηακεηαθνχ 

ειιείκκαηνο ην 2006 δηακνξθψλεηαη αληίζηνηρα ζε 0,6% ηνπ ΑΔΠ. 

Ζ κείσζε απηή εληνπίδεηαη πξσηίζησο ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη νθείιεηαη ζηελ 

θαιή πνξεία ησλ εζφδσλ. Μηθξή βειηίσζε παξνπζίαζε θαη ην έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκφζησλ επελδχζεσλ, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εζφδσλ απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νπνία ππεξέβεζαλ ηηο ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξάιιεια, νη δαπάλεο επελδχζεσλ πεξηθφπεθαλ 

θαηά 216 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην πξνυπνινγηζκέλν πνζφ. 

Σέινο, ζηε κείσζε ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο ηνπ 2006 ζπλέβαιε θαη ν ινγαξηαζκφο 

εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ αγξνηψλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), ην ππφινηπν ηνπ νπνίνπ (1.033 

εθαη. επξψ) ήηαλ ζρεδφλ ηξηπιάζην απφ ην πξνεγνχκελν έηνο (369 εθαη. επξψ). 

(ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

Σν 2007 ε αχμεζε ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο (απφ 4,9% ζε 5,9% ηνπ ΑΔΠ) εληνπίδεηαη 

ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ινγαξηαζκφ εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ 

αγξνηψλ (ΟΠΔΚΔΠΔ). Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππέξβαζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ, ελψ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ 

νθείιεηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ (πεξίπνπ 1.600 εθαη. επξψ) ηεο "εληαίαο 

ελίζρπζεο" ζηνπο αγξφηεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ πιεξσκψλ (Γεθέκβξηνο 
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2007). Αληίζεηα, ζεκαληηθά κεηψζεθε ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζησλ 

επελδχζεσλ, ιφγσ είζπξαμεο κε πξνυπνινγηζκέλσλ εζφδσλ χςνπο 982 εθαη. Δπξψ 

απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο EE. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαιχθζεθε ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ηελ έθδνζε κεζνκαθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Δπίζεο, ζηελ 

θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ζπλέβαιαλ ζε κηθξφ βαζκφ θαη ηα εγρψξηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Αληίζεηα, κεηψζεθαλ ζεκαληηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ πξνο ην εμσηεξηθφ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Σν 2008 νη δαλεηαθέο αλάγθεο (ηακεηαθφ έιιεηκκα) ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

δηεπξχλζεθαλ ζην 7,0% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 6,0% ην 2007. H αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο 

εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζε κηθξφ κφλν βαζκφ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δεκφζησλ επελδχζεσλ. Σν έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή άλνδν ιφγσ ηεο πζηέξεζεο ησλ εζφδσλ αιιά θαη ηεο 

ππέξβαζεο ησλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2008, 

παξά ην φηη ηα έζνδα εληζρχζεθαλ κε κεηαθνξά πνζνχ χςνπο 534 εθαη. επξψ απφ 

ηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο‖. Αληίζεηα, ε δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ επελδχζεσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε ιφγσ είζπξαμεο (θπξίσο απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) πξφζζεησλ, κε πξνυπνινγηζκέλσλ, 

εζφδσλ χςνπο 446 εθαη. Δπξψ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

Οη δαλεηαθέο αλάγθεο (ηακεηαθφ έιιεηκκα) ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζρεδφλ 

δηπιαζηάζηεθαλ ην 2009 θαη έθζαζαλ ην 13,0% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 7,2% ην 2008 . ε φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 νη δαλεηαθέο αλάγθεο ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ 2008, ππνδειψλνληαο ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ εηήζηνπ 

ειιείκκαηνο. πσο θαη ην 2008, ε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο εληνπίδεηαη πξσηίζησο ζηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην έιιεηκκα ηνπ νπνίνπ δηπιαζηάζηεθε ζε ζρέζε κε ην 2008 

(2008: 5,3% ηνπ ΑΔΠ, 2009: 10,7% ηνπ ΑΔΠ). Αιιά θαη ην έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ δηεπξχλζεθε θαηά 50% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε 

ην πξνεγνχκελν έηνο (2008: 2,0% ηνπ ΑΔΠ, 2009: 3,1% ηνπ ΑΔΠ). Αληίζεηα, ν 

ινγαξηαζκφο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ αγξνηψλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) παξνπζίαζε κεγάιν 

πιεφλαζκα, χςνπο 0,7% ηνπ ΑΔΠ (έλαληη πιενλάζκαηνο 0,1% ηνπ 2008), γεγνλφο πνπ 

ζπλέβαιε ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ην 2009 θαηά 

0,7% ηνπ ΑΔΠ. πσο θαη ην 2008, ην έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή άλνδν, ιφγσ ηεο κεγάιεο πζηέξεζεο ησλ εζφδσλ αιιά θαη ηεο 

ππέξβαζεο ησλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2009, 

φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 κε ην ΔΠΑ 2008-2011. Σέινο, 
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ην 2009 ζεκεηψζεθε θαη κεγάιε δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο πζηέξεζεο ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θαηά 1.642 εθαη. επξψ) ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ππέξβαζεο ησλ δαπαλψλ γηα 

επελδχζεηο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009) 

Σν ηακεηαθφ έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεηψζεθε, ζχκθσλα κε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαηά 28,3% ην 2010 θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα 23.396 εθαη. επξψ ή 

10,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 13,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2009. Ζ ππνρψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζα 

ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά 0,2% ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ, εάλ ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ηνπ 2010 δελ 

ήηαλ κεησκέλν έλαληη ηνπ 2009. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε 

κείσζε ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ 25.318 ζε 

18.333 εθαη. επξψ θαη δεπηεξεπφλησο ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζην 2,2% ηνπ AEΠ ην 2010 απφ 3,1% ην 

2009. Ζ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2010 νθείιεηαη ηφζν 

ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ φζν θαη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 

4.4.3. ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ 

Ζ ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πνπ επηηεχρζεθε ην 2006 αληαλαθιάηαη θαη 

ζηελ εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζψο ν ιφγνο ηνπ ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο  

πξνο ην ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 2,9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο θαη πεξηνξίζηεθε ζην 104,6% 

ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 107,5% ην 2005. ηε κείσζε απηή ζπλέβαιαλ αθελφο ε πεξηνξηζηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαζηξνθή ηνπ πξσηνγελνχο 

ειιείκκαηνο χςνπο 0,4% η ηνπ ΑΔΠ ην 2005 ζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα 2,0% ηνπ ΑΔΠ 

ην 2006 θαη αθεηέξνπ ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηνπ πςεινχ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ. 

Παξά ηε ζεκαληηθή απηή κείσζε, ην ρξένο παξακέλεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαη 

απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο καθξννηθνλνκηθήο αληζνξξνπίαο, ηδίσο εάλ 

ιεθζνχλ ππφςε αθελφο ε ππνρξέσζε ηεο Διιάδνο γηα κείσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο 

θάησ ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ θαη αθεηέξνπ ε αλακελφκελε, απφ ην 2015 πεξίπνπ, ηδηαίηεξα 

κεγάιε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνχ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

ην ηέινο ηνπ 2007, κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΑΔΠ, ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο κεηψζεθε ζε 94,5% ηνπ ΑΔΠ (πνζνζηφ κηθξφηεξν θαηά 9 εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ απφ φ, ηη πξηλ απφ ηελ αλαζεψξεζε), έλαληη 95,3% ηνπ ΑΔΠ ην 
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2006. ε ζρέζε κε ην 2006, ε κείσζε ην 2007 ήηαλ 0,8 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ην 2006 ην ρξένο είρε κεησζεί θαηά 2,7 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

εμέιημε απηή κεηαμχ άιισλ αληαλαθιά ηε κείσζε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο απφ 1,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2006 ζε 1,2% ην 2007. 

Παξά ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο, εμαηηίαο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΑΔΠ, 

απηφο παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα θαη απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 

καθξννηθνλνκηθήο αληζνξξνπίαο, ηδίσο εάλ ιεθζνχλ ππφςε: Πξψηνλ, ε αλακελφκελε 

απφ ην 2015 θαη κεηά ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ δαπάλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο πξναλαθέξζεθε, δεχηεξνλ, ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν θαη, ηξίηνλ, ν ηειηθφο ζηφρνο 

γηα κείσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θάησ ηνπ 60%. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

Σν 2008 ε ελ εμειίμεη δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε αλέδεημε κε ηνλ πιένλ έληνλν 

θαη ζαθή ηξφπν ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί γηα κηα ρψξα ην δεκφζην ρξένο, ηδίσο 

φηαλ παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξά ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο εμαηηίαο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΑΔΠ ην 2007, απηφο 

παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα (είλαη ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά ζηελ ΔΔ) θαη απνηειεί κηα 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο καθξννηθνλνκηθήο αληζζνξνπίαο. 

Σν 2008 ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο παξνπζίαζε κηθξή άλνδν θαη 

δηακνξθψζεθε ζε 95,4% ηνπ ΑΔΠ (φπσο απηφ ηειηθά εθηηκήζεθε απφ ηελ ΔΤΔ) έλαληη 

94,8% ην 2007. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

Σν 2009 ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο παξνπζίαζε πνιχ κεγάιε 

άλνδν (15,5 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ) θαη έθζαζε ζην 114,7% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 

99,2% ην 2008 θαη 95,6% ην 2007. Γειαδή ηε δηεηία 2008-2009 ην ρξένο απμήζεθε 

θαηά 19,1 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. Με δεδνκέλε ηε βξαδεία απνθιηκάθσζε ηνπ 

ιφγνπ ηνπ ρξένπο ηελ πεξίνδν 1997-2007, θαηά ηελ νπνία φινη νη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ήηαλ επλντθνί, ζηα ακέζσο πξνζερή έηε ζα απαηηεζεί ηδηαίηεξα κεγάιε 

πξνζπάζεηα θαη εμαηξεηηθά απζηεξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή γηα λα κεησζεί ν ιφγνο ηνπ 

ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009) 

Σν 2010 ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζηα 330,4 

δηζεθ. επξψ ζχκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011. Σν 

κέγεζνο απηφ αληηζηνηρεί ζην 143,5% ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΑΔΠ ηνπ 2010. πσο έρεη 

επηζεκαλζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε κεγάιε αχμεζε ηνπ ρξένπο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο αληαλαθιά θαη ηελ πξνο ηα άλσ αλαζεψξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
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κεγεζψλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ζε εζληθνινγηζηηθή 

βάζε) γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009. Σν 2010 ην δεκφζην ρξένο επηβαξχλζεθε απφ ην 

εθηηκψκελν έιιεηκκα γηα ην 2010 (ηεο ηάμεσο ηνπ 9½% ηνπ ΑΔΠ, ζχκθσλα κε ηελ 

εθηίκεζε ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ), απφ ηελ αλάιεςε ησλ 

ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ (2,3% ηνπ ΑΔΠ), ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (πεξίπνπ 1,1% ηνπ ΑΔΠ), ηε κείσζε ηνπ 

νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ θαη ην ηακεηαθφ απνηέιεζκα ηνπ 2010. Τπελζπκίδεηαη φηη ή πξνο ηα 

άλσ αλαζεψξεζε ηνπ ρξένπο γηα ην 2009 (πνπ επεξέαζε θαη ην επίπεδν ηνπ 2010) 

θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δελ πξνήιζε απφ λέεο ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

αιιά απφ πθηζηάκελα δάλεηα πνπ είραλ ρνξεγεζεί ζην παξειζφλ ζε δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ. Λφγσ ηεο έληαμεο ζεκαληηθψλ δεκφζησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ηα εγγπεκέλα απφ ην Γεκφζην 

δάλεηα πξνο απηέο ζπλππνινγίζηεθαλ απηνκάησο ζην δεκφζην ρξένο, κε αληίζηνηρε 

κείσζε ηνπ χςνπο ησλ εγγπεκέλσλ απφ ην Γεκφζην δαλείσλ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 

4.5 ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

4.5.1. ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 

Σν 2006 ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο Μ3 επηηαρχλζεθε πεξαηηέξσ (κε 

εμαίξεζε ην ηξίην ηξίκελν) θαη δηακνξθψζεθε θαηά κέζνλ φξν ζην 8,4%, έλαληη 7,4% ην 

2005. Δλδεηθηηθφ ηεο δπλακηθήο ηνπ Μ3 ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη φηη ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2006 ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζήο ηνπ έθζαζε ζην ηζηνξηθψο πςειφ επίπεδν ηνπ 

9,7%. Ζ επηηάρπλζε ηεο αλφδνπ ηνπ Μ3 νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επηηάρπλζε 

ηεο αχμεζεο ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ, αιιά θαη ησλ εκπνξεχζηκσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, πνπ ππεξαληηζηάζκηζαλ ηελ επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ 

Μ1. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006) 

Ο εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ κεγέζνπο πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζην Μ3 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ (εθηφο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία) επηηαρχλζεθε πεξαηηέξσ ην 

2007 θαη ην ηέηαξην ηξίκελν δηακνξθψζεθε ζε 14,7%, έλαληη 10,6% ην ηέηαξην ηξίκελν 

ηνπ 2006 (ε επηηάρπλζε ζπλερίζηεθε θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο). Ζ άλνδνο 

ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά ρξήκαηνο (ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ηεο 

ΔΚΣ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007 αιιά θαη ηεο αλαηαξαρήο πνπ εθδειψζεθε ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ην δεχηεξν εμάκελν) επεξέαζε απμεηηθά ηα ηξαπεδηθά 

επηηφθηα (ηδίσο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαηαζέζεσλ). Έηζη, ζπλερίζηεθε κε εληνλφηεξν 

ξπζκφ ε κεηαηφπηζε θεθαιαίσλ απφ ζηνηρεία εθηφο ηνπ Μ3 (φπσο κεξίδηα νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ) πξνο ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μ3 (φπσο 
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θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο κε δηάξθεηα έσο δπν έηε θαη κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

δηαζεζίκσλ), θαζψο νη επελδπηέο πξνηίκεζαλ ηηο αλσηέξσ ηνπνζεηήζεηο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ειθπζηηθφηεξν ζπλδπαζκφ απφδνζεο, ξεπζηφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο. Ο εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ειιεληθνχ Μ3 ζπλέρηζε λα θηλείηαη ζε 

επίπεδν πςειφηεξν απφ εθείλν ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

Αξλεηηθφο ήηαλ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ θαη ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ ζε repos, ελψ απμήζεθαλ κε πςεινχο ξπζκνχο νη ηνπνζεηήζεηο ζε 

κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ δηαζεζίκσλ. 

Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην Μ3 

επηηαρχλζεθε ζε 15,9% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2007 (δ' ηξίκελν 2006: 12,1%), επίπεδν 

ζην νπνίν παξέκεηλε θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (16%). Ζ εμέιημε απηή 

πξνήιζε απφ ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο έσο δχν εηψλ (νη νπνίεο απνηεινχλ πιένλ ηε 

ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ), θαζψο ε ζπγθξηηηθά 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ ηνπο ζπλέβαιε ψζηε λα κεηαηνπηζηνχλ πξνο απηέο, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηακηεπηηθνί πφξνη εθηφο ηνπ Μ3 αιιά θαη απφ ζηνηρεία ηνπ 

Μ3 (φπσο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ θαη repos). Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπο δηακνξθψζεθε 

ζε ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο (δ' ηξίκελν 2007: 42,2%, δ' 

ηξίκελν 2006: 37,5%), ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 παξνπζίαζε κηθξή επηβξάδπλζε 

(41,0%). Σν γεγνλφο φηη νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο έσο δχν εηψλ απνηεινχλ πιένλ ηε 

ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ελ ιφγσ θαηαζέζεσλ ζην Μ3 (ρσξίο ην λφκηζκα ζε 

θπθινθνξία), ην νπνίν αλήιζε ζε 47,4% ζην ηέινο ηνπ 2007, επίπεδν πςειφηεξν θαηά 

9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο απφ φ, ηη ζην ηέινο ηνπ 2006. Αληίζεηα, νη θαηαζέζεηο 

ηακηεπηεξίνπ πεξηνξίζηεθαλ ην 2007 (δ' ηξίκελν 2007: -4,6%, δ' ηξίκελν 2006: 0,2%) 

θαη δηακνξθψζεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (αιιά θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008) ζε 

επίπεδν ρακειφηεξν απφ φ, ηη νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο.  

Οη ηνπνζεηήζεηο ζε repos κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ θαηά ην 2007 (δ' ηξίκελν 2007: -

54,3%, δ' ηξίκελν 2006: -35,7%), ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ν αξλεηηθφο εηήζηνο 

ξπζκφο κεηαβνιήο απμήζεθε πεξαηηέξσ (-55,8%). Ζ εμέιημε απηή έρεη επεξεαζηεί ζε 

θάπνην βαζκφ (εθηφο απφ ηε ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε απφδνζε ησλ repos ζε ζρέζε κε 

ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο) θαη απφ ην φηη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο νη ηνπνζεηήζεηο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ηίηινπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηε ζχλαςε repos, κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ σο πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. 

Έηζη, ε ζπκκεηνρή ησλ repos ζην Μ3 (ρσξίο ην λφκηζκα ζε θπθινθνξία) πεξηνξίζηεθε 

ζε 0,3% ζην ηέινο ηνπ 2007 απφ 0,9% ζην ηέινο ηνπ 2006 (θαη 6,3% ζην ηέινο ηνπ 
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2004). Σέινο, νη ηνπνζεηήζεηο ζε κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ δηαζεζίκσλ, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη γεληθά απφ ρακειφηεξα επίπεδα θηλδχλνπ, απμήζεθαλ ζεκαληηθά ην 

2007 (δ' ηξίκελν 2007: 40,5%, δ' ηξίκελν 2006: -2,5%), θαζψο εκθάληζαλ ζρεηηθά 

πςειφηεξεο απνδφζεηο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007) 

O εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο Μ3, κεηά ηελ επηηάρπλζε πνπ 

ζεκείσζε έσο ην επηέκβξην ηνπ 2008, επηβξαδχλζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο 

ηνπ έηνπο. Ζ ηάζε απηή ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην δίκελν ηνπ 2009 (Φεβξνπάξηνο 

2009: 10,9%, δ’ ηξίκελν 2008: 14,4%, δ’ ηξίκελν 2007: 14,7%). Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ 

Μ3 ζα ήηαλ γεληθφηεξα ζε ρακειφηεξν επίπεδν αλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο δελ είρε 

ζεκεησζεί κεηαηφπηζε θεθαιαίσλ απφ ζηνηρεία εθηφο ηνπ Μ3 πξνο ηνπνζεηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Μ3, ηδίσο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο κε δηάξθεηα έσο δχν έηε. 

εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ν ελ ιφγσ ξπζκφο δηαηεξήζεθε ζε επίπεδν πςειφηεξν απφ 

εθείλνλ ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ζηε δψλε ηνπ επξψ, ν νπνίνο ζεκείσζε ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε ην 2008 θαη ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (Φεβξνπάξηνο 

2009: 5,5%, δ’ ηξίκελν 2008: 7,8%, δ’ ηξίκελν 2007: 12,3%). ζνλ αθνξά ηηο 

επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ Μ3, ε εμέιημε ησλ θαηαζέζεσλ θαζνξίζηεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. πγθεθξηκέλα, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ 

επηηνθίνπ ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο ην 2008 ζε ζχγθξηζε κε ηα επηηφθηα άιισλ 

θαηεγνξηψλ θαηαζέζεσλ ζπλέβαιε ζηε κεηαηφπηζε θεθαιαίσλ θαη εληφο ηνπ Μ3, 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο θαηαζέζεηο κε πςειφ βαζκφ ξεπζηφηεηαο πξνο ηηο θαηαζέζεηο 

πξνζεζκίαο. Έηζη, ν ξπζκφο αλφδνπ ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο, αλ θαη 

επηβξαδχλζεθε, παξακέλεη πςειφο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζην 

Μ3 ζε 58,5% ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Αληίζεηα, νη θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο 

ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη, εμέιημε ε νπνία ζπλέβαιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην Μ3 ζε 38,6% ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Λφγσ ησλ αλσηέξσ εμειίμεσλ, ν ξπζκφο 

αλφδνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μ3 επηβξαδχλζεθε 

νξηαθά θαη δηακνξθψζεθε ζε 15,3% ην δ’ ηξίκελν ηνπ 2008 (δ’ ηξίκελν 2007: 15,9%). 

ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο ζπληζηψζεο ηνπ Μ3, νη ηνπνζεηήζεηο ηφζν ζε repos φζν θαη 

ζε κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ δηαζεζίκσλ κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008) 

O εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο Μ3 δηαηήξεζε ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2009 ηελ πησηηθή πνξεία πνπ είρε αξρίζεη απφ ην δ’ ηξίκελν ηνπ 

2008 θαη πεξηνξίζηεθε ζηαδηαθά ζε 4,8% ην δ’ ηξίκελν (δ’ ηξίκελν 2008: 14,4%). Σν 

Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ν ξπζκφο απηφο έγηλε αξλεηηθφο (-1,0%), ελψ ζε φιε ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν ήηαλ γεληθά πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ ζηε δψλε ηνπ 

επξψ, ν νπνίνο ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 είρε θαηαγξάςεη αξλεηηθέο ηηκέο. Ζ 
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ππνρψξεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ Μ3 ζηελ Διιάδα ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ 

ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ έληνλε επηβξάδπλζε ηεο 

ζπλνιηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο. ε κηθξφηεξν βαζκφ ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μ3, ε νπνία ηηο θαηέζηεζε 

ιηγφηεξν ειθπζηηθέο θαη ζπλέβαιε ζηε κεηαηφπηζε απνηακηεπηηθψλ δηαζεζίκσλ απφ 

ζηνηρεία ηνπ Μ3 (ηδίσο απφ ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο κε δηάξθεηα έσο δχν έηε) πξνο 

ζηνηρεία εθηφο ηνπ Μ3. Oη θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο εληζρχζεθαλ ζηαδηαθά θαη 

ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπο δηακνξθψζεθε ην δ’ ηξίκελν ηνπ 2009 ζε δηςήθην πνζνζηφ 

(Φεβξνπάξηνο 2010: 13,1%, δ’ ηξίκελν 2009: 11,4%). Αληίζεηα, ν ξπζκφο κεηαβνιήο 

ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο ζεκείσζε ξαγδαία ππνρψξεζε θαη ην Ννέκβξην, γηα 

πξψηε θνξά απφ ην Μάξηην ηνπ 2002, έγηλε αξλεηηθφο (Φεβξνπάξηνο 2010: -9,0%, δ’ 

ηξίκελν 2009: 2,7%). Πάλησο, ην δίκελν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010 

ζεκεηψζεθε εθξνή θεθαιαίσλ θαη απφ ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο θαηαζέζεσλ, νη νπνίεο 

καδί απνηεινχλ πεξίπνπ ην 98% ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο Μ3. Σν δίκελν απηφ, νη 

θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνΜ3 κεηψζεθαλ θαηά 4.040 

εθαη. επξψ θαη νη θαηαζέζεηο κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο δχν έηε θαηά 5.638 εθαη. 

επξψ. Οη ηνπνζεηήζεηο ζε repos φζν θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζε κεξίδηα ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ δηαζεζίκσλ ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009) 

Σν λνκηζκαηηθφ κέγεζνο Μ3 (ρσξίο ην λφκηζκα ζε θπθινθνξία) κεηψζεθε έληνλα ην 

2010, κε εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζε -7,5% θαηά κέζν φξν. Ο 

ξπζκφο κείσζεο ηνπ Μ3 επηηαρχλζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηδηαίηεξα ην πξψην 

εμάκελν, θαη έθζαζε ην -11,8% ην δ’ ηξίκελν, ελψ επηβξαδχλζεθε ην πξψην δίκελν ηνπ 

2011. Αληίζεηα, ζηε δψλε ηνπ επξψ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ Μ3 έιαβε ζεηηθέο ηηκέο ην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010, φπσο θαη ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

Έηζη, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ξπζκψλ δηεπξχλζεθε ζεκαληηθά θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν, αληαλαθιψληαο πξνθαλψο ηε δηαθνξά θάζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ 

κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ησλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ζ ππνρψξεζε ηνπ 

Μ3 ζηελ Διιάδα, ην νπνίν ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ απνηειείηαη απφ θαηαζέζεηο, 

απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ έληνλε επηδείλσζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλεπψο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ επηδείλσζε ηε ξεπζηφηεηά ηνπο θαη ηα νδήγεζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο θαηαζέζεηο ηνπο γηα λα θαιχςνπλ ιεηηνπξγηθέο ή 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. ε κηθξφηεξν βαζκφ, ε ππνρψξεζε ησλ θαηαζέζεσλ 

ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ηελ αιιαγή ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ. Καηά 

πεξηφδνπο, ηδηαίηεξα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010, ε ππνρψξεζε ηνπ Μ3 εληζρχζεθε 
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απφ ηελ απμεκέλε αβεβαηφηεηα ησλ απνηακηεπηψλ, ε νπνία ζπλέβαιε ζηε κεηαηφπηζε 

θεθαιαίσλ απφ ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μ3 (θπξίσο απφ θαηαζέζεηο 

πξνζεζκίαο) πξνο ζηνηρεία εθηφο ηνπ Μ3. Δηδηθφηεξα, νη θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρψξεζαλ θαηά 12% ην 2010. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ππνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ηεο 

ζπλνιηθήο κείσζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαηεπζχλζεθε ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο κείσζεο αθνξά ππνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζέζεσλ κε ηξαπεδνγξακκάηηα κεγάιεο αμίαο. Χζηφζν, ε ζπκβνιή ηεο 

αβεβαηφηεηαο σο εξκελεπηηθνχ παξάγνληα ηεο εμέιημεο ησλ θαηαζέζεσλ πεξηνξίζηεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ελψ απμήζεθε ε ζπκβνιή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ησλ 

θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο εληζρχζεθε θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2010 ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξψην εμάκελν. Σν δπζκελέο καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ εθηηκάηαη 

φηη ζα ζπλερίζεη λα αζθεί αμηφινγε επίδξαζε ζην λνκηζκαηηθφ κέγεζνο, θαζψο, φπσο 

έρεη παξαηεξεζεί, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαζέζεσλ 

αθνινπζεί κε ρξνληθή πζηέξεζε ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ. Σέινο, ε 

ππνρψξεζε ηνπ Μ3, ζην βαζκφ πνπ απνδίδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε 

ππνθαηάζηαζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο κε άιια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ππεξεθηηκά ηνλ ππνθείκελν ξπζκφ λνκηζκαηηθήο ζπξξίθλσζεο. Ζ εμέιημε ησλ 

βαζηθψλ κεγεζψλ πνπ απαξηίδνπλ ην Μ3 παξνπζίαζε αλάινγεο ηάζεηο ην 2010 θαη 

ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011. Παξάιιεια, δελ απνθιείεηαη λα ππήξμε εληφο ηνπ 

Μ3 αλαθαηαλνκή ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ ππέξ ησλ ζηνηρείσλ κε ρακειφηεξν 

βαζκφ ξεπζηφηεηαο, ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο δηαθνξάο επηηνθίσλ κεηαμχ ησλ 

θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο θαη ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο. Δηδηθφηεξα, νη 

θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο κεηψζεθαλ κε επηηαρπλφκελν εηήζην ξπζκφ, ν νπνίνο 

αλήιζε ζε -8,0% ην δ’ ηξίκελν ηνπ 2010 (Φεβξνπάξηνο 2011: -11,5%). Οκνίσο, 

πεξηνξίζηεθαλ νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ νπνίσλ 

επηβξαδχλζεθε απφ ηα κέζα ηνπ έηνπο (Φεβξνπάξηνο 2011: -9,8%, δ’ ηξίκελν 2010: -

13,8%). Απφ ηηο ππφινηπεο ζπληζηψζεο ηνπ Μ3, νη ήδε πεξηνξηζκέλεο ηνπνζεηήζεηο ζε 

repos θαη ζε κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ δηαζεζίκσλ κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 

4.5.2. ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΔΠΗΣΟΚΗΑ 

Σα επηηφθηα ζηελ αγνξά ρξήκαηνο απμήζεθαλ πξννδεπηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

2006, αθνινπζψληαο ηελ αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ. Δλδεηθηηθά, ην 

επηηφθην EURIBOR 3 κελψλ απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 120 κνλάδεο βάζεο (Γεθέκβξηνο 

2006: 3,68%, Γεθέκβξηνο 2005: 2,47%). Ζ αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά ρξήκαηνο ηεο 
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δψλεο ηνπ επξψ φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ,  

ππνρψξεζε ην 2006 ζε ηζηνξηθψο ρακειά επίπεδα. 

ζνλ αθνξά ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ, νη απμήζεηο θπκάλζεθαλ κεηαμχ 21 κνλάδσλ 

βάζεο (γηα θαηαζέζεηο κίαο εκέξαο απφ λνηθνθπξηά) θαη 250 κνλάδσλ βάζεο (γηα 

θαηαζέζεηο κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα κεηαμχ ελφο θαη δχν εηψλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ αλήθνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα). Οη απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ 

θπκάλζεθαλ κεηαμχ 36 κνλάδσλ βάζεο (γηα ππεξαλαιήςεηο απφ λνηθνθπξηά) θαη 125 

κνλάδσλ βάζεο (γηα δάλεηα άλσ ηνπ ελφο εθαη. επξψ πξνο επηρεηξήζεηο κε 

θπκαηλφκελν επηηφθην ή επηηφθην ζηαζεξφ έσο έλα έηνο). 

Οη απνδφζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ζεκείσζαλ δηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 2006, αιιά απμήζεθαλ ζπλνιηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα ηζηνξηθψο ρακειά επίπεδα ζηα 

νπνία είραλ θζάζεη ην 2005. ε κέζε κεληαία βάζε, νη απνδφζεηο ησλ 10εηψλ 

νκνιφγσλ δηακνξθψζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2006 ζην 3,90%, έλαληη 3,41% ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2005. Ζ άλνδνο ησλ απνδφζεσλ κάιινλ αληαλαθιά ηελ αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ελψ νη πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο δελ θαίλεηαη λα 

κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006, ζει. 184-186)  

Σα ηξαπεδηθά επηηφθηα ζπλέρηζαλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία θαηά ην 2007 ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο θαηαζέζεσλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο δαλείσλ, θαζψο 

επεξεάζηεθαλ απφ ηελ αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ (ην πξψην εμάκελν 

ηνπ έηνπο), αιιά θαη ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά ρξήκαηνο εμαηηίαο ηεο 

αλαηαξαρήο πνπ εθδειψζεθε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ην δεχηεξν εμάκελν. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα επηηφθηα ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ε 

κεγαιχηεξε αχμεζε (105 κνλάδεο βάζεο) ζεκεηψζεθε ζην επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ κε 

ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο έλα έηνο (Γεθέκβξηνο 2007: 4,52%), θαζψο νη ηξάπεδεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηε ξεπζηφηεηά ηνπο, πξνζέθεξαλ αθφκε πςειφηεξα 

επηηφθηα ζηε ζεκαληηθφηεξε πιένλ θαηεγνξία θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ. Ζ αχμεζε 

απηή ππεξέβε φρη κφλν ηε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ (50 

κνλάδεο βάζεο), αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

δαλείσλ. 

Σα επηηφθηα ησλ δαλείσλ απμήζεθαλ ην 2007, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, θαζψο αθνινχζεζαλ ηελ αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ ηεο 

ΔΚΣ (ζπλνιηθά θαηά 50 κνλάδεο βάζεο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2007) θαη ηελ άλνδν 

ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά ρξήκαηνο. 
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Αλ θαη παξαηεξήζεθαλ αλάκηθηεο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ κε 

θαζνξηζκέλε δηάξθεηα (κε απνηέιεζκα ην κέζν επηηφθην ηνπο λα απμεζεί θαηά 58 

κνλάδεο βάζεο θαη λα δηακνξθσζεί ζε 8,40% ην Γεθέκβξην ηνπ 2007), ε ζεηηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ επηηνθίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηηνθίσλ ζηε δψλε ηνπ 

επξψ πεξηνξίζηεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Ζ κφλε 

θαηεγνξία δαλείσλ φπνπ ε δηαθνξά δηεπξχλζεθε είλαη ηα δάλεηα ρσξίο θαζνξηζκέλε 

δηάξθεηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα δάλεηα κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. πσο έρεη 

επηζεκαλζεί θαη άιινηε, ηα δάλεηα κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ έρνπλ ζρεηηθά πςειφηεξν 

επηηφθην (Γεθέκβξηνο 2007: 15,31%) ιφγσ ηνπ πςεινχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

ελέρνπλ θαη ηνπ κεγάινπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο. Αλάκηθηεο ηάζεηο παξαηεξήζεθαλ 

επίζεο ζηα επηηφθηα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Αλ θαη ην επηηφθην απμήζεθε (θαηά 40 

κνλάδεο βάζεο) ζηε δεχηεξε ζεκαληηθή θαηεγνξία ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (εθείλσλ κε 

επηηφθην θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ έσο έλα έηνο), ε αχμεζή ηνπ ήηαλ κηθξφηεξε απφ φ, ηη 

ζηε δψλε ηνπ επξψ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007)  

Καηά ην 2008 ηα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, νη νπνίεο είλαη θπξίσο 

βξαρππξφζεζκεο, απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηηο θαηαζέζεηο κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα 

έσο έλα έηνο θαη παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζηαζεξά ζηηο θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο. 

Σα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ αθνινχζεζαλ έσο ηνλ Οθηψβξην ηελ πνξεία ησλ 

επηηνθίσλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, αιιά δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηε κείσζή ηνπο ην δ’ 

ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ζ εμέιημε ησλ επηηνθίσλ ησλ θαηαζέζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2008 

ζπλδέεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξάηεζαλ ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά, θαζψο θαη κε ηε δπζθνιία πξφζβαζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπλ ηελ θαηαζεηηθή ηνπο βάζε, πξνζέθεξαλ πςειά επηηφθηα ζηηο θαηαζέζεηο 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Έηζη, ην επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα 

έσο 1 έηνο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία θαηαζέζεσλ, απμήζεθε θαηά 

84 κνλάδεο βάζεο (Γεθέκβξηνο 2008: 5,36%), ελψ ζρεδφλ ακεηάβιεην παξέκεηλε ην 

επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο. Σέινο, ην επηηφθην ησλ repos 

κεηψζεθε αηζζεηά θαηά ηε δηάξθεηα ην 2008 θαη ην πξψην δίκελν ηνπ 2009 (Γεθέκβξηνο 

2007-Φεβξνπάξηνο 2009: κείσζε θαηά 243 κνλάδεο βάζεο). 

Σν επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ δηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηνπ 2008 ζην 

επίπεδν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ζην ηέινο ηνπ 2007 (1,16%). Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ 

θαηαζέζεσλ απηψλ (πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ εηήζην ξπζκφ πιεζσξηζκνχ) 

παξέκεηλε αξλεηηθφ (Γεθέκβξηνο 2008: -2,99%) θαη κάιηζηα εληνλφηεξα αξλεηηθφ ζε 

ζρέζε κε ην 2007 (-1,7%). Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο κε 
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δηάξθεηα έσο 1 έηνο, ην νπνίν ήηαλ ζεηηθφ ην 2007, παξέκεηλε θαηά κέζν φξν ζεηηθφ ην 

2008 (0,71%), αιιά ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ φ, ηη ην 2007 (1,08%).  

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ δαλείσλ ππνρψξεζαλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ην 

ηειεπηαίν δίκελν ηνπ 2008 θαη κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ην πξψην δίκελν ηνπ 2009. 

Χζηφζν, ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ηα επηηφθηα ησλ λέσλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά 

ήηαλ πςειφηεξα απφ φ, ηη ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, ελψ ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ πξνο 

ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ ρακειφηεξα.  

Οη αλσηέξσ εμειίμεηο νθείινληαη θπξίσο ζην φηη νη ηξάπεδεο, αληηκεησπίδνληαο 

δπζρέξεηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ ξεπζηφηεηα, πξνζέθεξαλ πςειά επηηφθηα ζηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, 

νπφηε αλαγθάδνληαλ λα δηαηεξνχλ πςειά θαη ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ. Δπίζεο, νη φξνη 

δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ επεξεάζηεθαλ δπζκελψο απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ επηηνθίσλ ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

γεξκαληθψλ. Σν κέζν επηηφθην ησλ λέσλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ απμήζεθε ην 2008 

θαηά 37 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζε 11,29% ην Γεθέκβξην. Αηζζεηή αχμεζε 

ζεκείσζε θαη ην 2008 ην κέζν επηηφθην ησλ λέσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (2008: 76 

κνλάδεο βάζεο, Γεθέκβξηνο 2007-Φεβξνπάξηνο 2009: 20 κνλάδεο βάζεο), ην νπνίν 

δηακνξθψζεθε ζε 5,21% ην Γεθέκβξην ηνπ 2008. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008)  

Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα, κεηά ηε ξαγδαία κείσζε 

πνπ ζεκείσζαλ ηνπο πξψηνπο νθηψ κήλεο ηνπ 2009, παξνπζίαζαλ πεξαηηέξσ κηθξή 

ππνρψξεζε ζηε ζπλέρεηα ηνπ έηνπο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Σν 

επηηφθην ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο ησλ λνηθνθπξηψλ δηακνξθψζεθε ζε 0,43% 

ην Γεθέκβξην (Γεθέκβξηνο 2008: 1,24%), ελψ εθείλν ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ κε 

ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα κέρξη έλα έηνο απφ ηα λνηθνθπξηά κεηψζεθε ζε 2,10% 

(Γεθέκβξηνο 2008: 5,36%). Σνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ 2010 ηα επηηφθηα ζρεδφλ 

φισλ ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ λέσλ θαηαζέζεσλ ζεκείσζαλ άλνδν, ε νπνία 

απνδίδεηαη ζηηο δπζκελείο επηδξάζεηο πνπ άζθεζαλ νη δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο ηφζν 

ζηε δπλαηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα απφ ηηο αγνξέο 

ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ φζν θαη ζην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, νη ηξάπεδεο αλαδεηνχλ ξεπζηφηεηα απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά, 

πξνζθέξνληαο πςειφηεξα επηηφθηα ζηνπο θαηαζέηεο. Έηζη, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ην 

επηηφθην ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα κέρξη έλα 

έηνο απμήζεθε ζε 2,35%, ελψ ην επηηφθην ησλ λέσλ θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο ησλ 

λνηθνθπξηψλ απμήζεθε νξηαθά. 
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Μηθηέο ήηαλ νη εμειίμεηο ζηα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ζηελ Διιάδα ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2009, θαζψο ε έληνλε κείσζε πνπ είρε θαηαγξαθεί ζηε δηάξθεηα 

ηνπ νθηακήλνπ Ηαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά, ελψ ζε νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο δαλείσλ αλαθφπεθε. ζνλ αθνξά ηα λέα δάλεηα πξνο ηα λνηθνθπξηά, ην 

κέζν επηηφθην ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηελ Διιάδα είρε δηακνξθσζεί ην Γεθέκβξην 

ζε 3,41%, θαηά 180 κνλάδεο βάζεο ρακειφηεξα απφ φ, ηη ζην ηέινο ην2008. Σν 

επηηφθην ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είρε δηακνξθσζεί ζε 15,17% (Γεθέκβξηνο 2008: 

15,72%), δειαδή 623 κνλάδεο βάζεο πάλσ απφ ην κέζν επηηφθην ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δαλείσλ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ θαη δηάξθεηαο (8,94%), ελψ ζην κέζν πεξίπνπ κεηαμχ 

ησλ δχν απηψλ επηηνθίσλ ήηαλ ην Γεθέκβξην ην επηηφθην ησλ αλνηθηψλ θαηαλαισηηθψλ 

δαλείσλ (12,06%). Σν δίκελν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηα 

επηηφθηα ηφζν ησλ λέσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ φζν θαη ησλ λέσλ θαηαλαισηηθψλ 

δαλείσλ κε ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα απμήζεθαλ ειαθξά, ζε 3,42% θαη 9,36% αληίζηνηρα. 

ζνλ αθνξά ηα δάλεηα πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, ην επηηφθην ησλ 

αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ είρε δηακνξθσζεί ζε 5,60% (Γεθέκβξηνο 2008: 6,94%), 

ελψ ην επηηφθην ησλ λέσλ δαλείσλ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ θαη δηάξθεηαο κε επηηφθην 

θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ κέρξη έλα έηνο ζε 4,70% γηα δάλεηα κέρξη 1 εθαη. επξψ θαη ζε 

3,24% γηα δάλεηα κεγαιχηεξα ηνπ 1 εθαη. επξψ. ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, πνπ απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο δαλείσλ, ε 

κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ην 2009 μεπέξαζε ηηο 145 κνλάδεο βάζεο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ηα επηηφθηα ησλ λέσλ δαλείσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γεληθψο 

απμήζεθαλ ειαθξά. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2009)  

Καηά ην 2010 ηα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά ζηηο θαηαζέζεηο κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο έλα έηνο θαη παξέκεηλαλ 

ζρεδφλ ζηαζεξά ζηηο θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κίαο εκέξαο. Ζ άλνδνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ 

θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο ζεκεηψζεθε θπξίσο ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο. Σν δεχηεξν 

εμάκελν ην επηηφθην απηφ παξέκεηλε (κε δηαθπκάλζεηο) πεξίπνπ ζηαζεξφ, ελψ ην 

δίκελν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011 απμήζεθε ειαθξά. Έηζη, ην κέζν επηηφθην 

θαηαζέζεσλ δηακνξθψζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζε 2,18%, απφ 1,32% 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2009. Ζ εμέιημε ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν κεξηθψο κφλν απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, 

ελψ αληαλαθιά θπξίσο ηηο ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. Οη ζπλζήθεο απηέο νδήγεζαλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα πξνζθέξνπλ 

πςειφηεξα επηηφθηα ζηνπο θαηαζέηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ απνηακηεπηηθά 

θεθάιαηα. Σα πξαγκαηηθά επηηφθηα θαηαζέζεσλ πξνζδηνξίζηεθαλ ην 2010 θπξίσο απφ 

ηελ εμέιημε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη δηακνξθψζεθαλ ζε αξλεηηθφ επίπεδν θαζ’ φιε ηε 
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δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε κέζα επίπεδα, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ 

δηάξθεηαο κίαο εκέξαο απφ ηα λνηθνθπξηά ππνρψξεζε ζε -4,27% ην 2010, απφ -0,59% 

ην 2009, ελψ εθείλν ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ κε δηάξθεηα έσο έλα έηνο 

κεηψζεθε ζε -1,44% (2009: 1,52%). Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ην πξαγκαηηθφ επηηφθην 

ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο δηακνξθψζεθε ζε -3,95% (Γεθέκβξηνο 2009: -

2,21%), ελψ ην επηηφθην ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ κε δηάξθεηα έσο έλα έηνο ζε -

0,64% (Γεθέκβξηνο 2009: -0,54%). (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010)  

4.5.3. ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

H ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά 

Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΝΥΗ) παξνπζίαζε επηηάρπλζε ην 2006 θαη ν εηήζηνο 

ξπζκφο αχμεζήο ηεο αλήιζε ζε 15,3% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο, απφ 14,0% ην 

αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2005. εκαληηθή επηηάρπλζε παξνπζίαζε ν εηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ν αληίζηνηρνο ξπζκφο γηα ηα 

λνηθνθπξηά επηβξαδχλζεθε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο ήηαλ ζεηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Ηαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ ηνπ 

2006 (ελψ ήηαλ αξλεηηθφο ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2005). Χζηφζν, απφ ηνλ 

Οθηψβξην κεηαηξάπεθε εθ λένπ ζε αξλεηηθφ (δ' ηξίκελν 2006: -1,8%, δ' ηξίκελν 2005: -

0,7%) θαη παξέκεηλε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ην πξψην δίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

(Φεβξνπάξηνο 2007: -8,0%). Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο νθείιεηαη ζηηο πξνζαξκνγέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ΝΥΗ ζε ηίηινπο ηνπ 

Γεκνζίνπ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο απνδφζεηο ησλ ηίηισλ απηψλ θαη ηελ επηδίσμε πξαγκαηνπνίεζεο 

θεξδψλ ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηνπο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2006)  

H ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά 

Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΝΥΗ) ζπλέρηζε λα απμάλεηαη ην 2007 κε πςειφ ξπζκφ (δ' 

ηξίκελν 2007: 13,1%, δ' ηξίκελν 2006: 15,3%), θαζψο ν ξπζκφο απηφο, κεηά ηελ 

επηβξάδπλζε πνπ παξνπζίαζε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2006 θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ηνπ 2007, ζηαζεξνπνηήζεθε ζε επίπεδν πνπ παξακέλεη πςειφ. Ζ εμέιημε απηή 

νθείιεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ λνηθνθπξηψλ), ε νπνία κάιηζηα απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο δηεπξχλζεθε, 

θαζψο επηηαρχλζεθε ν ξπζκφο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ελ 

ιφγσ επηηάρπλζε ζπλερίζηεθε θαη ηνλ πξψην κήλα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζπκβάιινληαο 

ζηελ άλνδν ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ν 

νπνίνο δηακνξθψζεθε ζε 16,3%. 
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ε αληίζεζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο είρε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2007, αξλεηηθή ζπκβνιή ζηε ζπλνιηθή 

πηζησηηθή επέθηαζε, θαζψο παξνπζίαζε αξλεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο (δ' ηξίκελν 

2007: -16,1%, δ' ηξίκελν 2006: -1,8%). Δπηπιένλ, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο παξνπζίαζε δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο 

απνηππψζεθαλ ζηελ επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2007. Αξλεηηθφο εμαθνινχζεζε λα είλαη ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνλ πξψην κήλα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, αλ θαη έρεη πιένλ πεξηνξηζηεί (Ηαλνπάξηνο 2008: -7,3%). (ΔΚΘΔΖ 

ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2007)  

Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΝΥΗ), κεηά ηελ 

επηηάρπλζε πνπ παξνπζίαζε ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2008, 

επηβξαδχλζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο (δ’ ηξίκελν 2008: 16,6%, δ’ ηξίκελν 

2007: 13,5%) θαη ην πξψην δίκελν ηνπ 2009 θαη δηακνξθψζεθε ζε 14,2% ην 

Φεβξνπάξην. Ζ επηβξάδπλζε απηή αληηθαηνπηξίδεη ηελ έληνλε ππνρψξεζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ζην ξπζκφ πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν. Αληίζεηα, ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο ζπλέρηζε λα επηηαρχλεηαη (Φεβξνπάξηνο 2009: 21,3%, δ’ ηξίκελν 

2008: 8,1%, δ’ ηξίκελν 2007: -16,1%), αληαλαθιψληαο ελ κέξεη ηηο κεγαιχηεξεο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ ΝΥΗ ζε θξαηηθνχο ηίηινπο. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2008)  

Ο εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΝΥΗ), κεηά ηε 

ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ εκθάληζε θαηά ην ηξίκελν Ηαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ 2009, 

επηβξαδχλζεθε ζεκαληηθά ζηε ζπλέρεηα ηνπ έηνπο θαη δηακνξθψζεθε ζε 6,7% ην 

Γεθέκβξην (δ’ ηξίκελν 2009: 6,6%, δ’ ηξίκελν 2008: 16,6%). Ζ επηβξάδπλζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ην 2009 αληαλαθιά ηε ζπλερή ππνρψξεζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά) ζε 4,2% 

ην Γεθέκβξην. 

Οη πςεινί ξπζκνί πηζησηηθήο επέθηαζεο απφ ηα εγρψξηα ΝΥΗ πξνο ηε γεληθή 

θπβέξλεζε θαηά ην 2009 νθείινληαη ζηηο απμεκέλεο ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ηίηινπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

2009)  

Ο εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΝΥΗ) 
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επηβξαδχλζεθε ην 2010, απφ 6,6% ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε 5,7% ην Γεθέκβξην ηνπ 

2010. Ζ επηβξάδπλζε απηή είλαη απνηέιεζκα αληίζεησλ ηάζεσλ πνπ παξνπζίαζαλ νη 

ξπζκνί αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, 

θαζψο ν πξψηνο θαηέγξαςε ζπλερή πηψζε, ελψ ν δεχηεξνο επηηαρχλζεθε ζπλνιηθά, 

κε δηαθπκάλζεηο. Έηζη, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ 

εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα ήηαλ γηα πξψηε θνξά κεδεληθφο ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 

(Γεθέκβξηνο 2009: 4,1%), ελψ ν εηήζηνο ξπζκφο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηε 

γεληθή θπβέξλεζε αλήιζε ζε 28,6% ηνλ ίδην κήλα (Γεθέκβξηνο 2009: 19,4%). Δπίζεο, ε 

ζσξεπηηθή θαζαξή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο γηα ην 2010 αλήιζε ζε 17.891 

εθαη. επξψ θαη αθνξά ηελ αληίζηνηρε ζεηηθή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο (17.929 εθαη. επξψ), θαζψο ε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ήηαλ ζπλνιηθά αξλεηηθή (-38 εθαη. επξψ), αλ θαη ε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζεηηθή. (ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 2010) 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2006 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2007 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2008 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2009 

· Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2010 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΝΑΛΤΖ ΚΛΑΓΟΤ ΤΓΔΗΑ 

 

5.1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Ο θιάδνο ηεο Τγείαο ζηελ Διιάδα ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηνπο ηνκείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο, ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε. 

1. Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε 

Ζ Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε (εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε) θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο 

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη δηάγλσζε ηεο λφζνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

παξακνλή ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίζαιςε 

πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν απφ ην δεκφζην (θέληξα πγείαο, εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείσλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ), φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ηδησηηθά ηαηξεία, 

κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα, δηαγλσζηηθά θέληξα, εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθψλ 

ζεξαπεπηεξίσλ).  

ηελ Διιάδα παξέρεηαη απφ ηέζζεξηο θνξείο: 

(α) Σν ΔΤ, κέζσ ησλ θέληξσλ πγείαο, ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο ηαηξείσλ θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαζψο θαη ην ΔΚΑΒ. 

(β) Σα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κέζσ ησλ πνιπηαηξείσλ πνπ δηαζέηνπλ 

(θπξίσο ην ΗΚΑ) θαη ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη εξγαζηεξίσλ. 

(γ) Σελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ηα δεκνηηθά ηαηξεία. 

(δ) Σνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη ηδηψηεο γηαηξνχο, εξγαζηήξηα θαη 

δηαγλσζηηθά θέληξα. 

Ζ παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ παξέρεηαη απφ 

ηα θέληξα πγείαο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο ηαηξεία. Δίλαη ζηειερσκέλα κε γηαηξνχο, 

λνζειεπηέο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή. Απφ ην 1994 ηα θέληξα πγείαο ππάγνληαη ζηα αληίζηνηρα λνκαξρηαθά 

λνζνθνκεία.   

Κάζε θέληξν πγείαο έρεη ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ επζχλεο.  πλνιηθά θαιχπηνληαη 

πεξίπνπ 240.987 θάηνηθνη.  Ο θαηαγξαθφκελνο πιεζπζκφο επζχλεο απνηειεί ην 9,4% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ επζχλεο φισλ ησλ θέληξσλ πγείαο ηεο ρψξαο θαη 

θαιχπηεηαη απφ 17 θέληξα πγείαο ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 9,8% ησλ αλεπηπγκέλσλ 

θέληξσλ πγείαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Σα 17 θέληξα πγείαο  γηα ηελ θάιπςε ησλ 
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εηδηθψλ αλαγθψλ βξαρείαο λνζειείαο δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 118 θιίλεο, δειαδή, ην 

10,8% ησλ θιηλψλ ησλ θέληξσλ πγείαο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Σέινο θάζε θέληξν 

πγείαο έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηαζέηεη ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ πνπ λα ηνπ επηηξέπνπλ 

λα παξέρεη δηάγλσζε, ζεξαπεία θνηλψλ λνζεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ.  πλεπψο ηα 

θέληξα πγείαο είλαη εμνπιηζκέλα κε κηθξνβηνινγηθφ θαη αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην θαζψο 

θαη ηαηξηθά κεραλήκαηα. Ο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο ησλ θέληξσλ πγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο  

παξνπζηάδεη ειιείςεηο ζε κεραλήκαηα ηερληθνχ λεθξνχ, ππεξερνγξάθνπο,  

θαξδηνηνκνγξάθνπο, ειεθηξνεγθεθαινγξάθνπο θαη ππεξερνηνκνγξάθνπο.  

ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη απφ ηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Σα πξψηα κηθξνβηνινγηθά θαη αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

επίζεκα πξηλ απφ πεξίπνπ 40 ρξφληα, ελψ ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, πξντφλ ηεο 

κεηεμέιημεο ησλ εξγαζηεξίσλ, θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο απφ ην 1980 θαη κεηά, θπξίσο 

σο απνηέιεζκα ηεο απαγφξεπζεο ηεο δεκηνπξγίαο ηδησηηθψλ θιηληθψλ, θαζψο νη 

επηρεηξεκαηίεο γηαηξνί έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δεκηνπξγία δηαγλσζηηθψλ 

θέληξσλ. Ηδηαίηεξα ξαγδαία ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ηνηρεία Αγνξάο (2008) 

- Μέγεζνο Αγνξάο: 347,8 εθ. επξψ. 

- 3 κεγάινη παίθηεο (πξαγκαηνπνηνχλ ην 40,4% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ). 

- Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ εηαηξηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζεκείσζε, ην 2008, 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,7% ζε ζρέζε κε ην 2007. 

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο : 

- Σα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο είλαη πςειφηεξα απφ ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε. 

- Τπάξρεη πνιχ κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ κνλάδσλ. χκθσλα κε ηηο πεγέο ηεο αγνξάο, 

εθηηκάηαη φηη ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ 400 ηαηξηθά δηαγλσζηηθά 

θέληξα. 

- Ζ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη πνιιέο θνξέο ρακειή. 

Οη ηάζεηο 
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- Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε εκθάληζε λέσλ αζζελεηψλ, ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ε απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο, νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζε 

αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο. 

- Ζ δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο αθνινπζεί ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 

κεγαινππφιεηο θαη θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. 

- Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ (εθηηκάηαη ζην 10% ηνπ 

πιεζπζκνχ) αιιάδεη ζεκαληηθά ηε ζχλζεζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο. 

- Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έληνλε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλεο θαη αλαβαζκηζκέλεο 

δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο νδήγεζε ηηο κεγάιεο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ ζηελ πινπνίεζε 

ζεκαληηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο.  

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, ην ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο έρεη ππνζηεί 

ζεκαληηθέο αιιαγέο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, κε θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο 

ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.).  Θεσξνχκε φηη ζεκαληηθή 

θαηεχζπλζε ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο πγείαο 

απνηειεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο ζε 

επίπεδν πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο.  

2. Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο πξνο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη 

ζε θιηληθέο ή λνζνθνκεία. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη κε ηηο αθφινπζεο κνξθέο 

ζεξαπεπηεξίσλ: 

- Γεκφζηα λνζνθνκεία πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο θαη νιηγάξηζκα 

αλεμάξηεηα ζεξαπεπηήξηα (επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο) πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ην 

θξάηνο (θαιχπηνπλ ην 72,7% ησλ ζπλνιηθψλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ). 

- Ηδησηηθέο θιηληθέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο (θαιχπηνπλ 

ην 27,3% ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ). 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ ηξείο θνξείο: 

(α) Σα δεκφζηα λνζνθνκεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΤ θαη ηελ 

επζχλε γηα ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηελ έρεη ην θξάηνο. 

(β) Σα δεκφζηα λνζνθνκεία εθηφο ΔΤ (ζηξαηησηηθά, ΗΚΑ, ινηπά κε θεξδνζθνπηθά). 
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(γ) Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηεο ηδησηηθέο  

επηρεηξήζεηο. 

ζνλ αθνξά ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 61% ησλ 

λνζνθνκείσλ είλαη ηδησηηθά θαη ην 39% δεκφζηα. Ζ εηθφλα φκσο αληηζηξέθεηαη 

εμεηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ απφ ηηο νπνίεο ην 72% είλαη δεκφζηεο θαη ην 28% 

ηδησηηθέο.  Ζ κέζε δπλακηθφηεηα ησλ γεληθψλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ είλαη 233 θιίλεο 

ελψ ησλ ηδησηηθψλ είλαη κφλν 55.   

Θεζκηθφ Πιαίζην 

Σε δεθαεηία ηνπ 80, ν θιάδνο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά, θπξίσο 

ιφγσ ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο πνπ ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε ηνπ λενζχζηαηνπ, 

ηφηε, Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ). Δηδηθφηεξα, κε βάζε ην λφκν 1397/83 είρε 

ζηακαηήζεη ε ρνξήγεζε αδεηψλ γηα ίδξπζε λέσλ θιηληθψλ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ. 

Έηζη, ηε δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε απμήζεθαλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ κεησλφηαλ ν αξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ. Μηα δεθαεηία 

αξγφηεξα, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 247/91, επηηξάπεθε μαλά ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη 

κεηαβίβαζε ηδησηηθψλ θιηληθψλ, θαζψο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ 

δηαγλσζηηθψλ κνλάδσλ κέζα ζε απηέο. Παξάιιεια κε ην παξαπάλσ ΠΓ, ην ΠΓ 517/91 

ζέηεη λέεο, απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο νηθνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ. Δίλαη ζαθέο πσο ην πνιχπινθν θαη απζηεξφ ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ 

βνεζάεη ηελ ίδξπζε λέσλ θαη ηδηαίηεξα κηθξψλ ηαηξηθψλ εηαηξηψλ. 

ηνηρεία αγνξάο (2008) 

Σν 2007 (ε πην πξφζθαηε ρξνληά γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ζρεηηθά δεκνζηεπκέλα 

ζηνηρεία), ε θαηαλνκή ησλ ζεξαπεπηεξίσλ (δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε) έρεη σο 

αθνινχζσο: ζε ζχλνιν 313 λνζνθνκείσλ, ην 54% (167) είλαη ηδησηηθά θαη ην 46% (146) 

είλαη δεκφζηα ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Αληίζηνηρα, ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ, ηελ ίδηα ρξνληά, αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: ζε 

ζχλνιν 53.888 θιηλψλ, ην 27,3% (14.707) αθνξνχλ ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα θαη ην 

72,7% (39.181) αθνξνχλ δεκφζηα λνζνθνκεία ή λνζνθνκεία ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. ηελ Αηηηθή, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ην 33% ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο θαη ην 

42% ησλ θιηλψλ, ε θαηαλνκή έρεη σο αθνινχζσο: ζε ζχλνιν 103 λνζνθνκείσλ, ην 58% 

(60) είλαη ηδησηηθά θαη ην 42% (40) είλαη δεκφζηα ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Αληίζηνηρα, ζε ζχλνιν 22.652 θιηλψλ, ην 31,8% (7.211) αθνξά ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα 

θαη ην 68,2% (15.441) αθνξά δεκφζηα λνζνθνκεία ή λνζνθνκεία ηνπ επξχηεξνπ 
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δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ αγνξά ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε 

θαηά ηελ πεξίνδν 1998 – 2008 κε κέζν εηήζην ξπζκφ 16,3%. Δηδηθφηεξα, ην 2008 ε 

αμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο εθηηκάηαη ζε 1.330 εθαη. € έλαληη 1.190 εθαη. € ην 2007 

(αχμεζε 11,8%). 

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο 

-  Αγνξά κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

- Αλεπαξθέο ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην 

γηα ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. 

- Απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην δηέπεη ηελ θαηαζθεπή λέσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. 

- Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο. 

- Τπναζθαιηζκέλνο πιεζπζκφο. 

- Έιιεηςε δηθηχσλ. 

Οη ηάζεηο 

Παξφιν πνπ ηα λνζνθνκεία ηνπ δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θιηλψλ, ν αξηζκφο απηφο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαιχςεη ηελ απμαλφκελε δήηεζε, δεδνκέλνπ φηη ε ζεκαληηθή κείσζε, ηε δεθαεηία ηνπ 

80, ησλ λνζειεπηηθψλ θιηλψλ ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ δελ αληηζηαζκίζηεθε κε ηελ 

αχμεζε, ηελ ίδηα πεξίνδν, ησλ θιηλψλ ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα: νη κνλάδεο πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ δηάγλσζεο θαη 

λνζειείαο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη απηφ νθείιεηαη ζην πςειφ θφζηνο ησλ επελδχζεσλ 

πνπ απαηηείηαη. Απφ απηέο ειάρηζηεο είλαη εθείλεο πνπ πξνζθέξνπλ πιεξφηεηα θαη 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο κε απνηέιεζκα νη κνλάδεο απηέο λα αδπλαηνχλ λα 

θαιχςνπλ ηε πθηζηάκελε δήηεζε. Ζ δπζθνιία εηζφδνπ λέσλ κνλάδσλ ζηνλ θιάδν, 

ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο 

επέλδπζεο, πνπ μεπεξλά ηα 3 ρξφληα, ζέηνπλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε ηηο λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο πνπ ήδε αλήθνπλ ζην θιάδν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δηαηεξήζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο ζην δηαξθή εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε πςειέο 

πξνδηαγξαθέο. 

3) Σξηηνβάζκηα πεξίζαιςε 

 Ζ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο νη νπνίεο έρνπλ 

ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή 
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πςειήο ηερλνγλσζίαο ππεξεζηψλ πγείαο. ιε ε ππνδνκή ηεο ηξηηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο (πιηθνηερληθή θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ) είλαη ζπγθεληξσκέλε θνληά ζηελ 

πφιε ηεο Πάηξαο, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηνλ ππφινηπν λνκφ θαη 

θαζηζηψληαο ηελ ην ζεκαληηθφηεξν λνζειεπηηθφ θέληξν ηεο Γπηηθήο Διιάδνο. Ηδηαίηεξν 

ξφιν ζε απηφ παίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

ηεο Πάηξαο.  

Σαπηφρξνλα, ε παξαηεξνχκελε πςειή ηδησηηθή δαπάλε ζπκβάιιεη ζηελ χπαξμε 

παξάιιειεο αγνξάο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο, ε νπνία επλνεί ηελ εθηεηακέλε 

δηάρπζε ηεο πςειήο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα απηφ.  Δλψ ζην δεκφζην ηνκέα 

ην 30% ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ γηα πγεία θαηεπζχλεηαη ζηνλ ζπλήζε εμνπιηζκφ θαη 

ηελ πςειή βηνηαηξηθή ηερλνινγία, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ην 90% ησλ επελδπηηθψλ 

δαπαλψλ θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ πςειή βηνηαηξηθή ηερλνινγία.   

Ζ θξίζε ησλ ζπζηεκάησλ πεξίζαιςεο – Βαζηθέο αηηίεο θαη λένη πξνζαλαηνιηζκνί 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, ζε φινλ ηνλ θφζκν, ηα θάζε είδνπο ζπζηήκαηα πεξίζαιςεο 

πνπ είραλ αλαπηπρζεί φρη κφλν δελ θάιππηαλ ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο, αιιά νδεγνχζαλ θαη ζε νινέλα απμαλφκελν θφζηνο.  

Δηδηθφηεξα ζηελ Δπξψπε, ε πνιηηηθή πγείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν 

δεθαεηηψλ έρεη έιζεη αληηκέησπε κε νξηζκέλα θνηλά πξνβιήκαηα, ηα νπνία θπξίσο 

αθνξνχλ: 

α) ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

β) ηελ εμαζθάιηζε θάπνηαο κνξθήο ηζφηεηαο θαη θαζνιηθφηεηαο σο πξνο ηελ 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη 

γ) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πςειήο πνηφηεηαο.  

ήκεξα, πνιιέο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο ζπλερίδνπλ λα αλαζεσξνχλ ηα ζπζηήκαηα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςήο ηνπο, αλαδεηψληαο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ θαη λα παξέρνπλ πην απνηειεζκαηηθέο θαη πην δίθαηεο 

ππεξεζίεο πγείαο.   

Σν ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα – Υαξαθηεξηζηηθά – Βαζηθά πξνβιήκαηα θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηελ Διιάδα, παξά ηηο επαλαιακβαλφκελεο πξνηάζεηο, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’50, γηα ηελ αλάγθε λα θαζηεξσζεί έλα Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, ε ίδξπζή 
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ηνπ δελ πινπνηήζεθε πξηλ απφ ην 1983. Δληνχηνηο, ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (Δ..Τ.) 

δελ έιαβε πνηέ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαζνιηθνχ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη 

ζπλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ δηάθνξα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη 

αληζφηεηεο θαη νη δηαθνξεηηθνί φξνη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ θαη ησλ 

παξνρψλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ζπλέρηζαλ λα ηζρχνπλ.  

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιχζνπλ νη ζρεδηαζηέο ηεο πνιηηηθήο γηα 

ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηελ Διιάδα είλαη ηα ζηξεβιά θίλεηξα ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ησλ 

θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ.  

Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζηελ Διιάδα – Εήηεζε ππεξεζηψλ θαη αζθαιηζηηθά ηακεία – 

Κχξηα πξνβιήκαηα θαη αμηνιφγεζε – (ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟΝ 

ΚΛΑΓΟ) 

Ζ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε εθθξάδεη κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηνλ εμσλνζνθνκεηαθφ ηνκέα ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο θαη απνηειεί ην πξψην επίπεδν 

ηνπ ζπζηήκαηνο, εθεί δειαδή πνπ ν αζζελήο έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηηο 

επίζεκεο ππεξεζίεο πγείαο. 

Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα σο εμήο: 

1. Έληνλνο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ θνξέσλ, κε δηαθνξεηηθά θαη αζχλδεηα ζρήκαηα, 

κεγάιεο αληζφηεηεο ζηηο εηζθνξέο θαη ζηηο παξνρέο, πνιπζχλζεηεο δηαδηθαζίεο, 

επηθαιχςεηο. 

2. νβαξέο ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηδίσο ζηα αζηηθά θέληξα. 

3. νβαξή έιιεηςε ηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

4. Υακειέο ακνηβέο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη έιιεηςε θηλήηξσλ γηα πςειή 

παξαγσγηθφηεηα. 

5. Απνπζία νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, θαζψο θαη ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζεο 

ησλ αζζελψλ ζην ζχζηεκα. 

6. Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη 

βξαδηλέο ψξεο, θαζψο θαη θαηά ηα ζαββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνζθπγή ησλ αζζελψλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ ή ζε ηδηψηεο ηαηξνχο. 
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7. Υακειή αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

8. Αλππαξμία κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

9. Ζ έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, 

ην νπνίν λα ραξαθηεξίδεηαη απφ θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

απνδνηηθφηεηαο,  επάξθεηαο θαη ηζφηεηαο σο πξνο ηελ πξφζβαζε. 

10. Έιιεηςε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ εμεηδίθεπζεο, ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσζεο ησλ 

κνλάδσλ  παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο. 

11. Ζ χπαξμε πνιιαπιψλ ζηξεβιψζεσλ ζηελ ξνή ησλ αζζελψλ πξνο ηηο κνλάδεο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο.  

12. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ  γηα πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. 

13. Ζ θπξηαξρία ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ πςειήο δηαγλσζηηθήο ηερλνινγίαο.  

14. Ζ ειιηπήο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλσλ 

πιεζπζκψλ. 

15. Ζ έιιεηςε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. 

16. Ζ έιιεηςε πξνγξακκάησλ θξνληίδαο ησλ ρξφλησλ παζρφλησλ, ησλ 

θαηάθνηησλ, ησλ ςπρηθά παζρφλησλ θαη ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ. 

17. Ζ έιιεηςε λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ θαη παιαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο  φρη 

ηφζν ζηνλ λνκφ Αραΐαο, φζν θπξίσο ζηνπο λνκνχο Ζιείαο θαη 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

18. Οη ειιείςεηο σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ ησλ Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαζψο 

θαη ησλ θιηληθψλ εηδηθνηήησλ. 

19. Οη ειιείςεηο σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ ησλ κνλάδσλ Βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ησλ 

λνζνθνκείσλ (αγγεηνγξάθνη, καγλεηηθνί ηνκνγξάθνη, Γ΄ θάκεξεο, ιηζνηξίπηεο, 

θ.ι.π.)     

5.2. ΜΟΝΗΜΟΣΖΣΑ ΚΛΑΓΟΤ ΤΓΔΗΑ 

Γπλακηθή αλάπηπμε, πγηήο θεξδνθνξία θαη πξννπηηθέο επέθηαζεο ζην εμσηεξηθφ είλαη 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ππεξεζηψλ ηδησηηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα, 

ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.  
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χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ ηδησηηθήο πγείαο 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηε 

ζπλερή θαη δπλακηθή αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

(απφ 6½ ην 1990 ζε 9½ ην 2007), μεπεξλψληαο ην αληίζηνηρν κεξίδην γηα ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ θαηά ½ πνζνζηηαία κνλάδα. Παξάιιεια, ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θεξδίδνπλ 

κεξίδην αγνξάο έλαληη ησλ δεκνζίσλ (27% ην 2008 απφ 13% ην 2000), θπξίσο ιφγσ 

ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ζηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. Λφγσ ηεο αλειαζηηθήο δήηεζεο, 

ν θιάδνο είλαη πην θεξδνθφξνο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηελ Διιάδα κε ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ ζε επίπεδν παξφκνην κε ην δηεζλή κέζν 

φξν ηνπ θιάδνπ. Σέινο, νη κεγάινη παίθηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη νκίινπο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ επεθηείλνληαη ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη ηελ Σνπξθία θαη έηζη εληζρχνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο.  

Πξψηνο ππιψλαο αλάπηπμεο: Ζ ηζρπξή αλάπηπμε ησλ δαπαλψλ πγείαο 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο δπλακηθήο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα είλαη ε 

αλνδηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ πγείαο. πγθεθξηκέλα, νη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πγείαο 

έρνπλ απμεζεί 4,5% θαηά κ.ν. εηεζίσο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο. εκεηψλνπκε φηη ην πνζνζηφ δαπαλψλ πγείαο ζην ΑΔΠ είλαη ζρεηηθά πςειφ 

γηα ην επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα. Κξίζηκνο παξάγνληαο 

είλαη ην απμεκέλν πνζνζηφ ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο πνπ πξνζεγγίδεη ην 47% (έλαληη 

27% θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ). Οη δαπάλεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

απνηεινχλ έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πγείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα (ηεο ηάμεο 

ηνπ 35-40% - πνζνζηφ παξφκνην κε ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ).  

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη νη 

αθφινπζνη: 

-Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δηεζλψο έρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δήηεζε ππεξεζηψλ 

πγείαο (κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηεο ηάμεο ηνπ 85%). Τπελζπκίδνπκε φηη ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ έρεη απμεζεί θαηά 75% ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (ζε ζρέζε κε 

48% γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ), θαη φηη αθφκα ππνιείπεηαη απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ 

ηεο επξσδψλεο θαηά 13%. 

-Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα, νη Έιιελεο έρνπλ πξνζζέζεη πάλσ απφ 3 έηε ζην 

πξνζδφθηκν ηεο δσήο ηνπο. πλεπψο, ν πιεζπζκφο άλσ ησλ 65 εηψλ έρεη απμεζεί απφ 

1,4 εθαη. ην 1991 ζε 2,1 εθαη. ην 2008 θαη αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ηα 3,5-4,0 εθαη. 

σο ην 2050 (32,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ έλαληη 29,9% γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

θαηά κ.ν.).  
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-Σν πνζνζηφ ησλ ηαθηηθψλ θαπληζηψλ ζην ζχλνιν ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ 

πξνζεγγίδεη ην 40% (έλαληη 24% γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά κ.ν.), ελψ ην 58% ησλ 

ελειίθσλ ζεσξνχληαη ππέξβαξνη ή παρχζαξθνη (έλαληη 49% γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

θαηά κ.ν.).  

-Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο δηάγλσζεο 

θαη αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ εμεηάζεσλ θαη 

ζεξαπεηψλ θαη ζπλεπψο ησλ δαπαλψλ πγείαο.  

-Οη πγεηνλνκηθνί νξγαληζκνί θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ έρνπλ πιενλεθηηθή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ηελ ζθνπηκφηεηα θάζε 

επέκβαζεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Χο θχξηα αηηία ηεο ηερλεηήο 

δήηεζεο δηαθαίλεηαη ην γεγνλφο φηη ην πιήζνο ησλ ηαηξψλ ζηελ Διιάδα απμάλεηαη κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. 

πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο έρεη απμεζεί απφ 1,6 ην 1970 

ζε 5 ην 2007 (έλαληη 3,1 ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ).  

Γεχηεξνο ππιψλαο αλάπηπμεο: Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο 

έλαληη ησλ δεκνζίσλ 

Ο θιάδνο ηεο ηδησηηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα έρεη επλνεζεί απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ λα θαιχπηεη ην 27% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ ην 2008 (απφ 

13% ην 2000). Παξάιιεια, ν ηδησηηθφο ηνκέαο παξνρήο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ 

εζηηάδεη ζε niche αγνξέο θαη επηιέγεη θπξίσο «πξνζνδνθφξεο» ρεηξνπξγηθέο 

πεξηπηψζεηο ζχληνκεο λνζειείαο. πγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηεξίδεηαη ζε ηξία αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ 

δεκνζίσλ: 

- πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θξνληίδαο  

-κηθξνί ρξφλνη αλακνλήο  

-κεραλήκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 90% ησλ ηδησηηθψλ  επελδχζεσλ ζηνρεχνπλ ζηελ ηαηξηθή  

ηερλνινγία, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ΔΤ (ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ θαηαζθεπή 

ππνδνκψλ) δελ μεπεξλά ην 30%. πγθεθξηκέλα, ηα ηδησηηθά εζηηάδνπλ ηηο επελδχζεηο 

ηνπο ζε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπρλέο θαη 

πξνζνδνθφξεο ζεξαπείεο (φπσο εγρεηξίζεηο θαξδηάο, νξζνπεδηθέο ή νγθνινγηθέο).   
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Τπφ απηέο  ηηο ζπλζήθεο, ην κεξίδην ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη κε ξπζκνχο ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρνπο 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (ζε 31% ην 2012 απφ 27% ην 2008).  

Σα  ηδησηηθά λνζνθνκεία (θπξίσο ηα καηεπηήξηα) είλαη έλαο απφ ηνπο πην θεξδνθφξνπο 

θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

5.3. ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΗΟΓΟΤ 

Σα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν είλαη ζεκαληηθά, θπξίσο ιφγσ:  

(i) ηνπ  κεγάινπ θφζηνπο αξρηθήο επέλδπζεο  (ην πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη πξνζδίδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο 

πξσηνεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά (first mover advantage)) 

(ii) ηεο  ρακειήο δηαζεζηκφηεηαο κεγάισλ  θαη εχθνια πξνζβάζηκσλ ρψξσλ  γηα ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ λνζνθνκεηαθψλ  κνλάδσλ (π.ρ. θνληά ζε θεληξηθέο νδηθέο αξηεξίεο)  

(iii) ησλ  πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε  

λέσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ.  

Καζψο νη αζζελείο ζπλήζσο επηιέγνπλ πξψηα ηαηξφ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεπζχλνληαη 

ζην λνζνθνκείν πνπ ζπλεξγάδεηαη, ε δεκηνπξγία δήηεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζέιθπζε γλσζηψλ θαη ηθαλψλ ηαηξψλ. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, ε πξνζσπηθή ζρέζε ησλ αζζελψλ κε ηνπο ηαηξνχο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θνηλή πξαθηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο γλσζηψλ ηαηξψλ κε ζπγθεθξηκέλα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία, ιεηηνπξγεί σο αλάρσκα γηα ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηνλ θιάδν. Ζ 

θαηάζηαζε απηή είλαη εληνλφηεξε ζηα καηεπηήξηα, θαζψο ε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ 

γπλαηθνιφγν-καηεπηήξα ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή.  

Παξάιιεια, είλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ άκεζσλ ηδησηηθψλ πιεξσκψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο πςειήο ηηκνιφγεζεο 

ησλ λνζνθνκείσλ – επίδξαζε πνπ εληζρχεηαη θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ ηδησηηθψλ 

δαπαλψλ ζηελ Διιάδα είλαη άκεζεο πιεξσκέο ρξεζηψλ θαη δελ δηελεξγείηαη κέζσ 

ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Σν πνζνζηφ ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα είλαη 18% έλαληη 14% ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Οη 

πξναλαθεξζείζεο  ζπλζήθεο νδεγνχλ ζε έλα πεξηζψξην ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο ηεο 

ηάμεο ηνπ 15% (επίπεδν θνληά ζην δηεζλή κέζν φξν). Χζηφζν, ε εηθφλα απηή δελ είλαη 

νκνηφκνξθε γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ, θαζψο ηα γεληθά λνζνθνκεία θαίλεηαη λα 

πζηεξνχλ ζε φξνπο θεξδνθνξίαο – κε ηα πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο λα 
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ππνιείπνληαη ζεκαληηθά έλαληη εθείλσλ γηα ηα καηεπηήξηα (12% έλαληη 33% αληίζηνηρα 

ζην δηάζηεκα 2001-2007). Σν γεγνλφο απηφ ελ κέξεη εμεγείηαη απφ: 

- ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο κπνξνχλ ζε έλα βαζκφ λα 

ζπγθξαηήζνπλ ην χςνο ησλ λνζειίσλ (ζε αληίζεζε κε ηα καηεπηήξηα φπνπ νη 

πιεξσκέο γίλνληαη απεπζείαο απφ ηνπο αζζελείο). Χο απνηέιεζκα ην πεξηζψξην 

θέξδνπο αλά θιίλε είλαη ζρεδφλ δηπιάζην ζηα καηεπηήξηα (28% ζε ζρέζε κε 16,5%).  

- ην ρακειφ βαζκφ θάιπςεο ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ ησλ ειιεληθψλ γεληθψλ 

λνζνθνκείσλ (55-60% , έλαληη 70-75% ζηα καηεπηήξηα).  

- ηελ χπαξμε κηθξψλ θιηληθψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηα θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία.  

Οη κεγάινη φκηινη ηνπ θιάδνπ έρνπλ επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ηνκείο ηφζν νξηδφληηα 

(γεσγξαθηθά) φζν θαη θάζεηα (ζε ζπλδεδεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο). πγθεθξηκέλα, ην 

15% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ παξαθάησ 

δξαζηεξηνηήησλ: 

- δηαγλσζηηθά θέληξα, θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη κνλάδεο βιαζηνθπηηάξσλ θαη  

- ηδησηηθά λνζνθνκεία ζηελ Σνπξθία θαη ζε βαιθαληθέο ρψξεο. Ζ ζπλερήο κεγέζπλζε 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ νκίισλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε έλα βαζκφ 

ζηελ έληνλε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία θαηά 21%, ε νπνία 

μεπεξλά εθείλε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ (αχμεζε 17% ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα).   

Ζ επεθηαηηθή πνιηηηθή θξίλεηαη ζεηηθή, θαζψο ε θεξδνθνξία ησλ νκίισλ παξακέλεη 

πςειφηεξα απφ εθείλε ησλ εηαηξεηψλ ζην δηάζηεκα 2004-2008, κε πεξηζψξην 

ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο 17% γηα ηνπο νκίινπο θαη 14,5% γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ. Χζηφζν, ε έληνλα επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ νκίισλ πξνζσξηλά δεκηνπξγεί 

παξάιιειεο πηέζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηνπο, ιφγσ απμεκέλεο κφριεπζεο 

θαη ρακειήο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ.  

ζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε κε ην εμσηεξηθφ, νη ειιεληθνί λνζνθνκεηαθνί φκηινη θαίλεηαη 

λα ππεξηεξνχλ ιίγν ζε φξνπο πεξηζσξίσλ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο (18% έλαληη 16% 

δηεζλψο) θαη θαζαξνχ θέξδνπο (4,3% έλαληη 3,8% δηεζλψο γηα ην 2008). Ο 

πεξηνξηζκέλνο ξφινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο (θαη αληίζηνηρα ν απμεκέλνο ξφινο ησλ 

ηαηξψλ) ιεηηνπξγνχλ σο αλάρσκα ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηνλ θιάδν ζηε ρψξαο 

καο – εμαζθαιίδνληαο έηζη πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ ησλ ειιεληθψλ νκίισλ είλαη κφιηο 0,4 ην 2008, 

έλαληη 0,57 γηα ηνπο δηεζλείο νκίινπο, αληηθαηνπηξίδνληαο ελ κέξεη ηα ρακειφηεξα 
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επίπεδα πιεξφηεηαο. ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε ρακειή 

πιεξφηεηα είλαη ζε έλα βαζκφ ην βξαρππξφζεζκν ηίκεκα ηεο αικαηψδνπο επέθηαζεο 

ησλ νκίισλ. εκεηψλεηαη φηη νη ειιεληθνί φκηινη είλαη ιηγφηεξν δαλεηζκέλνη ζε ζρέζε κε 

ην δηεζλή κέζν φξν – γεγνλφο, σζηφζν, πνπ ζπγθξαηεί ην ROE ζε ρακειφηεξα απφ ηα 

δηεζλή επίπεδα.   

Μεηά  ην πάγσκα ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ  ιφγσ ηεο παξνχζαο αξλεηηθήο 

ζπγθπξίαο, νη φκηινη ηα επφκελα ρξφληα εθηηκάηαη  φηη ζα θαηεπζπλζνχλ πάιη πξνο ηε 

δεκηνπξγία κνλάδσλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο (π.ρ. HYGEIA TIRANA). Λακβάλνληαο 

ππφςε κφλν ηηο αλαγγειζείζεο επελδχζεηο, ην κεξίδην ησλ λνζνθνκείσλ ζηελ ΝΑ 

Δπξψπε θαη Σνπξθία ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ νκίισλ απμάλεηαη ζε 13% ην 2012 απφ 

6% ην 2009. 

Κξίζηκε εμέιημε γηα ηελ πνξεία ηνπ  θιάδνπ απνηειεί ε ζηξαηεγηθή επέθηαζε πξνο 

ηνκείο κε ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο: 

Δπέθηαζε ζηηο αγνξέο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. 

Οη ρψξεο  ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ε Σνπξθία  έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο  ηνπ 

θιάδνπ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, θαζψο ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη  

(i) ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ην νπνίν είλαη ρακειφηεξν ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ θαηά 25% 

(ii) αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν είλαη ζρεδφλ ην ½ ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ 

(iii) αχμεζε ησλ θιηλψλ σο πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη ππάξρνπζεο θιίλεο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ 

ρσξψλ ελψ κηθξφ πνζνζηφ απνηεινχλ νη ηδησηηθέο θιίλεο. 

 

5.4. Πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζκνύ πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο 

ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνύ. 

Γπλεηηθή αγνξά απνηεινχλ νη ηνπξίζηεο πγείαο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ λνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο. Ο λνζνθνκεηαθφο ηνπξηζκφο άγγημε δηεζλψο ηα $60 

δηο. ην 2006 θαη εθηηκάηαη φηη ζα πξνζεγγίζεη ηα $100 δηο. ην 2012 (McKinsey & 

Company estimates), κε θηλεηήξηεο δπλάκεηο ην θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ θαη ηελ 

απνθπγή ηνπ κεγάινπ ρξφλνπ αλακνλήο. Πέξα απφ ηηο ρψξεο απηέο κε ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ρακεινχ θφζηνπο (φπσο ε Σνπξθία), ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ζηελ Διιάδα 
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κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ αιινδαπνχο αζζελείο πνπ επηδεηνχλ πξνζηηέο ηηκέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη θνξπθαίνπο ηαηξνχο – θπξίσο γηα πιαζηηθέο 

επεκβάζεηο θαη εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε. 

Γεκηνπξγία εηδηθεπκέλσλ λνζνθνκείσλ ή ηκεκάησλ λνζνθνκείσλ  

χκθσλα κε ζηνηρεία αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ην 20% ησλ Διιήλσλ πνπ 

θαηεπζχλνληαη  ζε λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ αθνξνχλ λνζειείεο απνθαηάζηαζεο 

(π.ρ. νξζνπεδηθά θαη θπζηνζεξαπείεο) θαη άιιν έλα 20% νγθνινγηθά πεξηζηαηηθά.   

Χζηφζν, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ελδέρεηαη  λα δερηνχλ ζπζηαιηηθέο πηέζεηο  ππφ ηελ 

επίδξαζε ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ: 

- ηεο επηθείκελεο εηζφδνπ λέσλ παηθηψλ ζηνλ θιάδν 

- ησλ πςειψλ ειιεηκκάησλ ησλ δεκφζησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (ιφγσ απζηεξφηεηαο 

ζηε ρνξήγεζε παξνρψλ)  

- ηεο απμαλφκελεο δηείζδπζεο ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ  

 

5.5. ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαθξίλνληαη θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο βάζεη θάπνησλ αληαγσληζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηφζν 

πνηνηηθψλ, φζν θαη πνζνηηθψλ. Σα βαζηθά ζεκεία αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ 

κνλάδσλ πγείαο ζπλνςίδνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ: 

· Δηαηξηθφ Μέγεζνο (κηινη Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ή κεκνλσκέλεο εηαηξίεο). 

· Καζεηνπνίεζε Τπεξεζηψλ ή/θαη Οξηδφληηα Αλάπηπμή ηνπο. 

· Δπίπεδν Κφζηνπο - Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή. 

· Σερλνινγηθφο Δμνπιηζκφο. 

· Πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

· Σαρχηεηα ππεξεζηψλ. 

. πλεξγαζία κε Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο. 

· Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο. 
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5.6. ΕΖΣΖΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ 

 

1. Ζ δήηεζε ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε 

Ζ εθηίκεζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο είλαη δχζθνιν έξγν, 

δηφηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε είλαη πνιινί θαη δχζθνιν λα 

ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα. Πέξα απφ απηή ηελ δπζθνιία, ε δήηεζε επεξεάδεηαη 

επηπιένλ απφ άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη: 

 ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

 ην επξχηεξν επηδεκηνινγηθφ θάζκα (ηδηαίηεξα δε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ) 

 ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

 ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ππνδνκή 

 ε θνηλσληθή αληίιεςε γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 νη πνιηηηζηηθέο αμίεο 

 ε νξγάλσζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ε ηερλνινγηθή ππνδνκή ζε ηαηξηθφ εμνπιηζκφ 

2. Ζ δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο   

Χο «δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο» (Health Care Services Demand 

Management) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πψο, γηαηί θαη απφ πνηνπο 

δεκηνπξγείηαη ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο, έηζη ψζηε ζηελ ζπλέρεηα λα είλαη δπλαηή 

ε αλάπηπμε ηνπ πιένλ απνδνηηθνχ, θαηάιιεινπ θαη δίθαηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο 

ππεξεζηψλ πγείαο είλαη νπζηαζηηθά ρξεζηηθνί: ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, γηα ηνλ κέγηζην αξηζκφ αζθαιηζκέλσλ, κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο. Τπφ κία έλλνηα, ε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο ζε 

επίπεδν πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο είλαη απιψο ε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ 

πγείαο ζε φια ηα ζεκεία κεηάβαζεο ηνπ αζζελνχο κέζα ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα πγείαο. 
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ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Σν ζχγρξνλν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο – Υαξαθηεξηζηηθά, πινπνίεζε, 

αμηνιφγεζε 

ηελ Διιάδα δελ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο ζπγθξνηεκέλεο θηλήζεηο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ κεηεμέιημή ηνπο ζε νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα 

Managed Care ζηα πξφηππα ησλ μέλσλ ρσξψλ. Μφλν ζην Η.Κ.Α. ζπλαληήζακε 

νπζηαζηηθή ζηξαηεγηθή ζηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Οη ππφινηπνη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί δελ έρνπλ 

πινπνηήζεη κέρξη ζήκεξα ζχγρξνλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο.  Έηζη, νη ελέξγεηέο ηνπο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε 

παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο, κε άκεζν ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ρσξίο φκσο νη νξγαληζκνί λα είλαη 

δηαηεζεηκέλνη (ή λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα) λα εκπιαθνχλ νη ίδηνη ζηελ δηαρείξηζε ηεο 

δήηεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη 

κεραληζκψλ. 

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλέο φηη ζηελ Διιάδα νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, νπζηαζηηθά 

πεξηνξηζκέλε παξέκβαζε θαη αθφκε ιηγφηεξν έιεγρν ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο δεκηνπξγίαο απνδνηηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα εθαξκνζηεί έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ηνκέσλ ησλ νξγαληζκψλ ή άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ. 

Αλαπφθεπθηα, ζην άκεζν κέιινλ νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ζα νδεγεζνχλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ Managed Care (IDS-

Integrated Delivery Systems), ζηα νπνία ζα δίλεηαη έκθαζε ζηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. 

Σα ζπζηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξνζαξκνζκέλα ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο φζν θαη ηεο αγνξάο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Πξέπεη εηδηθά λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πγείαο, θαζψο θαη ην νιηγνπσιηαθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 
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5.6.1. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΕΖΣΖΖ 

Δθηφο απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ην επίπεδν 

ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ραξαθηεξίδεηαη σο ν πιένλ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζηξνθή ηνπ θνηλνχ ζηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. Σν 

κεξίδην ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πγείαο (βάζεη ηξερνπζψλ 

ηηκψλ) δηακνξθψζεθε ζην 37,07%. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δηαζέζηκεο Έξεπλαο 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο Δ..Τ.Δ., θαηά ηελ πεξίνδν 2004/05 βάζεη 

δείγκαηνο ζε φια ηα λνηθνθπξηά ηεο ρψξαο, πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο κεληαίεο 

δαπάλεο πγείαο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αλήιζαλ θαηά κέζν φξν ζε 128,17 

αλά λνηθνθπξηφ, θαιχπηνληαο ην 7,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ γηα θάζε 

κνξθήο αγαζφ θαη ππεξεζία.  

5.7. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

ηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. Μεηά απφ κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εμειίμεσλ 

θαη αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζεκαηνδνηήζεθαλ απφ κεγάιεο επελδχζεηο, εμαγνξέο, 

ζπγρσλεχζεηο, αιιά θαη ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ, νη κεγάινη θαη 

νξγαλσκέλνη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη έρνληαο εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά 

θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε θήκε θαη πειαηεία, απνιακβάλνπλ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Οη ελ ιφγσ φκηινη 

παξέρνπλ ζήκεξα έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ζηεξίδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζε 

ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ζηε γεσγξαθηθή θάιπςε, β) ζηελ 

παξνρή πιήξνπο θάζκαηνο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, γ) ζηελ ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή 

εμέιημε θαη δ) ζηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

5.8. ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

εκαληηθνί πξνκεζεπηέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ηηο πξνκεζεχνπλ κε ηνλ απαξαίηεην ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

θαζψο θαη νη θαξκαθνβηνκεραλίεο / θαξκαθαπνζήθεο θαη νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο / 

εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. Οη 

κεγάιεο θαη αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο εκπνξίαο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε 

πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζην απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηδησηηθήο πγείαο, είλαη απηέο πνπ 

δηαηεξνχλ δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Αλαθνξηθά 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα δηαηεξνχλ 

εθείλνη νη νπνίνη ηεξνχλ απζηεξά φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηαο, 

ηα πξντφληα ηνπο δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο (CE, ISO θιπ.), είλαη 

εγθεθξηκέλα απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο θαη εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα 
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εθαξκνγήο ηνπο ζηνλ αζζελή. ρεηηθά κε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε κηαο εηαηξείαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, απηή είλαη αλάινγε κε ην 

χςνο ησλ παξαγγειηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, ην κέγεζφο ηεο θαη ηε θήκε ηεο ζηελ 

αγνξά. 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ, 

λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. 

5.9. ΗΥΤΡΑ ΚΑΗ ΑΓΤΝΑΜΑ ΖΜΔΗΑ 

ΗΥΤΡΑ 

ηνλ θιάδν παξνρήο ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο δξαζηεξηνπνηνχληαη κεγάιεο ζε 

κέγεζνο εηαηξείεο, θαιά νξγαλσκέλεο θαη κε καθξνρξφληα εκπεηξία ζην ρψξν ηεο 

πγείαο νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απαξηίδνπλ ηζρπξνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

νκίινπο. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, νη ίδηνη νη ηαηξνί πέξαλ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο λα παξέρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα, σο κέηνρνη ησλ εηαηξεηψλ ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά θαη ζηε δηνίθεζε απηψλ. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε αλεπάξθεηα 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ Δ..Τ. 

πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζε ειιηπείο ππνδνκέο, ζηελ ηερλνινγηθή πζηέξεζε θαη ζηελ 

έιιεηςε ηαηξηθνχ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ ζεκείν γηα 

ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε ζηαδηαθή γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε εκθάληζε λέσλ αζζελεηψλ αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζπληεινχλ  ζηε ζηαδηαθή 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. 

Δπηπιένλ, ε εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θαζηζηνχλ δηαξθψο απμαλφκελε ηε δήηεζε γηα 

άκεζε, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πεξηζζφηεξν πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Σα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα ε ζπκβνιή ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ ππήξμε 

ζεκαληηθή γηα ηνλ θιάδν, ζε ζπλδπαζκφ δε κε ηελ πςειή θεξδνθνξία ησλ ηζρπξψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ βνήζεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ ηνπο 

ζρεδίσλ. Δπηπιένλ, νη κεγάιεο θπξίσο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, σο κέιε δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ δηαηεξνχλ ζπλεξγαζίεο κε κεγάια λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

εμαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Σέινο, δπλαηφ ζεκείν γηα ηνλ θιάδν ζεσξείηαη ε εξγαζηαθή εηξήλε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ζε αληίζεζε κε ην δεκφζην φπνπ νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 

ηαηξηθνχ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν. 

ΑΓΤΝΑΜΑ 
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Σν πνιχπινθν θαη απζηεξφ ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην δελ βνεζάεη ηελ ίδξπζε λέσλ θαη 

ηδηαίηεξα κηθξψλ ηαηξηθψλ εηαηξεηψλ. ζνλ αθνξά ηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, ελψ 

παιαηφηεξα απαγνξεπφηαλ ε ίδξπζε λέσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, κε ζρεηηθφ Π.Γ. 

απηφ θαηαξγήζεθε. Χζηφζν, ν λφκνο απηφο ζε πνιιά ηνπ ζεκεία παξέκεηλε αλελεξγφο 

θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηδηαίηεξα νη νηθνδνκηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη, θξίλνληαη σο 

ηδηαηηέξσο απζηεξέο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, πξφζθαηα θξίζεθε 

άθπξν ζρεηηθφ Π.Γ. ην νπνίν θαζφξηδε κε απζηεξφ ηξφπν ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

5.10. ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΑΠΔΗΛΔ 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Οη αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηδηαίηεξα νη ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ε 

Σνπξθία, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο πγείαο, 

ζπγθεληξψλνπλ ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ κεγάισλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ, ε γεσγξαθηθή αληζνθαηαλνκή ησλ 

ηδησηηθψλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο αλάπηπμεο πέξαλ ηεο Αζήλαο 

θαη ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ ζήκεξα είλαη ζπγθεληξσκέλνο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

απηψλ. Σνχην εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα 

βειηίσζεο ζηελ πνηφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ επέθηαζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ 

πγείαο κε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αιιά θαη ε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κε αζθαιηζηηθά ηακεία, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο 

βάζεο ηνπ θιάδνπ κέζσ ηεο θάιπςεο ησλ λνζειίσλ κεγαιχηεξνπ εχξνπο αζζελψλ. 

χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ,  ε 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα ησλ νπνίσλ δελ ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ απνδέθηεο 

ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπκθφξεζε ησλ κνλάδσλ ηνπ 

δεκνζίνπ, ζηνηρείν πνπ ζηξέθεη έλα κέξνο ηεο δήηεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ 

δηάδνζε πξνγξακκάησλ πιεξσκήο κέζσ άηνθσλ δφζεσλ είλαη πξαγκαηηθφηεηα πιένλ 

γηα ηνλ ηνκέα ηεο ηδησηηθήο πγείαο, ελψ γεγνλφο απνηειεί θαη ε χπαξμε «θάξηαο 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ» ε νπνία πξνζθέξεη θιηκαθνχκελεο εθπηψζεηο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. Ζ θαη’ νίθνλ λνζειεία, ε παξνρή 

ππεξεζηψλ λνζειείαο κηαο εκέξαο, ε ηειεταηξηθή θαη ε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή, ηα 

θέληξα απνθαηάζηαζεο, νη μελψλεο λνζειείαο θαη νη γεξηαηξηθέο θιηληθέο, νη ηξάπεδεο 

βιαζηνθπηηάξσλ, είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο, ελψ νη παηδηαηξηθέο, νγθνινγηθέο θαη 

γπλαηθνινγηθέο κνλάδεο, αιιά θαη θέληξα πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, θέληξα 
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ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, αθφκε θαη θέληξα θπζηθήο πγηεηλήο θαη επεμίαο, 

ζπγθεληξψλνπλ ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ.  

ΑΠΔΗΛΔ 

Χο απεηιή γηα ηνλ θιάδν κπνξεί λα εθιεθζεί ν ζεζκφο ησλ .Γ.Η.Σ. (ζπκπξάμεηο κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα), κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ λέεο ζχγρξνλεο 

δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο αληαγσληζηηθέο ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ. Ήδε έρεη 

απνθαζηζζεί απφ ηε ΓΔΠΑΝΟΜ (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθψλ 

Μνλάδσλ) ε θαηαζθεπή παηδηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ θαη νγθνινγηθνχ θέληξνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε (ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 800 θιηλψλ) θαη γεληθνχ λνζνθνκείνπ ζηελ 

Πξέβεδα (δπλακηθφηεηαο 164 θιηλψλ). Αθφκε, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο 

γεληθνχ λνζνθνκείνπ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή θαζψο επίζεο θαη λένπ γεληθνχ 

λνζνθνκείνπ ζην λεζί ηεο Κσ. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ 

λνζνθνκείσλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα εμεηάδεηαη ζνβαξά απφ ηελ πνιηηεία. Μηα 

κνξθή απεηιήο εηδηθά γηα ηηο κηθξέο πεξηθεξεηαθέο ηδησηηθέο ηαηξηθέο κνλάδεο, απνηειεί 

ε ηάζε ζπγθέληξσζεο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ θιάδν, θαζψο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλαπηχζζνληαη απνηεινχλ ζηφρν ησλ ηζρπξψλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Ζ ελδερφκελε είζνδνο 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο απνηειεί σο έλα βαζκφ, απεηιή γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. Σνχην 

δηφηη πηζαλή είζνδνο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζην ρψξν, ζα πξνθαιέζεη θαζεηνπνίεζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πεξαηηέξσ φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ ξαγδαία θαη 

ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, αλαγθάδεη ηηο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα 

παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο, λα πξνρσξνχλ ζε πνιπδάπαλα επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε θαη απφθηεζε ζχγρξνλνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, θαζψο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην, ε ςπρνινγία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο αιιά θαη γεληθφηεξα ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο (εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο), απνηεινχλ παξάγνληεο θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. Αθφκα, ηα ρακειά θαη 

γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα «παγσκέλα» ηηκνιφγηα πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηάθνξεο 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηα ηακεία ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ελδερφκελε 

πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, ελψ πηζαλέο αιιαγέο ζην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ 

εηαηξεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΚΛΑΓΟΤ 

 

6.1. ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. 

Ζ εηαηξία «ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Δ.Α.Δ.» κε αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 

13782, ηδξχζεθε  ην 1983 (ΦΔΚ 2487/26-8-83) κε θχξην κέηνρν ηνλ θ. Γεψξγην 

Απνζηνιφπνπιν. Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ην Μαξνχζη Αηηηθήο θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη 

κέρξη ηελ 31.12.2058.  

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ε εηαηξία έρεη σο ζθνπφ: 

1. Σελ  νξγάλσζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηνίθεζε λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, θέληξσλ 

ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, είηε αγνξάδνληαο δηθά ηεο αθίλεηα είηε κηζζψλνληαο.  

2. Σελ αλάπηπμε εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή Ηαηξηθψλ Δξεπλψλ 

θαη κεζφδσλ ζεξαπείαο. 

3. Σελ νξγάλσζε, δηνίθεζε  θαη εθζπγρξνληζκφ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθφ. 

4. Σελ  εθπαίδεπζε θαη εθινγή ζηειερψλ θαη πξνζσπηθνχ γηα ινγαξηαζκφ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ. 

5. Σελ εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηε δηάζεζε ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο Ηαηξηθψλ 

Δξγαιείσλ, Οξγάλσλ, Μεραλεκάησλ θαζψο θαη κεραλεκάησλ νξγάλσζεο 

ινγηζηεξίσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

6. Σελ νξγάλσζε ππεξεζηψλ πξνκήζεηαο ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο αλαγθαίνπ πιηθνχ 

αλαιψζηκνπ ή κε. 

7. Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ νηθνλνκηθήο, δηαρεηξηζηηθήο θ.ι.π. κνξθήο ζε λνζειεπηηθέο 

κνλάδεο. 

8. πκκεηνρή ζε πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (.Γ.Η.Σ.) πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν, ηελ αλάζεζε απφ Γεκφζηνπο Φνξείο κε έγγξαθεο ζπκβάζεηο, εθηέιεζεο 

έξγσλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ 

ζχκθσλα κε ην Ν.3389/2005 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξεία κπνξεί: 
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α) Να  ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, 

νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ. 

β) Να  ζπλεξγάδεηαη  κε  νπνηνδήπνηε  θπζηθφ  ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν.  

γ) Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε. 

δ) Να αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε εκεδαπή ή αιινδαπή κε φκνην ή 

παξεκθεξή ζθνπφ. 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟΗ 

1984: 

- Ο Γξ. Γεψξγηνο Β. Απνζηνιφπνπινο ηδξχεη ηελ πξψηε θιηληθή «Ηαηξηθνχ Αζελψλ» 

ζην Μαξνχζη.  

- Σελ ίδηα ρξνληά ηδξχεηαη ε λέα θιηληθή «Παηδηαηξηθφ Αζελψλ» ζην Μαξνχζη. 

1988: 

- Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΑΔΒΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ, βηνκεραλίαο παξαγσγήο 

ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ ζηελ Κφξηλζν. 

1991: 

-Ίδξπζε λέαο θιηληθήο «Ηαηξηθνχ Αζελψλ» ζην Παιαηφ Φάιεξν. 

- Δηζαγσγή Οκίινπ Ηαηξηθνχ Αζελψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

1997: 

- Έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέαο θιηληθήο «Ηαηξηθνχ Αζελψλ» ζην Φπρηθφ (κε ηελ εμαγνξά 

ηνπ πξψελ «Απνιιψληνπ Θεξαπεπηεξίνπ»). 

- Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ ηζρπξνπνηεί ηελ παξνπζία ηνπ ζην ρψξν ηεο Τγείαο 

θαη επεθηείλεη πεξαηηέξσ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ζηα Βαιθάληα, ηδξχνληαο ην 

MEDSANA, ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηε Ρνπκαλία. 

- Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL, έλα 

δπλακηθφ νξγαληζκφ πκβνχισλ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Ννζνθνκείσλ ζηελ Αζήλα. 

1998: 
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- Σν έγθξηην νηθνλνκηθφ πεξηνδηθφ FORBES θαηαηάζζεη ηνλ κηιν Ηαηξηθνχ Αζελψλ 

κεηαμχ ησλ 300 ζεκαληηθφηεξσλ εηαηξηψλ ζηνλ θφζκν. 

2000: 

- Ίδξπζε ηνπ «Ηαηξηθνχ  Γηαβαιθαληθνχ Θεζζαινλίθεο», ππεξζχγρξνλνπ ηαηξηθνχ 

θέληξνπ πνπ γίλεηαη ζεκείν αλαθνξάο γηα λνζειεία θαη ηαηξηθή εθπαίδεπζε ζηα 

Βαιθάληα θαη ηε Ν.Α. Δπξψπε. 

2001: 

- Σν πεξηνδηθφ FORBES θαηαηάζζεη ηνλ κηιν Ηαηξηθνχ Αζελψλ κεηαμχ ησλ 200 

ζεκαληηθφηεξσλ εηαηξηψλ ζηνλ θφζκν, κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο 500 εθαη. $, 

απνηέιεζκα ηεο έληνλεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζπλερνχο 

αλαδήηεζεο βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

- Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ εμαγνξάδεη ζην 100% ηελ εηαηξία EUROSITE (θνξέα 

πινπνίεζεο ηνπ Ηαηξηθνχ Πάξθνπ ζηε Παηαλία). 

2002: 

- Ίδξπζε λέαο θιηληθήο «Ηαηξηθνχ Αζελψλ» ζηε Γάθλε, ηνπ κνλαδηθνχ, εμεηδηθεπκέλνπ 

θαη ζχγρξνλα εμνπιηζκέλνπ λεθξνινγηθνχ θέληξνπ ζηελ Διιάδα. 

- Οινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία λένπ θηηξίνπ ζην Ηαηξηθφ Αζελψλ ηνπ Ακαξνπζίνπ. 

- Οινθιεξψλεηαη ε αλέγεξζε λέαο πηέξπγαο ζην Ηαηξηθφ Π. Φαιήξνπ. 

- Αλεμαξηεηνπνίεζε Παηδηαηξηθνχ Κέληξνπ ζην Μαξνχζη θαη δεκηνπξγία λέαο Μνλάδαο 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο Παίδσλ. 

- Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ θαηαηάζζεηαη, γηα αθφκα κία ρξνληά, κεηαμχ ησλ 200 

ζεκαληηθφηεξσλ εηαηξηψλ ηνπ θφζκνπ απφ ην νηθνλνκηθφ πεξηνδηθφ FORBES. 

- Σν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν ΜEDSANA ηνπ Οκίινπ ζηε Ρνπκαλία, θαηαηάζζεηαη, απφ ην 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, κεηαμχ ησλ 10 πξψησλ μέλσλ εηαηξηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε γεηηνληθή ρψξα. 

2003:  

- Σν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν ΜEDSANA βξίζθεηαη, γηα κία αθφκα θνξά, κεηαμχ ησλ 10 

πξψησλ μέλσλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Ρνπκαλία, ζχκθσλα κε ηελ 

θαηάηαμε ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Βνπθνπξεζηίνπ. 
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2004: 

- Σν MEDSANA θαηαηάζζεηαη, γηα 3ε ζπλερή θνξά, αλάκεζα ζηηο 10 θαιχηεξεο μέλεο 

Δηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ γεηηνληθή ρψξα ζχκθσλα κε ην Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Ρνπκαλίαο. 

2005: 

- Σν πεξηνδηθφ European Business Magazine ηνπνζεηεί ηελ εηαηξία ζε δεζπφδνπζα 

ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ ―Hot 100‖ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ.  Παξάιιεια, ν κηινο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ―Superbrands‖ σο εμέρνπζα επσλπκία. 

- Δγθαηληάδεηαη ην δεχηεξν δηαγλσζηηθφ θέληξν ηνπ Οκίινπ ζην Βνπθνπξέζηη, κέζσ ηεο 

MEDSANA. 

2007: 

-Ίδξπζε λέαο θιηληθήο «Ηαηξηθνχ Αζελψλ» ζην Πεξηζηέξη. 

- Ο κηινο Asklepios Kliniken GmbH, θνξπθαίνο κηινο Τγείαο ζηελ Δπξψπε (κε 100 

λνζνθνκεία, 38.000 εξγαδφκελνπο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 20.000 λνζνθνκεηαθέο 

θιίλεο), ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Οκίινπ. 

- Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη, γηα αθφκα κία ρξνληά, ζηνλ θαηάινγν 

―Superbrands‖ σο εμέρνπζα επσλπκία. 

2008: 

 - Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ MEDSANA εγθαηληάδεη ην ηξίην δηαγλσζηηθφ θέληξν 

ηνπ Οκίινπ ζηε Ρνπκαλία.  

2009: 

 - Ξεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ Μαηεπηηθνχ – Γπλαηθνινγηθνχ Κέληξνπ ΓΑΗΑ. Πξφθεηηαη γηα ηε 

ζχκπξαμε ηνπ Οκίινπ Ηαηξηθνχ Αζελψλ κε ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα «Δξξίθνο Νηπλάλ». 

- Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ, κέζα απφ ηελ αλεμάξηεηε δηεζλή έξεπλα GLOBAL 

PULSE 2009, αλαθεξχρζεθε ε εηαηξία κε ηελ θαιχηεξε θήκε ζηνλ θιάδν ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα (θήκε πνπ αθνξά ζε: Πξντφληα / Τπεξεζίεο, Καηλνηνκία, 

Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα, Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ, Ζγεζία θαη 

Οηθνλνκηθή Δπξσζηία) θαη αλαδείρζεθε πέκπηε εηαηξία παγθνζκίσο κε ηελ θαιχηεξε 

θήκε. 

ΤΠΖΡΔΗΔ: 
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Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί 8 ππεξζχγρξνλεο λνζειεπηηθέο 

κνλάδεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ δηαγλσζηηθά θέληξα παξέρνληαο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πςειήο πνηφηεηαο. 

Σα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, 

αηκαηνινγηθά θαη αθηηλνδηαγλσζηηθά θαζψο θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα, Καξδηνινγηθφ, 

Δλδνζθνπηθφ, Παζνινγναλαηνκηθφ, Ππξεληθήο Ηαηξηθήο είλαη εμνπιηζκέλα κε 

κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο απεηθνληζηηθήο 

δηάγλσζεο κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο αμνληθνχο θαη καγλεηηθνχο ηνκνγξάθνπο, νη 

νπνίνη δηαζθαιίδνπλ δηαγλσζηηθή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία. 

ε επίπεδν πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ν κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ κέζα απφ ηα θάησζη ηκήκαηα : 

• Μηθξνβηνινγηθφ 

• Βηνρεκηθφ 

• Αλνζνινγηθφ 

• Οξκνλνινγηθφ 

• Ππξεληθήο Ηαηξηθήο 

• Αθηηλνινγηθφ 

• Τπεξήρσλ ψκαηνο 

• Triplex 

• Μέηξεζεο Οζηηθήο Ππθλφηεηαο 

• Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο 

• Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο 

• PET/CT 

• Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο (Check up) 

• Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

• Φπζηθήο Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο 

 • Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο 
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Ο κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ, δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί 8 ππεξζχγρξνλεο λνζειεπηηθέο 

κνλάδεο πνπ πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο, κε ζπλνιηθά 1.200 

λνζειεπηηθέο θιίλεο, 3.000 εξγαδφκελνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη έλα δίθηπν απφ 

2.800 έγθξηηνπο ηαηξνχο. Δπηά απφ ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ. Σν φγδνν λνζνθνκείν, ην Ηαηξηθφ Γηαβαιθαληθφ 

Θεζζαινλίθεο βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη ζεσξείηαη ε «πην ζχγρξνλε 

λνζειεπηηθή κνλάδα ζηελ Δπξψπε» 

ε επίπεδν Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο, ν «κηινο Ηαηξηθνχ Αζελψλ» ζην ζχλνιν ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηνπ κνλάδσλ θαιχπηεη ηνπο θάησζη ηνκείο θαη κνλάδεο: 

 Παζνινγηθφ Σνκέα 

 Υεηξνπξγηθφ Σνκέα 

 Δηδηθέο Μνλάδεο (Μ.Δ.Θ, Ληζνηξηςίαο, Παζνινγηθήο Ογθνινγίαο) 

 Ζκεξήζηα Ννζειεία 

 Σκήκα Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο 

 Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα 

 Απεηθνληζηηθά Δξγαζηήξηα 

 Μαηεπηηθφ 

 Νενγλνινγηθφ 

 Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ 

 Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή 

 Μνλάδα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

Δπίζεο δηαζέηεη αθφκα κηα ππεξεζία ε νπνία ιέγεηαη EMS: 

EMS : Ζ Τπεξεζία Δπείγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθήο Φξνληίδαο, Emergency Medical 

Services (EMS), δεκηνπξγήζεθε ην 1996. Ζ ππεξεζία EMS εθαξκφδεη χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο απφ ην 1999, πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2000 θαη απνηειεί 

ηελ κνλαδηθή πηζηνπνηεκέλε ππεξεζία αζζελνθφξσλ ζηελ Διιάδα.  

Γηαζέηεη ππεξζχγρξνλα αζζελνθφξα, εμνπιηζκέλα κε ηνλ ηειεηφηεξν εμνπιηζκφ 

επείγνπζαο θαη εληαηηθήο ζεξαπείαο. Σα νρήκαηα απηά επαλδξψλνληαη απφ ζπλνδνχο 
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ηαηξνχο, εμεηδηθεπκέλνπο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά, θαη άξηηα εθπαηδεπκέλα 

πιεξψκαηα, ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ θαη ην πιένλ δχζθνιν πεξηζηαηηθφ. Δπηπιένλ, ε 

ππεξεζία E.M.S δηαζέηεη χζηεκα Σειεταηξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο θξνληίδαο ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο.  

Δλδεηθηηθά νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην EMS είλαη:  

 Αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, θαη παξνρή 

επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, θαζ' νδφλ πξνο ηα λνζνθνκεία ηνπ 

Οκίινπ.  

 Δπείγνπζα κεηαθνξά αζζελψλ απφ δηάθνξα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, αλά ηελ 

Διιάδα, ζε λνζνθνκεία ηνπ Οκίινπ. 

 Απιή κεηαθνξά αζζελψλ απφ ηελ θαηνηθία ηνπο ή απφ δηάθνξα λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα, αλά ηελ Διιάδα, ζε λνζνθνκεία ηνπ Οκίινπ ή αληίζηξνθα.  

 Μεηαθνξά αζζελψλ απφ ην αεξνδξφκην ζε λνζνθνκεία ηνπ Οκίινπ ή 

αληίζηξνθα. 

 Κάιπςε αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, κε αζζελνθφξν εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο ή 

θηλεηή κνλάδα.  

 Παξνρή επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο φπνπ 

ρξεηαζηεί.  

6.2. EUROMEDICA Α.Δ. 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1974 απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηαηξνχ Κσλζηαληίλνπ Γαληειίδε κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή ηδησηηθψλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο 

αηνκηθήο επηρεηξήζεσο ηνπ ηαηξνχ Κσλζηαληίλνπ Γαληειίδε «ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟΝ ΚΑΗ 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ Κ.Η. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ Ζ ΠΑΝΑΓΗΑ» πνπ πξνυπήξρε απφ ην 

1954 θαη ζηεγαδφηαλ ζε ελνηθηαδφκελν ρψξν ηνπ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σα επφκελα ρξφληα ιεηηνχξγεζε ζαλ ηδησηηθή θιηληθή, ελψ απφ ην 1976, βάζεη 

αλαλενχκελσλ ζπκβάζεσλ, νη θιηληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ιεηηνπξγνχλ 

απνθιεηζηηθά σο ζεξαπεπηήξην ηνπ ΗΚΑ. 

Σν 1996 εμαγνξάδεηαη θαηά 70% απφ ηελ Euromedica Α.Δ. θαη πξνβαίλεη, καδί κε 

απηήλ, ζηελ εμαγνξά πνζνζηνχ ησλ εηαηξηψλ «ΔΓΚΔΦΑΛΟ Α.Δ.», «ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ Δ.Π.Δ.», θαη «ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», 
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ελψ ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηεο γηαηξνχο ηεο Θεζζαινλίθεο ηδξχεη ηελ εηαηξία 

«ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.», κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή νινθιεξσκέλσλ γπλαηθνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζην ρψξν ηεο Βνξείνπ Διιάδνο 

θαη ηελ εηαηξία «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

Α.Δ.», κε ζθνπφ ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαξδηνινγίαο θαη ηεο θαξδηνρεηξνπξγηθήο. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1999 εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηεο ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, απνθηά κέζσ εμαγνξψλ ηηο εηαηξίεο 

«ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Α.Δ.» θαη «ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ 

ΣΑΣΗΑΝΑ Α.Δ.». Ζ εμαγνξά ηεο ηειεπηαίαο εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ καηεπηηθνχ-γπλαηθνινγηθνχ θιάδνπ ηεο, ζε ζπλδπαζκφ, κάιηζηα, κε 

ηελ αλέγεξζε ηεο καηεπηηθήο-γπλαηθνινγηθήο «ΓΔΝΔΗ». 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξίαο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην εηήζην 

δειηίν ηεο, είλαη ε επξεία γεσγξαθηθή δηαζπνξά, ε θνηλή δηαρείξηζε, ε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο, ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πςειή εμεηδίθεπζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηειεπηαίαο 

γεληάο. 

Ο κηινο EUROMEDICA πνπ ηδξχζεθε ην 1989 απφ νκάδα 65 δηαθεθξηκέλσλ ηαηξψλ, 

δξαζηεξηνπνηείηαη δπλακηθά ζην ρψξν ηεο πγείαο, ελψ απφ ην 1994 είλαη εηζεγκέλνο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Με 51 κεγάια πνιπδχλακα Γηαγλσζηηθά Κέληξα κε 

ηκήκαηα φισλ ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, 18 θιηληθέο, 9 θιηληθέο απνθαηάζηαζεο θαη 1 

Κέληξν Spa-Τγηεηλήο & Απνθαηάζηαζεο, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 1.621 θιηλψλ, 

απνηειεί ζήκεξα ηνλ επξχηεξν αλεπηπγκέλν ηδησηηθφ θνξέα παξνρήο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηε ρψξα καο. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νινθιεξσκέλνπ απηνχ δηθηχνπ πγείαο είλαη ε επξεία 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά, ε ζσζηή νξγάλσζε, ε θνηλή δηαρείξηζε, ε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο, ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε εληαία επηζηεκνληθή 

θαηεχζπλζε, ε πςειή εμεηδίθεπζε, ην πςεινχ θχξνπο ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ν άξηηνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηειεπηαίαο γεληάο, ε αλάπηπμε, ν 

εθζπγρξνληζκφο, ε ζπλερήο αλαβάζκηζε θαη εμέιημε. 

6.3. ΗΑΧ Α.Δ. 

Ζ Δηαηξία "Ηαζψ - Μαηεπηηθφ – Γπλαηθνινγηθφ – Υεηξνπξγηθφ – Γηαγλσζηηθφ 

Θεξαπεπηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ Κέληξν Α.Δ." (ΗΑΧ Α.Δ.) ηδξχζεθε ην 1976, ελψ μεθίλεζε 

ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ηελ 27ε Μαΐνπ ηνπ 
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1996. Ζ έδξα ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζην Μαξνχζη ζε έλα ππεξζχγρξνλν θηηξηαθφ 

ζπγθξφηεκα πνπ παξέρεη ζχγρξνλεο ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

1996: Σν Μάην ηνπ 1996 μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ε Κιηληθή ΗΑΧ ζε έλα ππεξζχγρξνλν 

θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα κε ρψξνπο πςειήο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ 

παξέρνπλ άλεζε, αζθάιεηα θαη εμππεξέηεζε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζε 

δηάζηεκα κφιηο επηά κελψλ (Ηνχλην - Γεθέκβξην) ην ΗΑΧ θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε ζε 

πσιήζεηο κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ καηεπηηθψλ θιηληθψλ, κε πνζνζηφ 23,4%. Έθηνηε 

δηαηεξεί ζηαζεξά ηελ πξψηε ζέζε, δηαδξακαηίδνληαο εγεηηθφ ξφιν ζην ρψξν ηεο 

πγείαο. 

1996-1999: Σίζεληαη ζε ιεηηνπξγία 7 λνζειεπηηθέο κνλάδεο 283 θιηλψλ, 

ππεξζχγρξνλεο αίζνπζεο ηνθεηνχ, 8 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο εμνπιηζκέλεο κε ζχζηεκα 

transfer αζζελψλ, ηκήκαηα ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη ιαπαξνζθνπήζεσλ, 

κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο ελειίθσλ, κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο λενγλψλ, 

εξγαζηήξηα, θαζψο θαη έλα απφ ηα θαιχηεξα δηαγλσζηηθά θέληξα ζηελ Δπξψπε. 

1999: Απνθηά ηνλ έιεγρν ηνπ καηεπηεξίνπ «ΖΡΑ», ην νπνίν δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Γεληθήο Κιηληθήο. Ζ εμαγνξά απηή επηηξέπεη ζην ΗΑΧ λα δηεπξχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ θαη λα πξνζθέξεη επηπιένλ ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο αζζελείο.  

2000: Ζ ΗΑΧ Α.Δ., θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ην Γ.. ηνπ Υ.Α. ζηηο 25-05-2000, εηζάγεηαη 

ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, κε έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κεηνρψλ ηεο ζηηο 09-06-2000. Ζ Δηαηξία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δείθηε FTSE ASE 40, 

ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ επηιεθηηθά εηζεγκέλεο εηαηξίεο πνπ πιεξνχλ απζηεξά 

θξηηήξηα ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηηζηεξηαθά ηνπο κεγέζε θαη ηε γεληθφηεξε πνξεία ηνπο 

ζηελ αγνξά. 

2001: Σνλ Ηνχλην ηδξχνληαη δχν λέεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηζάξηζκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ: Ζ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΗΑΧ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ ΓΔΝΗΚΖ 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ». Ζ ζπγθεθξηκέλε Μνλάδα, 

δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 200 θιηλψλ, ζα δηαζέηεη Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγηθή, Γεληθή 

Κιηληθή, Γηαγλσζηηθφ Κέληξν θαη πηζαλφηαηα Παηδηαηξηθή Κιηληθή. Ζ εηαηξία κε ηελ 

επσλπκία «ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ - 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ». ηφρνο ηνπ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο είλαη ε 

απνζεξαπεία πεξηζηαηηθψλ ησλ θιηληθψλ ηνπ Οκίινπ ΗΑΧ, θαζψο θαη άιισλ 

πεξηζηαηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Σνλ Οθηψβξην μεθηλνχλ ηα 

έξγα γηα ηελ αλέγεξζε ηεο Παηδηαηξηθήο - Παηδνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, δπλακηθφηεηαο 

65 θιηλψλ, θαζψο θαη ηνπ λένπ ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Σν 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

114 
 

Ννέκβξην ε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζην Γεληθφ Γείθηε ηνπ Υ.Α., 

επαιεζεχνληαο ηελ επξσζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο, θαζψο θαη ηελ 

εθηίκεζε ησλ Θεζκηθψλ Φνξέσλ, Αξρψλ ηεο αγνξάο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

2002: Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε ηε δηαλνκή 

πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο 0,52 Δπξψ αλά κεηνρή. Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 10%, κε απνηέιεζκα ην ΗΑΧ λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο εηαηξίεο κε 

ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο δηεζλψο. Παξάιιεια, ε Δηαηξία αλαβαζκίδεη ηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηεο κε ελίζρπζε ηνπ ζηειερηαθνχ ηεο δπλακηθνχ θαη εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν Ννέκβξην ππνγξάθεηαη κεηαμχ 

ηεο ΗΑΧ Α.Δ. θαη Ηαηξψλ ηεο πεξηνρήο Θεζζαιίαο κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ 

ηελ ίδξπζε, αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία Γεληθήο θαη Μαηεπηηθήο Κιηληθήο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαιίαο. πζηήλεηαη ε Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ Α.Δ., 

πνπ ζα απνηειέζεη ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σν Γεθέκβξην 

ηδξχνληαη επηπιένλ δχν λέεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο. Ζ εηαηξία «ΗΑΧ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ.», 

ε νπνία ζα απνηειέζεη ην θνξέα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Παηδηαηξηθήο - 

Παηδνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, δπλακηθφηεηαο 65 θιηλψλ. Ζ εηαηξία «ΗΑΧ SERVICES 

A.E.», ε νπνία ζα αλαπηχμεη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ πέξαλ ησλ 

ηαηξηθψλ, πνπ αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα πινπνηνχληαη απφ ην έηνο 2003.   

2002: Υξνληά δηεζλνχο πξνβνιήο ηνπ Οκίινπ. Σν επηηπρεκέλν κνληέιν θαη ε 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ΗΑΧ παξνπζηάδνληαη κε εηδηθά αθηεξψκαηα ζην «BBC 

World», ζηνπο «New York Times», ζην γεξκαληθφ πεξηνδηθφ «Capital» θ.α. 

2003: Σνλ Απξίιην πξαγκαηνπνηνχληαη ηα επίζεκα εγθαίληα ηεο θιηληθήο ΗΑΧ General, 

ε νπνία θαη μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε πιήξε αλάπηπμε ησλ λνζειεπηηθψλ ηεο 

ηκεκάησλ θαη κνλάδσλ. ηελ θιηληθή εθαξκφδνληαη πξσηνπνξηαθέο ηαηξηθέο κέζνδνη, 

φπσο π.ρ. ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο κε ηε ρξήζε 

κεραληθήο θαξδηάο. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ θιηληθή ΗΑΧ General ε 

Δπηηξνπή Ζζηθήο & Γενληνινγίαο, ε νπνία είλαη ε πξψηε ζηε ρψξα καο ππφ ηέηνηα 

ζχζηαζε θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. ηελ θιηληθή ΗΑΧ νινθιεξψλνληαη νη 

επεθηάζεηο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ρεηξνπξγηθψλ 

κνλάδσλ θαη νινθιεξψλεηαη ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ κε ηε 

κεζνδνινγία Activity Based Costing. Παξάιιεια, απνθηάηαη έθηαζε 50 ζηξεκκάησλ γηα 

ηελ αλέγεξζε ηνπ ΗΑΧ Θεζζαιίαο, δίλεηαη πξνέγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ 

θαη εθπνλνχληαη νη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη νη αξρηηεθηνληθέο κειέηεο.  
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2004: ΗΑΧ, ην κνλαδηθφ ηδησηηθφ ζεξαπεπηήξην πνπ επειέγε σο Δπίζεκνο Αδεηνχρνο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Φηινμελίαο, ζηεξίδεη ελεξγά ηελ εζληθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

επηηπρία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ ΗΑΧ 

ζπλάπηεηαη ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα ηε λνζειεία λενγλψλ 

ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο ηεο θιηληθήο, κε εηδηθέο ηηκέο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οινθιεξψλεηαη ε επέθηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηνπ πνιπψξνθνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηεο θιηληθήο ΗΑΧ General. ην λέν θηηξηαθφ 

ζπγθξφηεκα ζα ζηεγαζζνχλ ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, θαζψο 

θαη ε κνλάδα ηερλεηνχ λεθξνχ. Οινθιεξψλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηεο 

Παηδηαηξηθήο - Παηδνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ΗΑΧ, δπλακηθφηεηαο 65 θιηλψλ, ε 

ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ θχθιν -ηνθεηφο, κεηέξα, παηδί- ησλ 

παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ. Ζ θιηληθή, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη 

ηνπο πξνζερείο κήλεο, ζεσξήζεθε ήδε πξφηππν αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηα επξσπατθά δεδνκέλα. Δθδίδεηαη ε νξηζηηθή έγθξηζε 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο θιηληθήο ΗΑΧ Θεζζαιίαο θαη 

εθπνλνχληαη νη ινηπέο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη ππφινηπεο άδεηεο. Σν 

Γεθέκβξην ππνγξάθεηαη ζχκβαζε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηε 

δεκηνπξγία εηδηθήο πηζησηηθήο θάξηαο ΗΑΧ κε κνλαδηθά πξνλφκηα γηα ηνπο θαηφρνπο 

ηεο.  

2005: Ζ εηαηξεία "ΗΑΧ Services A.E" κεηνλνκάδεηαη ζε "Medstem Services Α.Δ". ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζπγθαηαιέγεηαη ε εθκεηάιεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο θιηληθέο ηνπ νκίινπ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο 

νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο κε ηελ εκπνξηθή επσλπκία "Cryobanks Internatonal 

Services Athens". Ζ Cryobanks απνηειεί ηελ επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά αξηηφηεξα 

εμνπιηζκέλε κνλάδα ζπιινγήο επεμεξγαζίαο, θχιαμεο θαη θξπνζπληήξεζεο 

βιαζηνθπηηάξσλ ζηελ Διιάδα πνπ θπιάζζεη φια ηα κνζρεχκαηα ζηα εξγαζηήξηά ηεο. 

Λεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνλ έιεγρν κίαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο 

ησλ Ζ.Π.Α., ε νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ ην AABB (American Association of Blood 

Banks) θαη ηα FDA (Food and Drugs Administration). Δπηπιένλ ε Medstem Services ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, θπθινθνξεί κηα λέα πηζησηηθή θάξηα visa, ηελ My 

Club Card, κε πνιιά πξνλφκηα γηα ηνπο θαηφρνπο ηεο, ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Οκίινπ ΗΑΧ, φζν θαη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Σν Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπ ΗΑΧ Θεζζαιίαο γηα 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη μεθηλνχλ νη εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηεο 

θιηληθήο.  

http://www.iaso.gr/gr/Group/www.cryobanks.gr/
http://www.iaso.gr/gr/Group/www.cryobanks.gr/
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2006: Σα θεληξηθά εξγαζηήξηα (Αηκνδνζία, Αηκαηνινγηθφ, Βηνρεκηθφ, Μηθξνβηνινγηθφ, 

Οξκνλνινγηθφ, Αλνζνινγηθφ) ηνπ ΗΑΧ πηζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 

Πξφηππν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001. Σα θεληξηθά Δξγαζηήξηα ηνπ IAΧ 

έιαβαλ ην πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ηνλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο TUV HELLAS, θαηφπηλ επηζεψξεζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2006, φπνπ θαη επηβεβαηψζεθε ην πςειφ επίπεδν 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΗΑΧ 

Θεζζαιίαο Α.Δ. ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2006 απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Eηαηξείαο θαηά 3.274.800 Eπξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε 

327.480 λέσλ θνηλψλ δεζκεπκέλσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 10 

Eπξψ εθάζηεο θαη ηηκή δηάζεζεο 15 Eπξψ. H δηαθνξά ηεο ηηκήο δηάζεζεο κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ζα απμήζεη ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα ―ππέξ ην άξηην‖ κε 

ην πνζφ ησλ Eπξψ 1.637.400. Μεηά ηελ αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα αλέιζεη ζηα 

9.824.400 Eπξψ θαη ηα απνζεκαηηθά ππέξ ην άξηην ζηα 2.619.840 Eπξψ.   

2007: ε ζεκαληηθέο επελδχζεηο χςνπο 6 εθαη. επξψ πξνέβε ν κηινο ΗΑΧ γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ θιηληθψλ ΗΑΧ θαη ΗΑΧ General κε φ, ηη λεφηεξν έρεη λα παξνπζηάζεη ε 

ηαηξηθή ηερλνινγία ζε ζέκαηα έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη επέκβαζεο. Ζ ηξάπεδα 

βιαζηνθπηηάξσλ Cryobanks International Services Athens, πνπ αλήθεη ζηε ζπγαηξηθή 

ηνπ ΗΑΧ Eηαηξία Medstem Services SA, έιαβε δηαπίζηεπζε απφ ηελ AABB (American 

Association of Blood Banks), θαη απνηειεί ηε κνλαδηθή ηξάπεδα θχιαμεο 

βιαζηνθπηηάξσλ ζηελ Δπξψπε κε ηε δηαπίζηεπζε απηή.  

2008: Δπελδχζεθαλ θεθάιαηα ζπλνιηθήο αμίαο 4 εθαη. επξψ ζε λέν εμνπιηζκφ θαη 

βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ήδε ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο, ψζηε λα 

ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ θαηλνηφκεο θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο. Δπίζεο 

επελδχζεθαλ θεθάιαηα ζπλνιηθήο αμίαο 29,8 εθαη. επξψ ζε λέεο κνλάδεο (Ηαζψ 

Παίδσλ, Ηαζψ Θεζζαιίαο). Έλαξμε Ηαζψ Παίδσλ. Σα επίζεκα εγθαίληα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο.  

2009: Σν ΗΑΧ πξνέβε ζε ζπλνιηθέο επελδχζεηο χςνπο 9,82 εθαη. Δπξψ, φπσο ην λέν 

ππεξζχγρξνλν ζπγθξφηεκα ησλ ςεθηαθψλ ρεηξνπξγείσλ, νη δχν Φεθηαθνί 

Μαζηνγξάθνη, ν Αμνληθφο Σνκνγξάθνο, ν Μαγλεηηθφο Σνκνγξάθνο (πνπ ιεηηνχξγεζε 

ην 2010) θαη ε λέα γ-Camera. ε ζπλεξγαζία µε ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θαη ζέηνληαο 

ζαλ βαζηθή ηνπ πξνηεξαηφηεηα ηελ πγεία ηεο νηθνγέλεηαο, ην ΗΑΧ πξνρψξεζε ζε έλα 

λέν αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, µε ηελ επσλπκία «ΣΟΡΓΖ ΓΗΑ ΜΗΑ ΕΧΖ», µε ην νπνίν 

πξνζθέξεηαη ζε θάζε παηδί αζθαιηζηηθή θάιπςε πγείαο ζηελ ΗΑΧ Παίδσλ. ην ΗΑΧ 

General νινθιεξψζεθε ε επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηαηξηθφ εμνπιηζκφ ζε Φεθηαθφ 
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Μαζηνγξάθν, Αμνληθφ Σνκνγξάθν 64 ηνκψλ, Σξαπέδη ηεξενηαθηηθήο Βηνςίαο θαη γ-

Camera (πνπ ιεηηνχξγεζε ην 2010). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν ηηκνθαηάινγνο ηνπ Οκίινπ 

παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα µε ην 2008, ελψ ζηα παθέηα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ππήξμε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεσο 20-25%. ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο μεθίλεζε ε 

ιεηηνπξγία ηεο λέαο ππεξζχγρξνλεο Γεληθήο, Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο 

ΗΑΧ Θεζζαιίαο, δπλακηθφηεηαο 213 θιηλψλ. 

6.4. ΤΓΔΗΑ Α.Δ. 

Ηζηνξηθφ 

Σν ΤΓΔΗΑ είλαη ην πξψην κεγάιν Ηδησηηθφ Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ιεηηνχξγεζε ζηελ 

Διιάδα ην 1974 θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο ηεο 

ρψξαο καο. Ηδξχζεθε ην 1970 απφ κηα νκάδα Διιήλσλ ηαηξψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ελφο πξνηχπνπ γηα ηε ρψξα καο Ηδησηηθνχ Ννζνθνκείνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΤΓΔΗΑ 

ζπκπιήξσζε δηαρξνληθά ηηο ειιείςεηο ηνπ Ννζειεπηηθνχ πζηήκαηνο. ηα ηξηάληα 

πέληε θαη πιένλ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ΤΓΔΗΑ έδσζε θαη ζπλερίδεη λα δίλεη ην βήκα 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα, δηθαηνινγψληαο απφιπηα ηνλ 

ηίηιν ηνπ βαζηθνχ πξσηαγσληζηή ζηε δηακφξθσζε ελφο πγηνχο ηνπίνπ ζην νπνίν 

θπξηαξρεί ε αμηνπηζηία, ε πξσηνπνξία θαη ν ζεβαζκφο ζηνλ άλζξσπν θαη ηε δσή. 

Σν ΤΓΔΗΑ απνηειεί ην Ννζνθνκείν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε 

κεηακφζρεπζε θαξδηάο ζηε ρψξα καο, αληηκεησπίζηεθε ην πξψην θξνχζκα AIDS, έγηλε 

ε πξψηε ζηελ Δπξψπε εκθχηεπζε ξαδηελεξγψλ θφθθσλ ζε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, ελψ 

ν επηηπρήο δηαρσξηζκφο ηακαίσλ ην Μάην ηνπ 1989 ζην Ννζνθνκείν, ράξηζε ηελ 

απηφλνκε πξνζσπηθή δσή ζε δχν άηνκα. 

ήκεξα, ην ΤΓΔΗΑ ζπλερίδεη λα πξσηνπνξεί, έρνληαο σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 

Τγείαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  

Σν ΤΓΔΗΑ, κεηαμχ άιισλ, δηαζέηεη: 

 Σν κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα Σκήκα Αθηηλνρεηξνπξγηθήο Δγθεθάινπ GAMMA -

KNIFE κε ην Leksell Gamma Knife® PerfexionTM.  

 Σν πξψην PET-CT (Σκήκα Σνκνγξαθίαο Δθπνκπήο Πνδηηξνλίσλ) πνπ 

ιεηηνχξγεζε ζηε ρψξα καο.  

http://www.hygeia.gr/35years/index.html
http://www.hygeia.gr/35years/index.html
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 Σν πην ζχγρξνλν θαη κεγαιχηεξν - ζε φγθν αζζελψλ - Κέληξν 

Αθηηλνζεξαπεπηηθήο θαη Ογθνινγίαο κε ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο γξακκηθνχο 

επηηαρπληέο ELEKTA Axesse, Synergy, Platform.  

 Σελ πξφηππε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη Απμεκέλεο Φξνληίδαο (ΜΔΘ- 

ΜΑΦ)  

 Μία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο Μνλάδεο Μεηακφζρεπζεο Ρεπζηψλ Οξγάλσλ 

(κπεινχ νζηψλ)  

 Σελ πιένλ ζχγρξνλε Μνλάδα Υεηξνπξγείσλ Μηαο Ζκέξαο (ODS)  

 Σν κεγαιχηεξν Σκήκα Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Δκβνιηζκψλ 

Αλεπξπζκάησλ Δγθεθάινπ  

 Σν πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα Ρνκπνηηθήο Υεηξνπξγηθήο Da Vinci® S γηα 

αλαίκαθηεο επεκβάζεηο.  

 Σν χζηεκα Νεπξνπινήγεζεο Stealth Station ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλν κε ην 

ρεηξνπξγηθφ κηθξνζθφπην PENTERO γηα αθαίξεζε φγθνπ ζηνλ εγθέθαιν. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ήηαλ θαη παξακέλεη ε παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο ζηελ αηρκή ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο θαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ Τγείαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη 

κε ηελ απφθαζε γηα ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ κε ηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα ΜΖΣΔΡΑ 

θαη ΛΖΣΧ φζν θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε Διιάδα, Κχπξν θαη 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαζψο επίζεο θαη κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 

πξψηνπ Ηδησηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ζηελ Αιβαλία. 

ΗΣΟΡΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ 

1970 Ηδξχεηαη ην ΤΓΔΗΑ Α.Δ. κε ηελ επσλπκία «Γηαγλσζηηθφλ θαη Ννζειεπηηθφλ 

Κέληξνλ «ΑΣΤΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ» Α.Δ.» απφ κηα νκάδα Διιήλσλ ηαηξψλ, κε 

επηθεθαιήο ηνλ  Ν. Υξεζηέα. 

1971-1973 Γπν δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο επσλπκίαο ηεο Δηαηξείαο δηακφξθσζαλ 

ηε ζεκεξηλή ηεο, ζε «ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟΝ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΝ ΚΔΝΣΡΟΝ ΑΘΖΝΧΝ – 

ΤΓΔΗΑ Α.Δ.».  Ζ Δηαηξεία αλεγείξεη θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ φπνπ 

θαη μεθηλάεη λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθέο ππεξεζίεο. 

1975 Υνξεγείηαη ζην ΤΓΔΗΑ άδεηα ιεηηνπξγίαο Γεληθήο Κιηληθήο, δπλακηθφηεηαο 311 

θιηλψλ. 
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1978- 1998 H Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ρνξεγεί εγθξίζεηο γηα ιεηηνπξγία λέσλ 

ηκεκάησλ θαζψο θαη γηα αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ζε θιίλεο. 

1990 πκκεηνρή ηνπ ΤΓΔΗΑ, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 20%, ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο 

«ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΗ Α.Δ.». 

1992 Σν ΤΓΔΗΑ ζπλερίδεη λα δηεπξχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ζπκκεηέρεη, κε 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 30%, ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο «ΤΓΔΗΑ ΟΦΘΑΛΜΟ - 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.». 

1998 Σν ΤΓΔΗΑ ζπκκεηέρεη, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 10% ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο 

«ΤΓΔΗΑ – ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαη απνθηά πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 

νκφξξπζκν εηαηξεία «ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ ΤΓΔΗΑ 

Α.Δ. ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΟΛΗΣΑΚΖ Ο.Δ.». 

2001 Σν ΤΓΔΗΑ απμάλεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ νκφξξπζκν εηαηξεία 

«ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ ΤΓΔΗΑ Α.Δ. ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΠΟΛΗΣΑΚΖ Ο.Δ.» ζε 99%. 

2002 Σν ΤΓΔΗΑ Α.Δ. εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ. Σν Μάην, πξνρσξά ζηε ζχλαςε κηαο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθήο ζπκθσλίαο 

δηαζχλδεζεο κε ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Harvard Medical International, κε 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ηεο Ηαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard. Σνλ 

Ηνχλην, νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ηνπ 60% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο 

ALAN MEDICAL Α.Δ. Σν επηέκβξην, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ ΤΓΔΗΑ 

Α.Δ. ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΟΛΗΣΑΚΖ Ο.Δ.», ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο αζθείηαη πιένλ 

απφ ηελ Δηαηξεία. 

2003 Σν ΤΓΔΗΑ πξνβαίλεη ζηελ αγνξά ηαηξηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ 

θαηείραλ  ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο θαη ζπλερίδεη λα παξέρεη ην ίδην ηηο ππεξεζίεο 

απηέο. Σν Σκήκα Φπζηθήο Ηαηξηθήο & Απνθαηάζηαζεο πηζηνπνηείηαη θαηά ISO 9001: 

2000. Σν ΤΓΔΗΑ Α.Δ. εμαγνξάδεη θαη ην ππφινηπν 40% ηεο εηαηξείαο ALAN MEDICAL 

Α.Δ. Δπηπιένλ, ηνλ ίδην ρξφλν κεηαηξέπεηαη έλαο φξνθνο ηνπ ΤΓΔΗΑ ζε Μνλάδα 

Υεκεηνζεξαπεηψλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηδηαίηεξε επηηπρία. 

2004 Σν Μάξηην μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ κνλαδηθνχ ζηελ Διιάδα Gamma Knife, ελφο 

κεραλήκαηνο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηε ζεξαπεία βιαβψλ ηνπ 

εγθεθάινπ. Παξάιιεια, ηνλ Ηνχλην μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζηε ρψξα καο 

PET - CT (χζηεκα Σνκνγξαθίαο Δθπνκπήο Πνδηηξνλίσλ ), ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηε 
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δηάγλσζε λενπιαζκαηηθψλ λφζσλ αιιά θαη εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ ηνπ εγθεθάινπ 

(π.ρ Alzheimer) θαη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε 

αζζελεηψλ, φπσο ν θαξθίλνο κέζσ ηεο επαλαζηαδηνπνίεζεο ηεο λφζνπ. 

2005 Σν Σκήκα Αμνληθνχ Μαγλεηηθνχ Σνκνγξάθνπ & Οζηενπφξσζεο πηζηνπνηείηαη 

θαηά ISO 9001: 2000. Παξάιιεια, ην ΤΓΔΗΑ πξνβαίλεη ζηελ αγνξά φισλ ησλ 

κεραλεκάησλ ηεο εηαηξείαο ΤΓΔΗΑ ΟΦΘΑΛΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ., 

ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά πιένλ κε ζεξαπείεο ησλ νθζαικψλ κε ην excimer Laser. 

2006 Ζ MARFIN CAPITAL S.A εμαγνξάδεη ην 49% ηνπ ΤΓΔΗΑ Α.Δ. θαη θαζίζηαηαη ν 

θχξηνο κέηνρνο. Σνλ Απξίιην, ην ΤΓΔΗΑ πξνρψξεζε ζηελ ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο 

εμαγνξάο ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 24,83% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΜΖΣΔΡΑ, κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

κεγάινο θαη εχξσζηνο κηινο ζην ρψξν ηεο ηδησηηθήο πγείαο. Σν Μάην ην Σκήκα 

Σνκνγξαθίαο Δθπνκπήο Πνδηηξνλίσλ - Αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ (PET/CT)  πηζηνπνηείηαη 

θαηά ISO 9001: 2000. Σνλ Οθηψβξην, ε  επέθηαζε ηνπ ΤΓΔΗΑ ζηελ Αιβαλία απνηειεί 

ηελ πξψηε ηδησηηθή επέλδπζε ζην ρψξν ηεο Τγείαο ζπλνιηθνχ θφζηνπο 30 

εθαηνκκπξίσλ επξψ. Πξφθεηηαη γηα κηα επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα κε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ζε άιινπο ζπλαθείο ηνκείο, ελψ απνηειεί πξνπνκπφ επέθηαζεο ζε άιιεο 

ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

2007 Σν Μάξηην, ην ΤΓΔΗΑ αλαθνηλψλεη φηη αλακέλεηαη λα πηζηνπνηεζεί κε έλα λέν 

Πξφηππν Γηαπίζηεπζεο Οξγαληζκψλ Τγείαο, ην Joint Commission International (JCI). 

Σνλ Απξίιην, αλαθνηλψλεηαη φηη νη εηζεγκέλεο, ζην Υ.Α.Α., εηαηξείεο, Τγεία Α.Δ. θαη 

Δπξσζχκβνπινη Α.Δ. απφ θνηλνχ κε ηελ Αγγιηθή Minmax Health Ltd., απνθάζηζαλ ηελ 

ίδξπζε εηαηξείαο γηα ηελ πινπνίεζε δηθηχνπ ηξαπεδψλ βιαζηνθπηηάξσλ κε 

απνθιεηζηηθφηεηα ζε 23 ρψξεο. Σνλ ίδην κήλα, ην ΤΓΔΗΑ Α.Δ. απνθάζηζε ηελ ίδξπζε 

εηαηξείαο εκπνξίαο θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ηαηξηθήο γεληθήο ρξήζεσο κε ηελ 

επσλπκία Y-PHARMA Α.Δ. ηηο 11 Απξηιίνπ, ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηνπ ΤΓΔΗΑ θαη 

ηνπ ΜΖΣΔΡΑ απνθάζηζαλ ηε ζπλέλσζε ησλ δπλάκεψλ ηνπο κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ ηζρπξφηεξνπ ηδησηηθνχ Οκίινπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ηνπ ΟΜΗΛΟΤ ΤΓΔΗΑ.  

ηηο 18 Ηνπιίνπ ην ΤΓΔΗΑ αλαθνηλψλεη ηελ εμαγνξά ηνπ λνζνθνκείνπ «ΑΥΗΛΛΔΗΟΝ» 

ζηελ Κχπξν.  Πηζηνπνηνχληαη ηα Κεληξηθά Δξγαζηήξηα θαηά ISO 9001:2000. 

2008 Ο κηινο ΤΓΔΗΑ πξνρσξά ζηελ εμαγνξά ησλ ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ ζηελ 

Κχπξν: «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Πάθν θαη «ΑΥΗΛΛΔΗΟΝ» ζηε Λεκεζζφ θαζψο θαη 

ζηελ εμαγνξά ηνπ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Οκίινπ Ννζνθνκείσλ SAFAK ηεο  

Σνπξθίαο. Πξνρσξά ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο «STEM HEALTH UNIREA S.A.» ζηε 
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Ρνπκαλία ελψ ηαπηφρξνλα αλαθνηλψλεηαη ε δεκηνπξγία Παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθήο θαη 

Παηδνθαξδηνινγηθήο Κιηληθήο ζην ΜΖΣΔΡΑ.  Σν ΤΓΔΗΑ πξνκεζεχεηαη λέν ζχγρξνλν 

ηαηξηθφ εμνπιηζκφ (κεηαμχ άιισλ:  χζηεκα Δμσζσκαηηθήο Ληζνηξηςίαο, Ρνκπνηηθφ 

χζηεκα Da Vinci® S, Γχν Φεθηαθνχο Μαζηνγξάθνπο, Σξεηο Γξακκηθνχο επηηαρπληέο, 

Αμνληθφ Σνκνγξάθν, Οινθιεξσκέλν ηεξενηαθηηθφ χζηεκα Λεηηνπξγηθήο 

Νεπξνρεηξνπξγηθήο.  Δγθαζίζηαηαη λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Model hospital θνηλφ 

γηα ηα λνζνθνκεία ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΗΑ. 

2009  Σν ΤΓΔΗΑ πξνρσξά ζε αχμεζε ζπκκεηνρήο ηνπ απφ ην πθηζηάκελν 20% ζην 

100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ 

ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΗ». Πξνρσξνχλ νη εξγαζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ Αιβαλία ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ θεληξηθφηεξσλ αξηεξηψλ ησλ Σηξάλσλ θαη αλαπηχζζεηαη ζε 

έθηαζε 25.000 η.κ.  Γεκηνπξγείηαη ζχγρξνλε Μνλάδα Ζκεξήζηαο Θεξαπείαο 

(ρεκεηνζεξαπεία)  ζηνλ 5ν φξνθν ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε  27 ζέζεηο θαη ζχζηεκα 

ελδνπαξαθνινχζεζεο. Σν Σκήκα Ππξεληθήο Ηαηξηθήο εμνπιίδεηαη κε λέαο γεληάο γ-

Camera Brightview XCT (πβξηδηθφ ζχζηεκα απεηθφληζεο).    

2010   Σν ΤΓΔΗΑ είλαη ην κνλαδηθφ λνζνθνκείν ζηελ Διιάδα ην νπνίν κεηά απφ 

εληαηηθή πξνεηνηκαζία δχν εηψλ δηαπηζηεχηεθε θαηά JCI (Joint Commission 

International), ηελ θνξπθαία δηαπίζηεπζε ζηνλ θφζκν κε ηελ νπνία έρνπλ δηαπηζηεπηεί 

κφλνλ 90 λνζνθνκεία ζηελ Δπξψπε θαη 250 παγθνζκίσο.Σν ΤΓΔΗΑ πξνκεζεχεηαη ην 

ππεξζχγρξνλν κεράλεκα Leksell Gamma Knife® PerfectionΣΜ θαη θηινμελεί γηα πξψηε 

θνξά ζηε ρψξα καο, ην 15ν ζπλέδξην ηεο Παγθφζκηαο Κνηλφηεηαο Leksell Gamma 

Knife Society.  Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ Αιβαλία (Hygeia 

Hospital Tirana)  θαη ηελ 1ε Ηνπιίνπ, μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 

· www.iatriko.gr 

· www.iaso.gr 

· www.hygeia.gr 

· www.euromedica.gr 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗΟ ΥΡΖΔΧ ΗΑΣΡΗΚΟ (2006-2010) 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗΟ ΥΡΖΔΧ ΗΑΧ (2006-2010) 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗΟ ΥΡΖΔΧ ΤΓΔΗΑ (2006-2010) 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗΟ ΥΡΖΔΧ EUROMEDICA (2006-2010) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 : ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΗΚΣΧΝ 

 

7.1. ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ 

Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη κείσζε απφ ην 2006 κέρξη ην 

2010. Ζ πνξεία ηνπ δείθηε νθείιεηαη ζηελ πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο 

ηα νπνία εκθαλίδνπλ πηψζε θαηά ηα αληίζηνηρα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζεκαληηθή 

δεκηά θαηά ην ηειεπηαίν εμεηαδφκελν έηνο 2010. 

Αληίζηνηρε εηθφλα παξαηεξνχκε θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, πνπ παξά 

ην γεγνλφο φηη ηα Ίδηα Κεθάιαηα αθνινπζνχλ κηα απμεηηθή πνξεία, ηα θαζαξά θέξδε 

ζπλερψο κεηψλνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη εηδηθφηεξα θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010.  

Οη δείθηεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο εκθαλίδνπλ πησηηθή πνξεία θαζψο ε αχμεζε ζηηο 

πσιήζεηο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζε ζην θφζηνο 

πσιεζέλησλ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ απηψλ θηλνχληαη ζε 

αξθεηά ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. 

ζνλ αθνξά, ηνλ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη εκθαλίδεη αλνδηθή πνξεία κέρξη ην 2008 θαη θηλείηαη ζε ιίγν 

πςειφηεξα επίπεδα απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αθνινπζεί κηα πησηηθή πνξεία, ιίγν ρακειφηεξε ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφ ηνλ θιάδν, αιιά θαη πάιη δηαηεξείηαη πάλσ απφ ηε κνλάδα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ αθνινπζεί πησηηθή ηάζε κε ην ηειεπηαίν 

έηνο λα παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή άλνδν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία 

αθνινπζεί έζησ θαη ην ηειεπηαίν απφ ηα εμεηαδφκελα έηε, ζσζηή πνιηηηθή σο πξνο ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ απνζεκάησλ ηεο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ίζσο εκθαλίδεη κηα θαιχηεξε 

εηθφλα ζπγθξηηηθά κε απηή ηνπ ππφινηπνπ θιάδνπ.  

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ απαηηήζεσλ αθνινπζεί πησηηθή πνξεία κε 

εμαίξεζε ην 2008 θαη θηλείηαη ζε επίπεδα αξθεηά ρακειφηεξα απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ 

θιάδνπ, ππνδεηθλχνληαο ην κεγαιχηεξν ρξφλν δεζκεχζεσο ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

εηαηξίαο θαη ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο. Παξάιιεια, ε 

κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ θηλείηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα κε ηηκέο 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ, γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη ην 

παξαπάλσ.  
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Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ δηαζεζίκσλ,  κεηψλεηαη ζπλερψο αλά ηα έηε εθηφο απφ 

κηα κηθξή αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ην ηειεπηαίν έηνο, 2010. Ο δείθηεο απηφο θηλείηαη 

γηα ην Ηαηξηθφ Αζελψλ ζε αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ θιάδνπ. 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο θηλνχληαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, πάλσ 

απφ ηε κνλάδα θαη πάλσ απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ, εθηφο απφ ην ηειεπηαίν έηνο 

2010. Ο βαζκφο εμάξηεζεο ηεο εηαηξίαο απφ ηνπο πηζησηέο ηεο είλαη αξθεηά κηθξφο θαη 

έηζη βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε απφ ζέκα ξεπζηφηεηαο, πξάγκα πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε. Απηή ε εηθφλα φκσο ηεο εηαηξείαο αιιάδεη ξηδηθά θαηά ην 

ηειεπηαίν έηνο θαη κεηψλεηαη ν δείθηεο ζρεδφλ ζην κηζφ.  

Οη δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο παξνπζηάδνληαη λα είλαη αξθεηά πςεινί, κε 

δηαρξνληθή αχμεζε θαη δηπιαζηαζκφ ζε ζρέζε κε ην πξψην εμεηαδφκελν έηνο. ε ζρέζε 

κε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, θηλείηαη ζηα ίδηα επίπεδα. Ζ εηαηξία, φπσο 

παξαηεξείηαη, αληιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηεο κε δαλεηζκφ, πνπ αξρηθά 

είλαη ν βξαρππξφζεζκνο, αιιά κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο είλαη 

καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο. Ο δείθηεο θάιπςεο ηφθσλ θηλείηαη κε ζπλερψο 

κεηνχκελνπο ξπζκνχο, θαη ζε ζρεηηθά ίδηα επίπεδα κε ηνλ θιάδν. Χζηφζν, φζν 

ρακειφηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δαλεηζκφο ηεο 

εηαηξίαο. 

χκθσλα κε ηνπο δείθηεο παγηνπνίεζεο, ε εηαηξία παξνπζηάδεη ην ρακειφηεξν βαζκφ 

παγηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Παξφια απηά, 

ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο, αθνχ ηα πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηα θπθινθνξνχληα. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θεθάιαηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο, αιιά αλ θαη ην δεχηεξν έηνο βιέπνπκε κία αχμεζε, δηαρξνληθά πεξηνξίδεηαη, 

κε ην ηειεπηαίν έηνο λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά. χκθσλα κε ην δείθηε ίδηα θεθάιαηα πξνο 

πάγην ελεξγεηηθφ, ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη κηθξφηεξα ησλ επελδχζεσλ ζε πάγηα θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Άξα, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, εθηφο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη μέλα. 

7.2. EUROMEDICA 

Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ πεληαεηία 2006-2010 παξνπζηάδεη 

ζπλερψο κεηνχκελε πνξεία θαη κεηά ην δεχηεξν έηνο γίλεηαη αξλεηηθή. Απηή ε εηθφλα 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε κελ ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ αιιά κε νινέλα θαη κεηνχκελν 

ξπζκφ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αθνινπζεί αθξηβψο ηελ ίδηα πνξεία κε ηα 
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ηειεπηαία έηε λα παξαηεξείηαη αξλεηηθή εηθφλα. Οη δείθηεο θπκαίλνληαη ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ.  

Οη δείθηεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο εκθαλίδνπλ πησηηθή πνξεία, κε ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 

ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ φζνλ αθνξά ην δείθηε κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη 

κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ θιάδνπ γηα ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο. Μέζα απφ απηήλ 

ηελ εηθφλα γίλεηαη ζαθέο φηη είλαη δχζθνιν λα πεξηνξηζηεί ην θφζηνο πσιεζέλησλ, ην 

νπνίν απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή 

πηψζε ην κηθηφ θαη θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θηλείηαη ρακειφηεξα απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ 

θιάδνπ θαη παξνπζηάδεη νινέλα θαη κεηνχκελε πνξεία εθηφο απφ ην ηειεπηαίν έηνο πνπ 

φπσο θαη ζηε κέζε ηηκή ηνπ θιάδνπ ππάξρεη κηα κηθξή άλνδνο.. Ζ θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη κείσζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαη είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζε 

ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Δπνκέλσο, παξνπζηάδεη θάπνηνπ είδνπο ππεξεπέλδπζε 

θεθαιαίσλ ζε πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη κεηνχκελε, 

ελψ θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ θιάδνπ. Σν γεγνλφο φηη 

παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο ζρεδφλ δε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα θπθινθνξνχληα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ κεηψλεηαη κέρξη ην 2003 θαη κεηά 

αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. Σελ αληίζεηε πνξεία αθνινπζεί ν δείθηεο κέζεο δηάξθεηαο 

επέλδπζεο ζε απνζέκαηα. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη αθνινπζεί 

πησηηθή πνξεία εθηφο απφ ην 2010. Αληίζεηα, ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ θηλείηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, κε ηηκέο πςειφηεξεο απφ απηέο ηνπ 

θιάδνπ κε απμεηηθή πνξεία. Έηζη γίλεηαη ζαθέο φηη ε εηαηξεία δεζκεχεη γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηα θεθάιαηά ηεο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

δεκηψλ απφ επηζθάιεηεο θαη ηε δεκηνπξγία πηζαλφλ δπζαξέζθεηαο ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ δηαζεζίκσλ κεηψλεηαη απφ ην πξψην έηνο εμέηαζεο κε 

κηα ζρεηηθή αχμεζε ηα δχν ηειεπηαία έηε 2009 θαη 2010.   
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Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνπλ αξρηθά κηα αχμεζε θαηά ην έηνο 

2007 θαη κεηά ζηαζεξνπνίεζε θαηά ηα δχν επφκελα έηε θαη ηέινο κηα πηψζε ην έηνο 

2010. Παξφια απηά είλαη πνιχ θνληά ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ αθνινπζψληαο 

αληίζηνηρε πνξεία. 

Ο δείθηεο μέλσλ πξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ ζρεδφλ δηπιαζηάδεηαη απφ ην 2007 κέρξη ην 

2008. Απηφ παξαηεξείηαη δηφηη ηα μέλα θεθάιαηα φια ηα εμεηαδφκελα έηε απμάλνληαη κε 

αξηζκεηηθή πξφνδν. Χζηφζν, ν δείθηεο θάιπςεο ηφθσλ ηεο εηαηξίαο θπκαίλεηαη ζε 

επίπεδα ζρεηηθά ρακειφηεξα απφ απηά ηνπ θιάδνπ.  

χκθσλα κε ηνπο δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο, ε εηαηξία παξνπζηάδεη πςειφ 

βαζκφ παγηνπνίεζεο, ν νπνίνο φκσο κεηψλεηαη ην 2007 θαη ακέζσο ην επφκελν έηνο 

απμάλεηαη θαη δηαηεξεί κηα ζηαζεξφηεηα πνπ είλαη ζρεηηθά θνληά κε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ 

θιάδνπ. Ζ εηαηξία ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο, ιφγσ ηνπ φηη ηα 

πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηα θπθινθνξνχληα. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ζσζηήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ εηαηξία ην πάγην ελεξγεηηθφ 

ρξεκαηνδνηείηαη κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο. Οη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

παξνπζηάδνπλ κία αξρηθά απμεηηθή πνξεία κε ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηέινο κηα 

ζεκαληηθή πησηηθή πνξεία θαηά ην έηνο 2010, ηηκέο πνπ θηλνχληαη αξθεηά θνληά κε ηηο 

κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. Χζηφζν, ν δείθηεο ίδηα θεθάιαηα πξνο πάγην ελεξγεηηθφ 

παξνπζηάδεηαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο ζε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, 

ππνδειψλνληαο ην γεγνλφο φηη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πέξα απφ ίδηα θεθάιαηα θαη μέλα θεθάιαηα φπσο θαη 

γηα ηνλ θιάδν γεληθά. 

Ο δείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή, παξνπζηάδεη ζπλερψο κεηνχκελε πνξεία κε 

αξλεηηθέο ηηκέο απφ ην 2008 θαη κεηά, ιφγσ δεκηψλ αλά κεηνρή πνπ παξνπζηάδνληα ηα 

ίδηα έηε.  

7.3. ΗΑΧ 

Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη απμεηηθή πνξεία κέρξη ην 2007 θαη 

κεηά ζπλερψο κεηνχκελε κέρξη ην 2010 κε κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηα πξνεγνχκελα 

έηε. Δπίζεο, νη ηηκέο ηε εηαηξείαο είλαη ζε φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κεγαιχηεξεο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. Σν Ηαζψ Α.Δ. παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα ράξε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξαγκαηνπνηεί πςειά θέξδε κε ιηγφηεξα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 
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Παξφκνηα είλαη θαη ε πνξεία ηνπ δείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε 

απνηέιεζκα ε ηηκή ηνπ δείθηε λα έρεη δηπιαζηαζηεί ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 2006 αιιά 

κεηά θαηά ην έηνο 2010 είλαη αξλεηηθφο κελ αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο εηαηξείεο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε θηλνχληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ησλ κέζσλ 

ηηκψλ ηνπ θιάδνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε φηη ε επηρείξεζε επεκεξεί θαη απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ επηηπρεκέλε δηνίθεζε ηεο θαη ζηελ εχζηνρε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ θεθαιαίσλ ηεο. 

Ζ εηαηξία εκθαλίδεη ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο ζηνλ θιάδν θαη ζην κηθηφ θαη ζην θαζαξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο. Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνηεηηθή 

ηάζε εθηφο απφ ην 2010 πνπ κεηψλεηαη αξθεηά ζε αληίζεζε κε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ 

θιάδνπ πνπ αθνινπζνχλ κελ παξφκνηα πνξεία αιιά ην ηειεπηαίν έηνο ζπλερίδνπλ λα 

απμάλνληαη. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη κεηνχκελε πνξεία, έηζη 

ην πάγην ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ δηαρξνληθά. 

Δπνκέλσο, παξνπζηάδεη ζε θάπνην βαζκφ, ππεξεπέλδπζε ζε πάγηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη 

ζπλερείο κεηψζεηο πνπ αθνινπζνχλ  ηελ ίδηα πνξεία κε απηή ηνπ θιάδνπ αιιά κε 

κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ απηέο ηνπ θιάδνπ. Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεηαη αξθεηά κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο γεγνλφο 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα θπθινθνξνχληα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ  θαη ε ηηκή είλαη εθηφο απφ ην 2006, 

ειαθξψο πςειφηεξε απφ απηή ηεο ηηκήο ηνπ θιάδνπ. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ κεηψλεηαη ζπλερψο ζε φια ηα έηε, ζε επίπεδα φκσο πςειφηεξα απφ απηά 

ηνπ θιάδνπ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη ην κηθξφηεξν ρξφλν δεζκεχζεσο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ θαιχηεξε ζέζε ηεο απφ άπνςε ρνξεγνχκελσλ 

πηζηψζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ δείθηε κέζεο δηάξθεηαο είζπξαμεο 

ησλ απαηηήζεσλ, ν νπνίνο θηλείηαη ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηηο κέζεο ηηκέο 

ηνπ θιάδνπ. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο κε ηε κεγαιχηεξε 

κείσζε ην 2007 θαη αχμεζε ην 2010 θαη κε ηηκέο ζρεηηθά θνληά ζε απηέο ηνπ θιάδνπ. 

Ζ ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη αξρηθά κηα αχμεζε θαη ηα 2 επφκελα ρξφληα 

κείσζε θαη ηέινο ην 2010 αχμεζε, ίδηα αθξηβψο εηθφλα κε ηνλ θιάδν θαη πεξίπνπ ίδηεο 
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ηηκέο. Οη δείθηεο δηακνξθψλνληαη άιινηε ζε επίπεδα ρακειφηεξα θαη άιινηε ζε 

πςειφηεξα ηεο κνλάδαο. 

ρεηηθά κε ηνπο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, δηαηεξεί ζε φια ζρεδφλ ηα έηε, εθηφο 

απφ ην πξψην 2006, ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ θιάδνπ. Ζ εηαηξία ρξεζηκνπνηεί 

ηα δχν πξψηα ρξφληα θαηά θχξην ιφγν, ίδηα θεθάιαηα, αθνχ πξνθαλψο ηεο θνζηίδνπλ 

ιηγφηεξν απφ ηα μέλα θαη παξέρεη πςειφ βαζκφ αζθάιεηαο ζηνπο πηζησηέο ηεο, κεηά 

φκσο ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξα μέλα θεθάιαηα. 

Απνηέιεζκα ηεο απηνρξεκαηνδφηεζήο ηεο είλαη ηα αξθεηά ρακειά ρξεκαηνπηζησηηθά 

έμνδα. 

χκθσλα κε ηνπο δείθηεο παγηνπνίεζεο, ε εηαηξία παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ 

παγηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Δπνκέλσο, 

ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο, ηα πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηα θπθινθνξνχληα. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ζσζηήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ εηαηξία ην πάγην ελεξγεηηθφ 

ρξεκαηνδνηείηαη κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο. Ο δείθηεο ίδηα θεθάιαηα πξνο πάγην 

ελεξγεηηθφ παξνπζηάδεηαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, ππνδειψλνληαο ην γεγνλφο φηη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πέξα απφ ίδηα θεθάιαηα θαη 

μέλα θεθάιαηα θαη επηπιένλ ε πνξεία είλαη ζπλερψο κεηνχκελε φπσο θαη ζηνλ θιάδν 

θαη νη ηηκέο είλαη εθηφο απφ ην 2006, κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ θιάδνπ.  

Ο ιφγνο ηηκήο κεηνρήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή εθηφο απφ ην δεχηεξν έηνο,  κεηψλεηαη 

κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ζε ζεκείν πνπ ην 2010, ιφγσ δεκηψλ πνπ παξνπζίαζε ε 

εηαηξεία, θηάλεη ζε κεγάιν αξλεηηθφ επίπεδν. Ο δείθηεο απηφο θηλείηαη ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα απφ απηά ηνπ θιάδνπ κε εμαίξεζε ην έηνο 2008. χκθσλα κε ηνπο δείθηεο 

παγηνπνίεζεο, ε εηαηξία παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ παγηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

κέζεο ηηκέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ γηα ηα έηε 2006, 2008, 2010. Δπνκέλσο, 

ραξαθηεξίδεηαη σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο, ηα πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηα θπθινθνξνχληα. Δπηπιένλ, ην πάγην ελεξγεηηθφ απνηειεί 

ζπλερψο κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθφζνλ ε εηαηξία 

αλαπηχζζεηαη. 

7.4. ΤΓΔΗΑ  

Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 

παξνπζηάδεη ζπλερή κείσζε. Σν 2010 είλαη αξλεηηθή θαη θηλείηαη ηδηαίηεξα ηα δχν πξψηα 

έηε ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
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εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη ηελ αδπλακία ηεο εηαηξίαο λα 

πξαγκαηνπνηεί θέξδε. Μηα παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εθηφο απφ ηα πξψηα έηε πνπ παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή αχμεζε. Ζ 

αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνθάιεζε πεξαηηέξσ 

κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, αθνχ νη λέεο επελδχζεηο θαη ηα απμεκέλα θεθάιαηα 

θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζπλερψο βξαδχηεξν ξπζκφ θαη λα κελ απνδίδνπλ 

πςειφηεξα θέξδε γηα ηελ εηαηξία. 

Παξφκνηα εηθφλα κε ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ νη δείθηεο πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο, αξρηθά κηα αχμεζε θαη έπεηηα κείσζε θαη ην 2010 ν δείθηεο θαζαξνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο γίλεηαη αξλεηηθφο, ην νπνίν εμεγείηαη απφ ηελ εκθάληζε δεκηψλ ην 

ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

Ο δείθηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο εκθαλίδεη πησηηθή πνξεία θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, εθηφο απφ ην 2009 πνπ έρεη κηα ππνηππψδε αχμεζε, ελψ νη 

ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη ζε ιίγν ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ θιάδνπ. Ζ 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ παγίσλ παξνπζηάδεη αχμεζε εθηφο απφ ην πξψην δεχηεξν 

έηνο. ε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ άιισλ εηαηξηψλ θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 

Καζ’ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ν δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο ηελ κνλάδαο γεγνλφο ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Δπνκέλσο, παξνπζηάδεη θάπνηνπ είδνπο 

ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζε πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ πεληαεηία 

θαη βξίζθεηαη άιινηε ζε ιίγν πςειφηεξα επίπεδα απφ απηά ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ 

θαη άιινηε ζε ιίγν ρακειφηεξα. Δπίζεο, νη ηηκέο ηνπ είλαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο, 

εθηφο ηνπ 2008, γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο ηεο. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ απμνκεηψλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα φπσο 

θαη νη κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ, κε ηηκέο φκσο κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ θιάδνπ. Ζ ίδηα 

εηθφλα παξαηεξείηαη θαη ζηε κέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα, φζνλ αθνξά θαη 

ζηηο ηηκέο θαη ζηελ πνξεία απηψλ. 

Ο δείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ απαηηήζεσλ αθνινπζεί πησηηθή πνξεία κε 

εμαίξεζε ηα έηε 2008 θαη 2009 θαη θηλείηαη ζε επίπεδα πςειφηεξα απφ ηηο κέζεο ηηκέο 

ηνπ θιάδνπ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη ην κηθξφηεξν ρξφλν δεζκεχζεσο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ θαιχηεξε ζέζε ηεο απφ άπνςε ρνξεγνχκελσλ 
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πηζηψζεσλ. Παξάιιεια, ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ θηλείηαη ζε ηηκέο 

κηθξφηεξεο απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεη έληνλεο απμνκεηψζεηο. Ζ κέζε 

δηάξθεηα πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. 

ζνλ αθνξά ηελ ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξίαο, δελ παξαηεξείηαη απμεκέλε δηαηήξεζε 

κεηξεηψλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαθνξάο ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ 

πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ, κε απνηέιεζκα ε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα είλαη 

αξθεηά ρακειφηεξε απφ ηε κνλάδα κε εμαίξεζε ην ηειεπηαίν έηνο 2010. 

Δπηπιένλ, ε ξεπζηφηεηα θξίλεηαη αληηθεηκεληθά ρακειή, αθνχ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

ηελ πνιηηηθή ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ αθνχ νη ππφινηπεο 

παξνπζηάδνπλ αλά ηα έηε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο. 

Οη δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο παξνπζηάδεηαη ζπλερψο κεηνχκελνο θαη ζε ζρέζε κε 

ηηο κέζεο ηηκέο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θηλνχληαη ζε αξθεηά ρακειφηεξα. Ο δείθηεο 

θάιπςεο ηφθσλ θπκαίλεηαη ζε αξθεηά ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν 

αιιά κε ζπλερείο απμνκεηψζεηο. 

Οη δείθηεο παγηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνπλ επίζεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ 5 εηψλ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ηηκέο λα είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο 

ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. Απφ ηηο ηηκέο ηνπο κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ 

εηαηξία εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο. 

Οη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνπλ επίζεο δηαθπκάλζεηο θαη νη 

ηηκέο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ εθηφο απφ ην 2010. Ο 

δείθηεο ίδηα θεθάιαηα πξνο πάγην ελεξγεηηθφ παξνπζηάδεηαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο 

κε εμαίξεζε ην 2010, ππνδειψλνληαο ην γεγνλφο φηη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πέξα απφ ίδηα θεθάιαηα θαη 

μέλα θαη νη ηηκέο ζπλερψο είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ θιάδνπ.  

Ο δείθηεο ηηκήο κεηνρήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή παξνπζηάδεη ζπλερψο κεηψζεηο αιιά 

ζρεδφλ πάληα είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηνπ θιάδνπ. Ζ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο γηα 

πιεξσκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο, κεηψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ, ζαλ ζπλέπεηα ηεο κεησκέλεο θεξδνθνξίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 : ΑΝΑΛΤΖ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΗΝΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

8.1. ΗΑΣΡΗΚΟ 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα θίλεζεο θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2006-2007 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηεο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 

καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ ζε πνζνζηφ 80,34% φπσο επίζεο θαη απφ ηα θέξδε ζε 

πνζνζηφ 6,17%. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηέρνπλ νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο θαη ν 

βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο. 

Σελ πεξίνδν 2007-2008, ην Ηαηξηθφ Αζελψλ θαίλεηαη λα αληιεί θεθάιαηα απφ ηα θέξδε 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο ζε πνζνζηφ 21,27% θαη απφ παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζε πνζνζηφ 24,54%. εκαληηθφ επίζεο ξφιν παίδνπλ θαη 

νη κεηψζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. 

ρεηηθά κε ηελ πεξίνδν 2008-2009, ε θχξηα πεγή θεθαιαίσλ είλαη νη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη ζπλνιηθά ην 90% θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

νθείιεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζηελ αχμεζε ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ ζε πνζνζηά αληίζηνηρα 42,87% θαη 17,63% θαζψο θαη ζε ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

Σέινο, ηελ πεξίνδν 2009-2010 ε θχξηα πεγή θεθαιαίσλ είλαη νη καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζε πνζνζηφ 75,33% θαη αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 9,31% νη ινηπέο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ζε πνζνζηφ 5,37% ε κείσζε ησλ κεηξεηψλ θαη 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίνδν 2006-2007, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ηα θεθάιαηα πνπ 

άληιεζε ζηελ πιεξσκή θάπνησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ζε πνζνζηφ 48,92% θαη 

ηελ πιεξσκή καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πιεξσηέσλ ηελ επφκελε ρξήζε. 

Δπίζεο, ζε πνζνζηφ 18,10% θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιφγσ αχμεζεο ησλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πειαηψλ.  

Σελ επφκελε πεξίνδν 2007-2008, ην θπξηφηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πιεξσκή βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ κε 

πνζνζηφ 24,04% θαη 31,24% αληίζηνηρα, θαζψο επίζεο θαη ζε θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο κε πνζνζηφ πεξίπνπ 23%.  
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Σελ πεξίνδν 2008-2009, ην Ηαηξηθφ Αζελψλ ην κηζφ πνζφ ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε εκπνξηθέο απαηηήζεηο, πνζνζηφ 51,04% θαη θάιπςε δεκηψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε πνζνζηφ 10,66%. 

Σέινο, γηα ην Ηαηξηθφ Αζελψλ ε πεξίνδνο 2009-2010, δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

ιφγσ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θεθαιαίσλ ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ, ζε πνζνζηφ 97,62% ζε 

κείσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε θάιπςε καθξνπξφζεζκσλ 

δαλείσλ θαη κείσζε εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε πνζνζηά 74,65% θαη 11,79%. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί ην 9,06% ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ γηα θάιπςε δεκηψλ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

8.2. EUROMEDICA 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα θίλεζεο θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο παξαηεξνχκε φηη ηελ 

πεξίνδν 2006-2007 πάλσ απφ ην 60% ησλ πεγψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αχμεζε απφ 

ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη απφ καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα πνπ ζπλήθζεθαλ ζε πνζνζηά 35,34%, 20,24% θαη 13,77%. Σελ ίδηα ζρεδφλ 

πνξεία αθνινπζεί θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο ζρεηηθά κε ην δαλεηζκφ κε ηελ πεξίνδν 

2007-2008 λα απμάλεηαη ν καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο ζην 53,48% θαη ην 2008-2009 

λα κεηψλεηαη ζην πνζνζηφ 12,78%. Παξάιιεια ηηο δχν απηέο πξναλαθεξζείζεο 

πεξηφδνπο απμάλνληαη θαη ηα απνζεκαηηθά θεθάιαηα κε κεγάιν ξπζκφ θαη ζε πνζνζηφ 

επί ηνπ ζπλφινπ 14,43% θαη 29,85% ηηο πεξηφδνπο 2007-2008 θαη 2008-2009 

αληίζηνηρα. Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή πεγή θεθαιαίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2008 

απνηέιεζε ε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο.  

Σέινο, ηελ πεξίνδν 2009-2010 ε θπξηφηεξε πεγή θεθαιαίσλ ζε πνζνζηφ 64,28% 

απνηέιεζε ε αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζε αξθεηά 

ρακειφηεξα πνζνζηά ε κείσζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ (πνζνζηά 7,52% θαη 5,22%).  

Σα παξαπάλσ αληιεζέληα θεθάιαηα γηα ηε Euromedica ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θχξην 

ιφγν γηα ηηο ηξείο πξψηεο πεξηφδνπο ζηελ αχμεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε 

πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ 28,88% γηα ην 2006-2007, 26,74% γηα 2007-2008 θαη 

59,48% ηελ πεξίνδν 2008-2009. Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ πνζφ ησλ θεθαιαίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο ζηελ αχμεζε ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ 

απαηηήζεσλ ζε πνζνζηά γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο 10,57%, 10,29%, 13,35% θαη 

5,84%.  
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Παξαηεξνχκε αθφκα φηη έλα ζεκαληηθφ πνζφ ηεο ηάμεσο ηνπ 22,31% γηα ηελ πεξίνδν 

2006-2007 ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αχμεζε επελδχζεσλ ζε δίθαηε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη γηα ηελ πεξίνδν 2007-2008 πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ, 

20,07% δηαηέζεθε ζηε κείσζε ηεο δηαθνξάο απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.  

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε ζηηο πεξηφδνπο 2007 θαη κεηά, ζεκαληηθή 

ρξήζε θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζε πνζνζηά 6,49%, 

21,27% θαη 13,40% αληίζηνηρα.  

Σέινο, γηα ηελ ηειεπηαία εμεηαδφκελε πεξίνδν 2009-2010, ην 66,08% ησλ αληιεζέλησλ 

θεθαιαίσλ ηνπνζεηήζεθε ζηελ κείσζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ.  

8.3. ΤΓΔΗΑ  

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα θίλεζεο θεθαιαίσλ γηα ην Τγεία νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 

θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2007 πξνθχπηνπλ απφ ηελ αχμεζε ησλ 

απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην κηζφ, 51,53%, απφ ηε ζχλαςε 

λέσλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε πνζνζηφ 10,81% θαη απφ ηε κείσζε ησλ 

ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο εηαηξείεο ζε πνζνζηφ 15,87%.  

Σελ επφκελε πεξίνδν 2007-2008 ην 60,12% ησλ θεθαιαίσλ πξνέξρεηαη απφ 

βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηεο εηαηξείαο, ελψ κε κηθξφηεξα πνζνζηά ζπκκεηέρνπλ ε 

αχμεζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη πξνο πξνκεζεπηέο θαη ε κείσζε ηεο ππεξαμίαο κε 

πνζνζηά 11,44% θαη 7,58% αληίζηνηρα. 

Πεξλψληαο ζηελ επφκελε εμεηαδφκελε πεξίνδν 2008-2009 παξαηεξνχκε φηη 

δηακνξθψλνληαη δηαθνξεηηθά νη πεγέο θεθαιαίσλ θαζψο ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

πεξίπνπ 82% ζπκκεηέρνπλ ε κείσζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ε αχμεζε ηεο 

δηαθνξάο απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην κε αληίζηνηρα πνζνζηά 32,82% θαη 

59,86%.  

Σελ ηειεπηαία εμεηαδφκελε πεξίνδν παξαηεξείηαη κηα δηαζπνξά ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

θαηαλνκήο ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 2009-2010 κε 

πνζνζηφ 58% πεξίπνπ ζπκκεηέρνπλ νη απμεκέλεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

(10,10% νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο, 41,16% θαη 7,10% ηα δάλεηα θαη νη 

ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο). εκαληηθή επίζεο πεγή θεθαιαίνπ γηα ηελ ίδηα 

πεξίνδν ζεσξείηαη θαη ε κείσζε ηεο ππεξαμίαο αθνχ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 29,18%.  

ζνλ αθνξά ηψξα ηηο ρξήζεηο θεθαιαίσλ γηα ην Τγεία, παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο 

πεξηφδνπο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αχμεζε ηλ ελζψκαησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ζε αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο πεξηφδνπο 22,02%, 13,65%, 3,74% θαη 
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6,77%. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2007 

ηνπνζεηήζεθε ζηελ αχμεζε ηεο ππεξαμίαο θαηά 68,74%.  

Πξνρσξψληαο ηψξα ζηελ πεξίνδν 2007-2008 παξαηεξείηαη φηη ζε πνζνζηφ 98,64% ηα 

αληιεζέληα θεθάιαηα ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, 

φπσο παξφκνηα εηθφλα παξαηεξήζεθε θαη ηελ πεξίνδν 2006-2007 (πνζνζηφ 100%). 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξίνδν 2007-2008 ην 30,75% ησλ θεθαιαίσλ ηνπνζεηήζεθε ζε 

αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ην 9,86% ζε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ πξνο πειάηεο θαη ην 

43,42% ζε αχμεζε ησλ κεηξεηψλ θαη ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ.  

Σηο επφκελεο δχν πεξηφδνπο παξαηεξείηαη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ θαζψο νη ηνπνζεηήζεηο ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αθνξνχλ 

κφλν ην 9,16% γηα ηελ πεξίνδν 2008-2009 θαη ην 17,40% γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010. 

Χο εθ ηνχηνπ ε ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κείσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ.  

πγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξίνδν 2008-2009 θεθάιαηα ζε πνζνζηφ 48,48% ζπλεηζέθεξαλ 

ζηε κείσζε ησλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη πνζνζηφ 31,94% ζηε κείσζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. πλερίδνληαο ζηελ πεξίνδν 2009-2010 θαίλεηαη φηη 

ηα πεξηζζφηεξα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θάιπςε δεκηψλ πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ ζε πνζνζηφ 56,21% θαη ζηε κείσζε ηεο δηαθνξάο απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ 

ππέξ ην άξηην.  

8.4. ΗΑΧ 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ γηα ην Ηαζψ παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπο ε πιεηνςεθία ησλ πεγψλ θεθαιαίσλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ κε πην έληνλε ηελ εηθφλα απηή ηηο πεξηφδνπο 

2006-2007 θαη 2008-2009 πνπ αγγίδεη ζρεδφλ ην 100%.  

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πεξίνδν 2006-2007 ηα θεθάιαηα ζε πνζνζηφ 64,22% αληινχληαη 

απφ καθξνπξφζεζκα δάλεηα θαη ζε πνζνζηφ 14,94% απφ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο πξνκεζεπηέο. Γηα ηελ επφκελε πεξίνδν 2007-2008 παξαηεξείηαη ζρεδφλ 

παξφκνηα εηθφλα κε κηθξφηεξα πνζνζηά (9,49% απφ καθξνπξφζεζκα δάλεηα θαη 

14,05% απφ αχμεζε ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο), θαζψο ζπκκεηέρνπλ εδψ 

ζηελ αχμεζε θεθαιαίσλ ε κείσζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 

(πνζνζηφ 15,08%) θαη ε αχμεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε 

πνζνζηφ 28,36%.  
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Σελ πεξίνδν 2008-2009 νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο πξνθχπηνπλ θαη πάιη απφ ηε ζχλαςε 

λέσλ δαλείσλ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ (7,55%) απφ ηελ κείσζε ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα δάλεηα παξαηεξνχκε φηη ην 34% πξνέξρεηαη απφ 

βξαρππξφζεζκα δάλεηα, ην 17,94% απφ καθξνπξφζεζκα δάλεηα θαη έλα κηθξφηεξν 

πνζνζηφ 14,43% απφ ηελ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα.  

Σέινο, γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 παξαηεξνχκε φηη ζηελ αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ 

ζπκκεηέρεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, κε πνζνζηφ 31,22% ε κείσζε ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ. Δπίζεο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ, κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

29,93% ζπκκεηέρνπλ ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα κε πνζνζηφ 14,81% θαη ε αχμεζε 

ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο δχν 

πεξηφδνπο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 14,04%.  

Πεξλψληαο ηψξα ζηηο ρξήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ 

παξαηεξείηαη αξρηθά φηη ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζεκαληηθά 

θεθάιαηα ζηελ αχμεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ κε κεγαιχηεξα πνζνζηά ηηο 

πεξηφδνπο 2007-2008 (πνζνζηφ 89,28%) θαη 2008-2009 (88,90%). Δπίζεο ηελ πξψηε 

πεξίνδν 2006-2007 ζεκαληηθά θεθάιαηα ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ αχμεζε ησλ πειαηψλ 

(πνζνζηφ 11,75%) θαη ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (πνζνζηφ 18,96%) αιιά θαη ζηε 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 48,22%. Σηο επφκελεο δπν 

πεξηφδνπο 2007-2008 θαη 2008-2009 εθηφο απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ζηηο ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο, παξαηεξείηαη θαη κηα αχμεζε απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζε πνζνζηά 

9,09% θαη 10,83% αληίζηνηρα. 

ρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία εμεηαδφκελε πεξίνδν 2009-2010 παξαηεξνχκε φηη θεθάιαηα 

εθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηε 

κείσζε ησλ δεκηψλ (πνζνζηφ 22,83%) θαη ζηε κείσζε ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ 

(πνζνζηφ 19,89%). Αθφκα, έλα πνζνζηφ 12,21% ηνπνζεηήζεθε ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη πνζνζηφ 9,22%  ζηε κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο 

πξνκεζεπηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 : ΔΞΑΓΧΓΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 

 

9.1. ΓΔΝΗΚΑ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε 

ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ πγείαο, ηελ αλάιπζε ηεο 

δηεζλνχο θαη ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη ηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

θαη ησλ πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ.  

9.2. ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΝΟΝΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

ΑΔΠ: ρεηηθά κε ην ξπζκφ αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ πεληαεηία 2006-2010 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Αξρηθά, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ 

επηηαρχλζεθε ζην 5,4% ην 2006 απφ 4,9% ην 2005. ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 

επηηαρχλζεθε ζην 3,1% ην 2006 απφ 2,5% ην 2005, ιφγσ ηεο αλάθακςεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ε νπνία θαηέγξαςε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ νηθνλνκηθήο 

αλφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηψλ. Σν 2007 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ 

δηακνξθψζεθε ζε 4,7%. ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο απμήζεθε ην 2007 θαηά 2,7% 

(έλαληη 3% ην 2006), ελψ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ αλαδπφκελσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ 

νηθνλνκηψλ δηαηεξήζεθε πςειφο ζην 7,9% (7,8% ην 2006). Έπεηηα, ην 2008 ν ξπζκφο 

αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ππνρψξεζε ζεκαληηθά θαη δηακνξθψζεθε ζην 3,2%. ηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε απφηνκα ην 2008 

(ζην 0,8% απφ 2,7% ην 2007), ελψ ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, 

παξέκεηλε ζρεηηθά πςειφο (6,1%). Σν 2009 παξά ηελ ππφ εμέιημε αλάθακςε, ην ΑΔΠ 

ζηε δψλε ηνπ επξψ εθηηκάηαη φηη ζεκείσζε ηε κεγαιχηεξε πηψζε κεηά ην Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν (-4,1% ην 2009 απφ +0,8% ην 2008). Σέινο, ην 2010 ην παγθφζκην ΑΔΠ, κεηά 

ηε κείσζή ηνπ ην 2009, απμήζεθε θαηά 5,0%. Δηδηθφηεξα, ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, 

νη νπνίεο επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, ε αλάθακςε ππήξμε εληνλφηεξε 

(+3,0%) θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπγρξνληζκέλε. Χζηφζν, ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

απμήζεθε πεξαηηέξσ ζην 8,3% (απφ 8% ην 2009). 

ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ: Σν 2006 ν παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο παξέκεηλε νπζηαζηηθά 

ακεηάβιεηνο, παξά ηελ άλνδν ηεο κέζεο δηεζλνχο ηηκήο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

πεηξειαίνπ θαη ηεο ηηκήο ησλ ινηπψλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ. Ο δείθηεο ηηκψλ 

θαηαλαισηή απμήζεθε ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαηά 2,3% ην 2006, ελψ ζηηο άιιεο 

νηθνλνκίεο ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνρψξεζε ειαθξά ζην 5,3% απφ 5,4% ην 2005. Ο 

πιεζσξηζκφο ζηε δψλε ηνπ επξψ, παξνπζίαζε έληνλε κεηαβιεηφηεηα ην ίδην έηνο, 

αληαλαθιψληαο θπξίσο ηηο εμειίμεηο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. Δλψ ην 2007 ν κέζνο 
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εηήζηνο πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ειαθξά ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (ζην 2,2% απφ 

2,4% ην 2006), ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο απμήζεθε ζην 6,4%σ απφ 5,3% 

ην 2006. Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ απμήζεθε ζε αξθεηέο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, 

θπξίσο εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ, ηεο ιεηηνπξγίαο πνιιψλ απφ ηηο ελ ιφγσ νηθνλνκίεο ζην φξηα ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ αιιά θαη εμαηηίαο άιισλ παξαγφλησλ. Σν 2008 ζε 

κέζα επίπεδα έηνπο, ν πιεζσξηζκφο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο απμήζεθε ζην 3,5% 

ην 2008, απφ 2,2% ην 2007. ρεηηθά κε ηε δψλε ηνπ επξψ, ην 2009 ν πιεζσξηζκφο 

θηλήζεθε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ζεκεηψλνληαο κάιηζηα ειαθξά αξλεηηθνχο εηήζηνπο 

ξπζκνχο επί πεληάκελν, κεηαμχ Ηνπλίνπ θαη Οθησβξίνπ, θπξίσο εμαηηίαο ησλ πνιχ 

πςειψλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη άιισλ πξψησλ πιψλ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 

ηνπ 2008. Απφ ην Ννέκβξην ν πιεζσξηζκφο, κεηξνχκελνο κε ηνλ ΔλΓΣΚ, επαλήιζε ζε 

ζεηηθέο ηηκέο, θαη ηειηθά δηακνξθψζεθε ζην 0,3% ην 2009 έλαληη 3,5% ην 2008. Σέινο, 

ην 2010 ν πιεζσξηζκφο απμήζεθε ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (ζην 1,6%, απφ 0,3% ην 

2009), θπξίσο ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, 

παξέκεηλε φκσο γεληθά ρακειφο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ππναπαζρφιεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ παξά ηε ζεκεησζείζα αλάθακςε. ηηο αλαδπφκελεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ε έληνλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ είραλ απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 6,2%. 

ΑΝΔΡΓΗΑ-ΑΠΑΥΟΛΖΖ: Σν 2006 ε απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά 1,4% (έλαληη 0,8% 

ην 2005). Σν Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε πεξαηηέξσ ζε 

7,3%. Αμηνζεκείσηε εμέιημε απνηέιεζε ε ζεκαληηθή πεξαηηέξσ ππνρψξεζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πεξηνρέο, ιφγσ ησλ πςειψλ 

ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη. ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ ΟΟΑ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ππνρψξεζε απφ 5,9% 

ην 2006 ζε 5,4% ην 2007. Ο ξπζκφο αλφδνπ ηεο απαζρφιεζεο επηβξαδχλζεθε κφλν 

ειαθξά ην 2008 θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε. ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ην 

πνζνζηφ ελαξγίαο, αθνχ ππνρψξεζε ζην ρακειφηεξν εδψ θαη δεθαεηίεο επίπεδν, ήδε 

απμάλεηαη εθ λένπ παληνχ, ιφγσ ηεο ζθνδξφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο 

θξίζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο πξνζδνθίεο θαηαλαισηψλ θαη 

επελδπηψλ. ηηο ΖΠΑ ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθζαζε ζην 7,2% ην Γεθέκβξην, έλαληη 5% 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, ελψ ην Μάξηην ηνπ 2009 απμήζεθε ζην 8,5% (ην πςειφηεξν 

επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο 25εηίαο). Σν 2009 ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο ζηε 

δψλε ηνπ επξψ έβαηλε κεηνχκελνο, απφ 0,4% ην α’ ηξίκελν ηνπ 2008 έλαληη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ ζε 0,2% ην β’ ηξίκελν θαη ζε κεδεληθφ θαη αξλεηηθφ επίπεδν (-

0,3%) ην γ’ θαη δ’ ηξίκελν αληίζηνηρα. Ζ απαζρφιεζε κεηψζεθε θαηά 1,9% ην 2009 θαη 
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ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε ζρεδφλ θαηά 2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζην 9,4%. Σέινο, 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο ην 2010 απμήζεθε πεξαηηέξσ ζην 8,3%. 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ: Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο ζηηο κεγαιχηεξεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο σο ζχλνιν ππνρψξεζε 

πεξαηηέξσ ην 2006 σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ 

εθηηκάηαη φηη ππνρψξεζε ζην 1,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2007. ηε δψλε ηνπ επξψ επηηεχρζεθε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο, κε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο σο 

πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ. Αληίζεηα, ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα απμήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ, ηελ 

Ηαπσλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν 2008 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ δηεπξχλζεθε ζηηο ΖΠΑ, ελψ ζηελ Ηαπσλία έκεηλε νπζηαζηηθά 

ακεηάβιεην θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ επίζεο απμήζεθε ην ίδην έηνο. Σν 2009 γηα ηε δψλε 

ηνπ επξψ, ην έιιεηκκα ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη 

ππεξηξηπιαζηάζηεθε, ζε 6,3% ηνπ ΑΔΠ απφ 2,0% ην 2008. Δπίζεο, ην δεκφζην ρξένο 

απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ην 2009, ζε 78,3% ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

δεκνζηνλνκηθή ζέζε ησλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ ζεκείσζε πεξηνξηζκέλε βειηίσζε ην 

2010 (κεηψζεθε θαηά 1 εθαη. Μνλάδα), θαη ην δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ 

δπλεηηθνχ πξντφληνο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη.  

ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ: Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζε φιε ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν ήηαλ ραιαξή εθηφο απφ ην έηνο 2006 πνπ παξαηεξήζεθε κηα 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ πνπ νθεηιφηαλ θπξίσο ζε πιεζσξηζηηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ζηνλ πςειφ 

βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ζηε γεληθψο ηαρεία 

πηζησηηθή επέθηαζε. Καηά θχξην ιφγν φκσο ππήξμε πεξηνξηζηηθή θαηεχζπλζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία εθαξκνδφηαλ ζε αξθεηέο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Σν 

2008 νη θεληξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ παξάζρεη έθηαθηε ξεπζηφηεηα θαη εγγπήζεηο θαη 

έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ηα επηηφθηα. Ζ κεγάιε ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ, έρεη επηηξέςεη ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή λα παξακέλεη εμαηξεηηθά 

ραιαξή ζηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο νηθνλνκίεο κέρξη θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010. 

Σν βαζηθά επηηφθηα πνιηηηθήο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ ΖΠΑ, ηεο Ηαπσλίαο, ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα απφ ην Μάην 

ηνπ 2009. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ρσξψλ παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα ην 2010.  
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9.3. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΑΔΠ: Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ θαη ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 

επηηαρχλζεθε ην 2006, ελψ ην 2007 ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 4,0% θαη ν εηήζηνο ξπζκφο 

αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε. Ο πςειφο ξπζκφο αλφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ην 2007 νθείιεηαη, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα έηε, ζηε ζεηηθή ζπκβνιή 

ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. ρεηηθά κε ην 2008 ν κέζνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ 

ππνρψξεζε. Σν 2009 ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ παξέκεηλε αξλεηηθφο θαη 

ην 2010 κεηψζεθε θαηά 4,5%, κεηά απφ κείσζε θαηά 2% ην 2009. Ζ ζηαδηαθή 

επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νθείιεηαη αθελφο ζηελ 

απνδπλάκσζε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ επεξέαδαλ επλντθά ηελ νηθνλνκία 

ζπλερψο ηα ηειεπηαία έηε θαη αθεηέξνπ ζηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο (πνπ εμειίρζεθε ζε θξίζε), νη νπνίεο έγηλαλ αηζζεηέο 

ζηελ Διιάδα.  

ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ: Οη κεηαβνιέο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα φιεο 

ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ήηαλ πησηηθέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν κέζνο εηήζηνο 

πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ειαθξά ην 2006 θαη ην 2007, ελψ εκθάληζε κεγάιε 

κεηαβιεηφηεηα ζηε δηάξθεηα ηνπ 2008. Σνπο πξψηνπο επηά κήλεο ηνπ έηνπο, φηαλ νη 

δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ απμάλνληαλ ζπλερψο, ν εηήζηνο ξπζκφο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ (βάζεη ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή - ΔλΓΣΚ) είρε 

θζάζεη ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ην 1998 (4,9% ην Μάην, ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην). 

ηε ζπλέρεηα φκσο, ιφγσ ηεο κεγάιεο πηψζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ησλ άιισλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ, ν πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ξαγδαία θαη ην 

Γεθέκβξην δηακνξθψζεθε ζην 2,2%, δειαδή ζην ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην 2000. Σν 

2009 ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε. Δηδηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, πνπ είρε αξρίζεη λα επηβξαδχλεηαη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, 

ζπλέρηζε λα ππνρσξεί έσο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2009, φηαλ δηακνξθψζεθε ζην 0,7%. 

Απφ ηνλ Οθηψβξην φκσο, θαη ηδίσο απφ ην Ννέκβξην, άξρηζε θαη πάιη λα απμάλεηαη, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πνιχ 

ρακειά επίπεδα ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ ηνπ 2008 θαη ην Γεθέκβξην έθζαζε ζην 2,6%. 

Σν 2010 παξαηεξήζεθε κεγάιε αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο, γεγνλφο πνπ 

πξνθάιεζε έμαξζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο.  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΑΝΔΡΓΗΑ: Ζ ζπλνιηθή απαζρφιεζε θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 

παξνπζίαζε κηα κεηαβιεηφηεηα θαζψο ηα πξψηα δπν ρξφληα ε απαζρφιεζε ζπλερψο 

απμαλφηαλ θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο παξνπζίαδαλ κείσζε θαη ηα επφκελα ε αλεξγία 

απμαλφηαλ κε ζεκαληηθνχο ξπζκνχο. Αθνινπζψληαο ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή 
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δξαζηεξηφηεηα, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο επηηαρχλζεθε γηα ην 2009 θαη ε θαηάζηαζε 

επηδεηλψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ην 2010.  

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ: Σν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ παξαηεξείηαη λα επηδεηλψλεηαη ζπλερψο κέζα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο κε απνθνξχθσκα ην έηνο 2009 πνπ ην έιιεηκκα έθηαζε λα ηξηπιαζηάδεηαη 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. ζνλ αθνξά ζηηο δαλεηαθέο αλάγθεο, 

παξνπζηάζηεθε κηα κείσζε ην πξψην έηνο 2006 θαη κεηά απμαλφηαλ ζπλερψο κε ην 

2009 λα θηάλεη ην 13% ηνπ ΑΔΠ πξάγκα πνπ ππνδειψλεη ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ 

εηήζηνπ ειιείκκαηνο.  

ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ: Σν 2006 θαη ην 2007 ν ξπζκφο αλφδνπ ηεο πνζφηεηαο 

ρξήκαηνο Μ3 επηηαρχλζεθε. Ζ επηηάρπλζε ηεο αλφδνπ ηνπ Μ3 νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ επηηάρπλζε ηεο αχμεζεο ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ. Γηα ην 

2008 ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο Μ3, κεηά ηελ επηηάρπλζε 

πνπ ζεκείσζε έσο ην επηέκβξην ηνπ, επηβξαδχλζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 

έηνπο θαη ην 2009 άξρηζε ηελ πησηηθή πνξεία. Ζ ππνρψξεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 

ηνπ Μ3 ζηελ Διιάδα ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ έληνλε επηβξάδπλζε ηεο ζπλνιηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο. ε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Μ3. Σα ηξαπεδηθά επηηφθηα δηαηεξήζεθαλ πςειά ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο κε κηα ειαθξηά ζηαζεξνπνίεζε θαη πηψζε ην 2009. Σέινο, ν 

εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο επηηαρχλζεθε ηα πξψηα δπν 

ρξφληα θαη ζηα κέζα ηνπ 2008 άξρηζε λα επηβξαδχλεηαη κε απνηέιεζκα κέρξη ην 2010 

λα αθνινπζεί επηβξαδπληηθή πνξεία.  

9.4. ΑΝΑΛΤΖ ΚΛΑΓΟΤ ΤΓΔΗΑ 

Ο θιάδνο ηεο Τγείαο ζηελ Διιάδα ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηνπο ηνκείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο, ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, ελψ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε Σξηηνβάζκηα πεξίζαιςε.  

Ζ Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε (εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε) θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη δηάγλσζε ηεο λφζνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξακνλή ηνπ 

αζζελνχο ζην λνζνθνκείν. Πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην δεκφζην (θέληξα πγείαο, 

εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείσλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ), θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ηδησηηθά ηαηξεία, κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα, δηαγλσζηηθά θέληξα, εμσηεξηθά ηαηξεία 

ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ. 
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Ζ Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο πξνο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη 

ζε θιηληθέο ή λνζνθνκεία.   

Ζ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ ηηο παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο νη νπνίεο έρνπλ 

ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή 

πςειήο ηερλνγλσζίαο ππεξεζηψλ πγείαο. Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ ηδησηηθήο πγείαο 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηε 

ζπλερή θαη δπλακηθή αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

Παξάιιεια, ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο έλαληη ησλ δεκνζίσλ, 

θπξίσο ιφγσ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ζηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. Λφγσ ηεο 

αλειαζηηθήο δήηεζεο, ν θιάδνο είλαη πην θεξδνθφξνο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα κε ηα πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ ζε επίπεδν 

παξφκνην κε ην δηεζλή κέζν φξν ηνπ θιάδνπ.  

Ο θιάδνο ηεο ηδησηηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα έρεη επλνεζεί απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ λα θαιχπηεη ην 27% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ ην 2008 (απφ 

13% ην 2000). Σν 90% ησλ ηδησηηθψλ  επελδχζεσλ ζηνρεχνπλ ζηελ ηαηξηθή  

ηερλνινγία, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ΔΤ (ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ θαηαζθεπή 

ππνδνκψλ) δελ μεπεξλά ην 30%. 

ηνλ θιάδν ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. Ηδηαίηεξα κεηά απφ κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

εμειίμεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζεκαηνδνηήζεθαλ απφ κεγάιεο επελδχζεηο, 

εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο, αιιά θαη ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ, νη κεγάινη 

θαη νξγαλσκέλνη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη έρνληαο εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

αγνξά θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε θήκε θαη πειαηεία, απνιακβάλνπλ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.  

Τπφ απηέο  ηηο ζπλζήθεο, ην κεξίδην ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη κε ξπζκνχο ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρνπο 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (ζε 31% ην 2012 απφ 27% ην 2008). 

9.5. ΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΗΚΣΧΝ 

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ επεξεάδνληαη απφ ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο 

θάζε εηαηξείαο. Γηα ην Ηαηξηθφ, ην Euromedica θαη ην Τγεία, παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο 

κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κε ην ηειεπηαίν έηνο 2010 λα θαηαγξάθνπλ δεκηέο, 

πξάγκα πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηνπο δείθηεο ηνπο. ην Ηαζψ γηα ην 2007 παξαηεξείηαη 

κηα αξθεηή αχμεζε ηνπ δείθηε εμαηηίαο ησλ θεξδψλ πνπ απμήζεθαλ ζρεδφλ ζην 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ 

142 
 

δηπιάζην θαη ην ηειεπηαίν έηνο παξφιν πνπ θαηέγξαςε δεκηέο, ήηαλ αξθεηά κηθξέο ψζηε 

ν δείθηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο παξέκεηλε ζε ζεηηθά επίπεδα.  

Οη δείθηεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε φιεο ηηο εηαηξείεο γηα ην 2007 ήηαλ απμεκέλνη ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα έηε, πνπ απφ ηφηε θαη κεηά παξνπζίαζαλ πησηηθή πνξεία, κε ην 

δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηα ηειεπηαία εμεηαδφκελα έηε λα πέθηεη θαη θάησ 

απφ ηε κνλάδα.  

Οη δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ εηαηξηψλ δηαρξνληθά εκθαλίδνληαη 

βειηησκέλνη, παξά ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ εκθαλίδνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. 

Παξαηεξνχκε φηη ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ παγίσλ, ν δείθηεο είλαη 

γηα φιεο ηηο εηαηξείεο θάησ απφ ηε κνλάδα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη φιεο νη εηαηξείεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ ζεκαίλεη 

φηη έρνπλ επελδχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά παξαηεξείηαη φηη φιεο νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαζψο νη δείθηεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

πεξηπηψζεηο, πέξαλ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, είλαη πάλσ απφ ηε κνλάδα.  

ρεηηθά κε ηνπο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξαηεξνχκε φηη ε δηάξθεηα πιεξσκήο 

ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο κεηψλεηαη αλά ηα έηε κε ην ηειεπηαίν 

έηνο λα απμάλνληαη ζε ινγηθά φκσο πιαίζηα. Αληίζεηα ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ παξαηεξνχκε φηη απμάλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο θαη γηα φιεο 

ηηο εηαηξείεο θαη κάιηζηα ν δεχηεξνο απηφο δείθηεο θηάλεη θαηά ηα ηειεπηαία έηε λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην δείθηε κέζεο δηάξθεηαο πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο εκθαλίδνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθνί γηα ην Ηαηξηθφ, ην Euromedica 

θαη ην Ηαζψ θαζψο ζρεδφλ ζε φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν αθφκα θη φηαλ δελ 

μεπεξλάεη ηε κνλάδα, είλαη πνιχ θνληά ζε απηήλ. Αληίζεηα, ην Τγεία παξνπζηάδεη 

θαινχο δείθηεο ξεπζηφηεηαο κφλν θαηά ην ηειεπηαίν έηνο 2010 πνπ μεπεξλάεη θαηά 

πνιχ ηε κνλάδα.  

Ο βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ησλ εηαηξεηψλ θαηά κέζν φξν, παξνπζηάδεηαη αξθεηά 

πςειφο, απμήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο θαη κηα κείσζε ην ηειεπηαίν έηνο 

2010. Απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο νη εηαηξείεο αληινχλ θεθάιαηα θπξίσο κε δαλεηζκφ. Ζ 

αχμεζε απηή νθείιεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, αθνχ 

φπσο παξαηεξείηαη απμάλνληαη θαηά πνιχ ρξφλν κε ην ρξφλν. Μφλν ην Ηαζψ απνηειεί 

εμαίξεζε θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο 

καθξνπξφζεζκεο θαη απμάλνληαη κε κηθξφηεξν ξπζκφ. Απηφ καο δείρλεη φηη 

ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ίδηα θεθάιαηα.  
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χκθσλα κε ηνπο δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο, φιεο νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο εληάζεσο πάγηαο πεξηνπζίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ 2006-2010. 

ζνλ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ, παξαηεξνχκε φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο. Παξαηεξψληαο ην δείθηε ίδηα 

θεθάιαηα πξνο πάγην ελεξγεηηθφ, δηαπηζηψλνπκε φηη ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη κηθξφηεξα 

ησλ επελδχζεσλ ζε πάγηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαη γηα φιεο 

ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Άξα, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξίαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, εθηφο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη μέλα.  

ρεηηθά κε ην δείθηε ηηκή πξνο θέξδε αλά κεηνρή, παξαηεξνχκε φηη πέξα απφ ην 

δεχηεξν έηνο, πνπ φιεο νη εηαηξείεο έρνπλ θάπσο απμεκέλε ηηκή κεηνρήο θαη αληίζηνηρα 

απμεκέλα θέξδε αλά κεηνρή, φια ηα ππφινηπα έηε ν δείθηεο αθνινπζεί πησηηθή πνξεία 

κέρξη πνπ θηάλεη ζην ζεκείν λα κεηαηξέπεηαη ζε αξλεηηθφο.  

9.6. ΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΗΝΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε 

θπξηφηεξε πεγή θεθαιαίσλ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη ν δαλεηζκφο, 

καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο. Πέξα απφ απηή ηε βαζηθή πεγή θάπνηεο 

εηαηξείεο θαηά θαηξνχο θαηφξζσζαλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα είηε κε ηε κείσζε ηεο 

ππεξαμίαο είηε κε ηε κείσζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.  

Σα αληιεζέληα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ θάπνηεο εηαηξείεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζηελ ηνπνζέηεζε ζε πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ 

αχμεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θάιπςε 

δεκηψλ, ζηελ απνπιεξσκή θάπνηνπ κέξνπο δαλείσλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζαλ γεληθή εηθφλα, ηα θεθάιαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ρξεκαηνδνηνχλ ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ θαη εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ 

ηνπνζεηνχληαη ζε πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

9.7. ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

ηε δηπισκαηηθή πνπ εθπνλήζεθε θάλακε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ πγείαο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Κάλακε 

δηεξεχλεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απηψλ θαη ησλ πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ πνπ 

πξνέθπςαλ. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, κειεηήζακε αξρηθά ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 
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δηεζλψο αιιά θαη εγρψξηα. Σέινο, νδεγεζήθακε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Απηφ φκσο πνπ δελ ζπλππνινγίζακε ζηε κειέηε 

καο είλαη νη εηαηξείεο πνπ είλαη ζηνλ ίδην θιάδν αιιά δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην. Απηή ινηπφλ ζα ήηαλ κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε γηα θάπνηνλ κειινληηθφ 

εξεπλεηή γηα λα κπνξέζεη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ αιιά θαη 

γηα ηε κειέηε θαη ηε δηαθνξά, πνπ πηζαλψο λα ππάξμεη, ζε αξηζκνδείθηεο θαη πίλαθεο 

θίλεζεο θεθαιαίσλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο θαη απηέο πνπ δελ είλαη. 

Δπίζεο, κηα αθφκα πξφθιεζε γηα θάπνηνλ κειινληηθφ εξεπλεηή ζα ήηαλ λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα απφ αξηζκνδείθηεο θαη ηζνινγηζκνχο γηα ηηο εηαηξείεο θαη γηα ηνλ φκηιν 

ζηνλ νπνίν ππάγνληαη, θαζψο ζηνπο ηζνινγηζκνχο παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

εηαηξεία αιιά θαη γηα ηνλ φκηιν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Μέζα απφ απηνχο ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο θαη πίλαθεο ζα κπνξνχζε λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν 

επεξεάδνληαη νη ηζνινγηζκνί θαη γεληθφηεξα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπο. Σέινο, κηα 

αθφκα ελδηαθέξνπζα έξεπλα ζα απνηεινχζε ε κειέηε ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο πξηλ θαη κεηά απφ ηηο εθάζηνηε εμαγνξέο ή ζπγρσλεχζεηο.  
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Γεψξγηνο Π. Αξηίθεο, Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε: Αλάιπζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο, 

Δθδφζεηο Interbooks, 2003 

Γεψξγηνο Π. Αξηίθεο, Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε: Απνθάζεηο Υξεκαηνδνηήζεσλ, 

Δθδφζεηο Interbooks, 2002 

2.ΔΚΘΔΔΗ 

Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2006 

Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2007 

Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2008 

Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2009 

Σξάπεδα Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2010 

3. ΑΡΘΡΑ 

Δζληθή: Γπλακηθφο θιάδνο κε πξννπηηθέο εμσζηξέθεηαο ε ηδησηηθή πγεία, 

(www.capital.gr)  

ΔΣΔ: Γπλακηθφο θαη κε πξννπηηθέο αλάπηπμεο ν θιάδνο ηεο πγείαο (www.reporter.gr) 

Καινχκελνο Γηψξγνο: Ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα – Γηαγλσζηηθά Κέληξα ζθχδνπλ απφ 

«Τγεία» (http://hrima.gr) 

Πνιιάιεο Ησάλλεο: Γηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο.  

παλφο Δπάγγεινο M.D., M.Sc., Ph.D., ΠΡΟΔΓΡΟ Π.Δ.Η.Φ.Π.Φ.Τ.: Δπηρεηξεκαηηθφο 

Μεζαίσλαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε (http://hrima.gr)  

Κιαδηθέο κειέηεο 2009-πεγή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ: Γ.Γ.Δ..Τ.Δ 

4. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 

www.iatriko.gr 

www.iaso.gr 

http://hrima.gr/
http://hrima.gr/
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www.hygeia.gr 

www.euromedica.gr 

www.capital.gr 

www.icap.gr 

http://www.onassis.gr/enim_deltio/36_07/article_1.php 

http://hrima.gr/article.asp?view=924&ref=918 

 

5. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗΑ ΥΡΖΔΧΝ 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗO ΥΡΖΔΧ ΗΑΣΡΗΚΟ (2006-2010) 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗO ΥΡΖΔΧ ΗΑΧ (2006-2010) 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗO ΥΡΖΔΧ ΤΓΔΗΑ (2006-2010) 

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΓΔΛΣΗO ΥΡΖΔΧ EUROMEDICA (2006-2010) 

6. ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

PROTON ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icap.gr/
http://www.onassis.gr/enim_deltio/36_07/article_1.php
http://hrima.gr/article.asp?view=924&ref=918
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

 

1.ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ (2006-2010) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 2006-2010 (ποζά ζε χιλιάδες €) 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 283.776 284.119 279.604 284.087 275.934 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 507 340 333 364 474 

ΥΡΕΑΞΙΑ 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0 0 0 0 0 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 223 328 384 364 335 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 366 377 398 547 412 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 5.863 5.121 4.471 4.767 7.616 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 292.714 292.264 287.169 292.108 286.750 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 5.391 6.789 7.333 6.329 4.876 

ΡΕΛΑΤΕΣ/ΕΜΡΟΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 124.919 151.765 148.728 161.637 163.415 

ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 13.283 13.449 16.579 21.702 15.167 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΘ ΑΞΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΘΣΘΣ 1 1 0     

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8.814 27.236 29.255 28.980 18.747 

ΡΑΑΓΩΓΑ 
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΡΟΪΟΝΤΑ     1.270 1.752 1.596 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 152.408 199.240 203.165 220.400 203.801 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 445.122 491.504 490.334 512.508 490.551 
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ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26.036 26.888 26.888 26.888 26.888 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ 
ΜΤΧ ΥΡΕ ΤΟ ΑΤΙΟ 15.267 19.777 19.777 19.777 19.777 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 75.396 75.994 76.058 76.245 80.572 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ 
ΕΙΣ ΝΖΟ 35.474 44.629 50.200 47.504 29.639 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ           

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ 
ΟΜΙΛΟΤ 152.173 167.288 172.923 170.414 156.876 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 811 398 304 230 191 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 152.984 167.686 173.227 170.644 157.067 

            

ΔΑΝΕΙΑ 37.755 157.037 150.231 151.596 4.357 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 11.847 13.849 16.010 15.040 17.309 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 21.857 23.482 18.473 18.258 19.346 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 36 10 4 22 22 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ           

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 7.315 5.477 3.480 1.507 113 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 78.810 199.855 188.198 186.423 41.147 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ/ΕΜΡΟΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 86.450 91.724 93.424 106.462 83.214 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 8.380 6.360 8.018 7.003 5.718 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 83.786 11.232 5.995 9.048 26.804 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΛΘΩΤΕΕΣ ΤΘΝ 
ΕΡΟΜΕΝΘ ΧΘΣΘ 24.328 0 0 3.000 146.656 

ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 10.384 14.647 15.830 18.923 20.359 

ΡΑΑΓΩΓΑ 
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΡΟΪΟΝΤΑ 0 0 5.642 11.005 9.586 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 213.328 123.963 128.909 155.441 292.337 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 292.138 323.818 317.107 341.864 333.484 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 445.122 491.504 490.334 512.508 490.551 
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ΠΙΝΑΚΑ 2: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ (2006-2010) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 2006-2010  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 63,75% 57,81% 57,02% 55,43% 56,25% 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 0,11% 0,07% 0,07% 0,07% 0,10% 

ΥΡΕΑΞΙΑ 0,44% 0,40% 0,40% 0,39% 0,40% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0,05% 0,07% 0,08% 0,07% 0,07% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 0,08% 0,08% 0,08% 0,11% 0,08% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 1,32% 1,04% 0,91% 0,93% 1,55% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 65,76% 59,46% 58,57% 57,00% 58,45% 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 1,21% 1,38% 1,50% 1,23% 0,99% 

ΡΕΛΑΤΕΣ/ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 28,06% 30,88% 30,33% 31,54% 33,31% 

ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 2,98% 2,74% 3,38% 4,23% 3,09% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΘ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1,98% 5,54% 5,97% 5,65% 3,82% 

ΡΑΑΓΩΓΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΡΟΪΟΝΤΑ 0,00% 0,00% 0,26% 0,34% 0,33% 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 34,24% 40,54% 41,43% 43,00% 41,55% 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5,85% 5,47% 5,48% 5,25% 5,48% 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ ΥΡΕ ΤΟ 
ΑΤΙΟ 3,43% 4,02% 4,03% 3,86% 4,03% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16,94% 15,46% 15,51% 14,88% 16,42% 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΖΟ 7,97% 9,08% 10,24% 9,27% 6,04% 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 34,19% 34,04% 35,27% 33,25% 31,98% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 0,18% 0,08% 0,06% 0,04% 0,04% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 34,37% 34,12% 35,33% 33,30% 32,02% 
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ΔΑΝΕΙΑ 8,48% 31,95% 30,64% 29,58% 0,89% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 2,66% 2,82% 3,27% 2,93% 3,53% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 4,91% 4,78% 3,77% 3,56% 3,94% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ           

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 1,64% 1,11% 0,71% 0,29% 0,02% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 17,71% 40,66% 38,38% 36,37% 8,39% 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ/ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 19,42% 18,66% 19,05% 20,77% 16,96% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 1,88% 1,29% 1,64% 1,37% 1,17% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 18,82% 2,29% 1,22% 1,77% 5,46% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 
ΡΛΘΩΤΕΕΣ ΤΘΝ ΕΡΟΜΕΝΘ ΧΘΣΘ 5,47% 0,00% 0,00% 0,59% 29,90% 

ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 2,33% 2,98% 3,23% 3,69% 4,15% 

ΡΑΑΓΩΓΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΡΟΪΟΝΤΑ 0,00% 0,00% 1,15% 2,15% 1,95% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 47,93% 25,22% 26,29% 30,33% 59,59% 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 65,63% 65,88% 64,67% 66,70% 67,98% 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ (2006-2010) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 2006-2010  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 100,00% 100,12% 98,53% 100,11% 97,24% 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 100,00% 67,06% 65,68% 71,79% 93,49% 

ΥΡΕΑΞΙΑ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ           

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 100,00% 147,09% 172,20% 163,23% 150,22% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ           

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ           

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 103,01% 108,74% 149,45% 112,57% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 87,34% 76,26% 81,31% 129,90% 
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ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 99,85% 98,11% 99,79% 97,96% 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 100,00% 125,93% 136,02% 117,40% 90,45% 

ΡΕΛΑΤΕΣ/ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 121,49% 119,06% 129,39% 130,82% 

ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 101,25% 124,81% 163,38% 114,18% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΘ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 100,00% 309,01% 331,92% 328,80% 212,70% 

ΡΑΑΓΩΓΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΡΟΪΟΝΤΑ           

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 130,73% 133,30% 144,61% 133,72% 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 110,42% 110,16% 115,14% 110,21% 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100,00% 103,27% 103,27% 103,27% 103,27% 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ ΥΡΕ ΤΟ 
ΑΤΙΟ 100,00% 129,54% 129,54% 129,54% 129,54% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100,00% 100,79% 100,88% 101,13% 106,87% 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΖΟ 100,00% 125,81% 141,51% 133,91% 83,55% 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ           

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕ ΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 100,00% 109,93% 113,64% 111,99% 103,09% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 100,00% 49,08% 37,48% 28,36% 23,55% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 100,00% 109,61% 113,23% 111,54% 102,67% 

            

ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 415,94% 397,91% 401,53% 11,54% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 100,00% 116,90% 135,14% 126,95% 146,10% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 107,43% 84,52% 83,53% 88,51% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 100,00% 27,78% 11,11% 61,11% 61,11% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ           

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 74,87% 47,57% 20,60% 1,54% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 253,59% 238,80% 236,55% 52,21% 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ/ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 106,10% 108,07% 123,15% 96,26% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 75,89% 95,68% 83,57% 68,23% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 13,41% 7,16% 10,80% 31,99% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 
ΡΛΘΩΤΕΕΣ ΤΘΝ ΕΡΟΜΕΝΘ ΧΘΣΘ 100,00% 0,00% 0,00% 12,33% 602,83% 
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ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 141,05% 152,45% 182,23% 196,06% 

ΡΑΑΓΩΓΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΡΟΪΟΝΤΑ           

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 58,11% 60,43% 72,86% 137,04% 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 110,84% 108,55% 117,02% 114,15% 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 100,00% 110,42% 110,16% 115,14% 110,21% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 2006-2010 (ποζά ζε χιλιάδες €) 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 254.075 278.500 284.712 286.650 233.365 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 198.083 221.185 230.901 234.245 205.706 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 55.992 57.315 53.811 52.405 27.659 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 5.089 4.356 2.403 2.680 3.210 

  61.081 61.671 56.214 55.085 30.869 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 27.959 29.205 30.850 34.668 35.908 

ΛΟΙΡΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.118 9.917 14.517 14.282 7.883 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ           

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25.004 22.549 10.847 6.135 -12.922 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ           

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 25.004 22.549 10.847 6.135 -12.922 

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ           

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ 
ΦΟΩΝ) 25.004 22.549 10.847 6.135 -12.922 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ -8.664 -7.413 259 -4.215 -454 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 16.340 15.136 11.106 1.920 -13.376 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ -392 59 40 16 52 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 16.732 15.077 11.066 1.904 -13.428 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 0,20 0,18 0,13 0,02 0,15 

            

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

VII 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΜΔΓΔΘΟΤ (2006-2010) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 2006-2010 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 77,96% 79,42% 81,10% 81,72% 88,15% 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22,04% 20,58% 18,90% 18,28% 11,85% 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 2,00% 1,56% 0,84% 0,93% 1,38% 

  24,04% 22,14% 19,74% 19,22% 13,23% 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 11,00% 10,49% 10,84% 12,09% 15,39% 

ΛΟΙΡΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 3,20% 3,56% 5,10% 4,98% 3,38% 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ           

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9,84% 8,10% 3,81% 2,14% -5,54% 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ           

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 9,84% 8,10% 3,81% 2,14% -5,54% 

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ           

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΡΟ ΦΟΩΝ) 9,84% 8,10% 3,81% 2,14% -5,54% 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ -3,41% -2,66% 0,09% -1,47% -0,19% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 6,43% 5,43% 3,90% 0,67% -5,73% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ -0,15% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 6,28% 5,46% 3,91% 0,68% -5,71% 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 0,00008% 0,00006% 0,00005% 0,00001% 0,00006% 
 

ΠΙΝΑΚΑ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ (2006-

2010) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 2006-2010 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 100,00% 109,61% 112,06% 112,82% 91,85% 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 100,00% 111,66% 116,57% 118,26% 103,85% 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 102,36% 96,10% 93,59% 49,40% 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 100,00% 85,60% 47,22% 52,66% 63,08% 
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  100,00% 100,97% 92,03% 90,18% 50,54% 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 100,00% 104,46% 110,34% 124,00% 128,43% 

ΛΟΙΡΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 100,00% 122,16% 178,82% 175,93% 97,11% 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ           

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 90,18% 43,38% 24,54% -51,68% 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ           

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 100,00% 90,18% 43,38% 24,54% -51,68% 

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ           

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ 
ΦΟΩΝ) 100,00% 90,18% 43,38% 24,54% -51,68% 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 100,00% 85,56% -2,99% 48,65% 5,24% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 100,00% 92,63% 67,97% 11,75% -81,86% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 100,00% -15,05% -10,20% -4,08% -13,27% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 100,00% 90,11% 66,14% 11,38% -80,25% 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 100,000% 90,000% 65,000% 10,000% 75,000% 

            
 

2.ΙΑΩ 

ΠΙΝΑΚΑ 7: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ (2006-2010) 

ΙΑΩ  Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 2006-2010 (ποζά ζε χιλιάδες €) 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 211.252 217.316 261.990 293.755 300.315 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 1.662 1.420 1.557 1.556 1.506 

ΥΡΕΑΞΙΑ 0 0 0 0 0 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0 0 0 0 0 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0 0 0 0 0 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 0 0 0 0 0 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 0 0 0 0 0 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 311 894 806 902 808 
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 9.479 7.701 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 222.704 227.331 264.353 296.213 302.629 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 4.461 4.980 5.466 5.439 4.308 

ΡΕΛΑΤΕΣ 19.579 30.320 34.866 38.736 41.818 

ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 8.410 9.332 12.155 18.690 30.806 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΡΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΘΣ 
ΜΙΣΘΩΣΘΣ 0 0 0 0   

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 
ΕΓΩΝ 0 0 0 0   

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.123 4.190 4.190 4.190 4.190 

ΡΑΑΓΩΓΑ 0 0 0 0   

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΘ ΑΞΙΑ 
ΜΕΣΩ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2.383 1.000 364 451 332 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 10.118 27.443 23.363 20.165 10.894 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 46.074 77.265 80.404 87.671 92.348 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 268.778 304.596 344.757 383.884 394.977 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67.436 23.360 23.388 23.388 23.388 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ 
ΜΤΧ ΥΡΕ ΤΟ ΑΤΙΟ 42.526 42.526 42.497 42.497 42.497 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΥΛΟΓΘΣ 
ΑΞΙΑΣ 64.592 64.592 65.756 65.756 79.542 

ΛΟΙΡΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 4.835 5.854 6.976 8.256 9.167 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ 
ΕΙΣ ΝΖΟ -31.359 -25.009 -18.051 -17.987 -25.175 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ           

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ 
ΟΜΙΛΟΤ 148.030 111.323 120.566 121.910 129.419 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΙΤΩΝ/ΜΕΙΩΨΘΦΙΑΣ 2.442 8.896 9.799 13.095 6.833 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 150.472 120.219 130.365 135.005 136.252 

            

ΔΑΝΕΙΑ 51.000 109.404 114.250 121.850 126.250 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

X 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 3.805 4.124 4.761 5.063 3.745 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 0 0 14.480 17.200 21.371 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ           

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 492 1.294 1.897 8.007 7.678 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 1.290 2.991 4.555 5.726 6.508 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 56.587 117.813 139.943 157.846 165.552 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 37.256 50.846 58.020 58.801 55.897 

ΔΑΝΕΙΑ 16.148 7.123 8.000 22.400 31.290 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 8.315 8.595 8.429 9.832 5.986 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 61.719 66.564 74.449 91.033 93.173 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 118.306 184.377 214.392 248.879 258.725 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 268.778 304.596 344.757 383.884 394.977 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ (2006-2010) 

ΙΑΩ  Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 2006-2010 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 78,60% 71,35% 75,99% 76,52% 76,03% 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 0,62% 0,47% 0,45% 0,41% 0,38% 

ΥΡΕΑΞΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 0,12% 0,29% 0,23% 0,23% 0,20% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 3,53% 2,53% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 82,86% 74,63% 76,68% 77,16% 76,62% 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 1,66% 1,63% 1,59% 1,42% 1,09% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XI 
 

ΡΕΛΑΤΕΣ 7,28% 9,95% 10,11% 10,09% 10,59% 

ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 3,13% 3,06% 3,53% 4,87% 7,80% 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΡΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΘΣ ΜΙΣΘΩΣΘΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΕΓΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,42% 1,38% 1,22% 1,09% 1,06% 

ΡΑΑΓΩΓΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ 
ΕΥΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 0,89% 0,33% 0,11% 0,12% 0,08% 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 3,76% 9,01% 6,78% 5,25% 2,76% 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 17,14% 25,37% 23,32% 22,84% 23,38% 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25,09% 7,67% 6,78% 6,09% 5,92% 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ ΥΡΕ ΤΟ 
ΑΤΙΟ 15,82% 13,96% 12,33% 11,07% 10,76% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΥΛΟΓΘΣ ΑΞΙΑΣ 24,03% 21,21% 19,07% 17,13% 20,14% 

ΛΟΙΡΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1,80% 1,92% 2,02% 2,15% 2,32% 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΖΟ -11,67% -8,21% -5,24% -4,69% -6,37% 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 55,08% 36,55% 34,97% 31,76% 32,77% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ/ΜΕΙΩΨΘΦΙΑΣ 0,91% 2,92% 2,84% 3,41% 1,73% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 55,98% 39,47% 37,81% 35,17% 34,50% 

            

ΔΑΝΕΙΑ 18,97% 35,92% 33,14% 31,74% 31,96% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 1,42% 1,35% 1,38% 1,32% 0,95% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 4,20% 4,48% 5,41% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ           

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 0,18% 0,42% 0,55% 2,09% 1,94% 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 0,48% 0,98% 1,32% 1,49% 1,65% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 21,05% 38,68% 40,59% 41,12% 41,91% 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 13,86% 16,69% 16,83% 15,32% 14,15% 

ΔΑΝΕΙΑ 6,01% 2,34% 2,32% 5,84% 7,92% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 3,09% 2,82% 2,44% 2,56% 1,52% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XII 
 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 22,96% 21,85% 21,59% 23,71% 23,59% 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 44,02% 60,53% 62,19% 64,83% 65,50% 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

ΠΙΝΑΚΑ 9: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ (2006-2010) 

ΙΑΩ  Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 2006-2010 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 100,00% 102,87% 124,02% 139,05% 142,16% 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 100,00% 85,44% 93,68% 93,62% 90,61% 

ΥΡΕΑΞΙΑ 100,00%         

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 100,00%         

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 100,00%         

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ 
ΡΩΛΘΣΘ 100,00%         

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 100,00%         

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 287,46% 259,16% 290,03% 259,81% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 81,24% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 102,08% 118,70% 133,01% 135,89% 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 100,00% 111,63% 122,53% 121,92% 96,57% 

ΡΕΛΑΤΕΣ 100,00% 154,86% 178,08% 197,84% 213,59% 

ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 110,96% 144,53% 222,24% 366,30% 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΡΠ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΘΣ ΜΙΣΘΩΣΘΣ 100,00%         

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΕΓΩΝ 100,00%         

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 100,00% 373,11% 373,11% 373,11% 373,11% 

ΡΑΑΓΩΓΑ 100,00%         

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΕ ΕΥΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 100,00% 41,96% 15,27% 18,93% 13,93% 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 100,00% 271,23% 230,91% 199,30% 107,67% 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 167,70% 174,51% 190,28% 200,43% 

            



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XIII 
 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 113,33% 128,27% 142,83% 146,95% 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100,00% 34,64% 34,68% 34,68% 34,68% 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ 
ΥΡΕ ΤΟ ΑΤΙΟ 100,00% 100,00% 99,93% 99,93% 99,93% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΥΛΟΓΘΣ ΑΞΙΑΣ 100,00% 100,00% 101,80% 101,80% 123,15% 

ΛΟΙΡΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 100,00% 121,08% 144,28% 170,75% 189,60% 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ 
ΝΖΟ 100,00% 79,75% 57,56% 57,36% 80,28% 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 100,00%         

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 100,00% 75,20% 81,45% 82,35% 87,43% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΙΤΩΝ/ΜΕΙΩΨΘΦΙΑΣ 100,00% 364,29% 401,27% 536,24% 279,81% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 100,00% 79,89% 86,64% 89,72% 90,55% 

            

ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 214,52% 224,02% 238,92% 247,55% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 100,00% 108,38% 125,12% 133,06% 98,42% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00%         

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 100,00%         

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ 100,00% 263,01% 385,57% 1627,44% 1560,57% 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 231,86% 353,10% 443,88% 504,50% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 208,20% 247,31% 278,94% 292,56% 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 136,48% 155,73% 157,83% 150,03% 

ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 44,11% 49,54% 138,72% 193,77% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 103,37% 101,37% 118,24% 71,99% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 107,85% 120,63% 147,50% 150,96% 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 155,85% 181,22% 210,37% 218,69% 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 100,00% 113,33% 128,27% 142,83% 146,95% 
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ΠΙΝΑΚΑ 10: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ (2006-2010) 

ΙΑΩ  Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 2006-2010 (ποζά ζε χιλιάδες 
€) 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 143.841 169.756 183.997 178.500 149.071 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 110.825 124.507 135.502 137.868 131.218 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 33.016 45.249 48.495 40.632 17.853 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 973 1.073 5.181 6.241 6.551 

  33.989 46.322 53.676 46.873 24.404 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 4.285 5.355 5.588 6.475 7.696 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 3.373 3.609 5.264 5.337 5.921 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 360 611 765 6.502 2.658 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25.971 36.747 42.059 28.559 8.129 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ/ 
ΧΤΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.325 4.808 7.087 2.572 2.780 

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ           

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 22.646 31.939 34.972 25.987 5.349 

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ/ 
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.562 1.582 1.291 629 451 

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 
(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ) 24.208 33.521 36.263 26.616 5.800 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ -11.101 -13.149 -14.753 -13.099 -7.668 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 13.107 20.372 21.510 13.517 -1.868 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 322 111 178 211 -1.831 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 12.785 20.261 21.332 13.306 -37 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 0,30 0,46 0,40 0,26 -0,0007 

            
 

ΠΙΝΑΚΑ 11: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΜΔΓΔΘΟΤ (2006-2010) 

ΙΑΩ Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 2006-2010 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 77,05% 73,34% 73,64% 77,24% 88,02% 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22,95% 26,66% 26,36% 22,76% 11,98% 
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(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 0,68% 0,63% 2,82% 3,50% 4,39% 

  23,63% 27,29% 29,17% 26,26% 16,37% 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 2,98% 3,15% 3,04% 3,63% 5,16% 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 2,34% 2,13% 2,86% 2,99% 3,97% 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,25% 0,36% 0,42% 3,64% 1,78% 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18,06% 21,65% 22,86% 16,00% 5,45% 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ/ 
ΧΤΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2,31% 2,83% 3,85% 1,44% 1,86% 

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ           

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 15,74% 18,81% 19,01% 14,56% 3,59% 

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ/ 
ΧΤΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1,09% 0,93% 0,70% 0,35% 0,30% 

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 
(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ) 16,83% 19,75% 19,71% 14,91% 3,89% 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ -7,72% -7,75% -8,02% -7,34% -5,14% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 9,11% 12,00% 11,69% 7,57% -1,25% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 0,22% 0,07% 0,10% 0,12% -1,23% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 8,89% 11,94% 11,59% 7,45% -0,02% 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 0,00021% 0,00027% 0,00022% 0,00015% 0,00000% 

            
 

ΠΙΝΑΚΑ 12: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ (2006-

2010) 

ΙΑΩ Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 2006-2010 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 100,00% 118,02% 127,92% 124,10% 103,64% 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 100,00% 112,35% 122,27% 124,40% 118,40% 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 137,05% 146,88% 123,07% 54,07% 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 100,00% 110,28% 532,48% 641,42% 673,28% 

  100,00% 136,29% 157,92% 137,91% 71,80% 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 100,00% 124,97% 130,41% 151,11% 179,60% 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 100,00% 107,00% 156,06% 158,23% 175,54% 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 100,00% 169,72% 212,50% 1806,11% 738,33% 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 141,49% 161,95% 109,96% 31,30% 
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ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ/ΧΤΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 100,00% 144,60% 213,14% 77,35% 83,61% 

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ           

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 100,00% 141,04% 154,43% 114,75% 23,62% 

ΕΣΟΔΑ 
ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΧΤΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 100,00% 101,28% 82,65% 40,27% 28,87% 

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ 
ΦΟΩΝ) 100,00% 138,47% 149,80% 109,95% 23,96% 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 100,00% 118,45% 132,90% 118,00% 69,07% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 100,00% 155,43% 164,11% 103,13% -14,25% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 100,00% 34,47% 55,28% 65,53% 
-

568,63% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 100,00% 158,47% 166,85% 104,08% -0,29% 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 100,000% 153,333% 133,333% 86,667% -0,233% 

            
 

3. EUROMEDICA 

ΠΙΝΑΚΑ 13: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ (2006-2010) 

EUROMEDICA  Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 2006-2010 (ποζά ζε χιλιάδες €) 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 186.610 271.051 341.639 443.220 419.306 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 2.186 2.435 3.770 5.354 3.984 

ΥΡΕΑΞΙΑ 39.807 80.295 95.689 100.153 101.061 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 1.333 4.998 6.993 8.543 9.284 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ 
ΡΩΛΘΣΘ 11.686 17.370 38.665 27.245 12.340 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 310 406 1.206 1.269 1.319 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 930 866 1.118 1.516 2.327 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 959 273 989 882 2.118 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 243.821 377.694 490.069 588.182 551.739 
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ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 3.650 5.302 8.163 9.231 6.039 

ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 80.032 110.944 138.116 160.912 179.502 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΘ ΑΞΙΑ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΘΣΘΣ 2.911 68.159 9 9 13 

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 9.159 28.361 36.738 31.275 14.684 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 95.752 212.766 183.026 201.427 200.238 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 339.573 590.460 673.095 789.609 751.977 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47.130 67.643 67.643 67.643 67.642 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ 
ΜΤΧ ΥΡΕ ΤΟ ΑΤΙΟ 7.149 110.488 57.504 57.247 57.247 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9.312 -1.693 36.402 87.372 62.039 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ 
ΕΙΣ ΝΖΟ 19.866 56.390 39.250 2.921 -39.705 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ -648 -17.324 -37.774 -33.753 -8.400 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ 
ΟΜΙΛΟΤ 82.809 215.504 163.025 181.430 138.823 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 40.718 29.653 42.102 65.659 65.626 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 123.527 245.157 205.127 247.089 204.449 

            

ΔΑΝΕΙΑ 56.511 115.711 256.854 278.687 68.492 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 3.378 4.887 5.780 6.435 6.886 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 8.634 24.592 10.547 26.552 23.481 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 73 2.232 2.794 2.654 2.711 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 136 136 2.367 1.824 1.875 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 3.209 1.157 1.161 20.617 6.112 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 71.941 148.715 279.503 336.769 109.557 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 90.839 102.287 99.170 105.415 126.610 

ΔΑΝΕΙΑ 48.896 89.178 83.759 93.312 99.861 
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ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 4.370 5.123 5.536 7.024 211.500 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 144.105 196.588 188.465 205.751 437.971 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 216.046 345.303 467.968 542.520 547.528 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 339.573 590.460 673.095 789.609 751.977 

 

ΠΙΝΑΚΑ 14: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ (2006-

2010) 

EUROMEDICA  Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 2006-2010 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 54,95% 45,91% 50,76% 56,13% 55,76% 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 0,64% 0,41% 0,56% 0,68% 0,53% 

ΥΡΕΑΞΙΑ 11,72% 13,60% 14,22% 12,68% 13,44% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0,39% 0,85% 1,04% 1,08% 1,23% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ 
ΡΩΛΘΣΘ 3,44% 2,94% 5,74% 3,45% 1,64% 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 0,09% 0,07% 0,18% 0,16% 0,18% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 0,27% 0,15% 0,17% 0,19% 0,31% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 0,28% 0,05% 0,15% 0,11% 0,28% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 71,80% 63,97% 72,81% 74,49% 73,37% 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 1,07% 0,90% 1,21% 1,17% 0,80% 

ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 23,57% 18,79% 20,52% 20,38% 23,87% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΘ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 0,86% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2,70% 4,80% 5,46% 3,96% 1,95% 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 28,20% 36,03% 27,19% 25,51% 26,63% 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13,88% 11,46% 10,05% 8,57% 9,00% 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ ΥΡΕ 
ΤΟ ΑΤΙΟ 2,11% 18,71% 8,54% 7,25% 7,61% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XIX 
 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,74% -0,29% 5,41% 11,07% 8,25% 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΖΟ 5,85% 9,55% 5,83% 0,37% -5,28% 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ -0,19% -2,93% -5,61% -4,27% -1,12% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 24,39% 36,50% 24,22% 22,98% 18,46% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 11,99% 5,02% 6,25% 8,32% 8,73% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 36,38% 41,52% 30,48% 31,29% 27,19% 

            

ΔΑΝΕΙΑ 16,64% 19,60% 38,16% 35,29% 9,11% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 0,99% 0,83% 0,86% 0,81% 0,92% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 2,54% 4,16% 1,57% 3,36% 3,12% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 0,02% 0,38% 0,42% 0,34% 0,36% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ 0,04% 0,02% 0,35% 0,23% 0,25% 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 0,95% 0,20% 0,17% 2,61% 0,81% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 21,19% 25,19% 41,53% 42,65% 14,57% 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 26,75% 17,32% 14,73% 13,35% 16,84% 

ΔΑΝΕΙΑ 14,40% 15,10% 12,44% 11,82% 13,28% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 1,29% 0,87% 0,82% 0,89% 28,13% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 42,44% 33,29% 28,00% 26,06% 58,24% 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 63,62% 58,48% 69,52% 68,71% 72,81% 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

ΠΙΝΑΚΑ 15: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ (2006-2010) 

EUROMEDICA  Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 2006-2010 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 100,00% 145,25% 183,08% 237,51% 224,70% 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 100,00% 111,39% 172,46% 244,92% 182,25% 

ΥΡΕΑΞΙΑ 100,00% 201,71% 240,38% 251,60% 253,88% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 100,00%         

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 100,00% 374,94% 524,61% 640,89% 696,47% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ 
ΡΩΛΘΣΘ 100,00% 148,64% 330,87% 233,14% 105,60% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XX 
 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 100,00% 130,97% 389,03% 409,35% 425,48% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 93,12% 120,22% 163,01% 250,22% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 28,47% 103,13% 91,97% 220,86% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 154,91% 201,00% 241,24% 226,29% 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 100,00% 145,26% 223,64% 252,90% 165,45% 

ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 138,62% 172,58% 201,06% 224,29% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΘ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 100,00% 2341,43% 0,31% 0,31% 0,45% 

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 100,00% 309,65% 401,11% 341,47% 160,32% 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 222,21% 191,15% 210,36% 209,12% 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 173,88% 198,22% 232,53% 221,45% 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100,00% 143,52% 143,52% 143,52% 143,52% 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ ΥΡΕ 
ΤΟ ΑΤΙΟ 100,00% 1545,50% 804,36% 800,77% 800,77% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100,00% -18,18% 390,91% 938,27% 666,23% 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΖΟ 100,00% 283,85% 197,57% 14,70% -199,86% 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 100,00% 2673,46% 5829,32% 5208,80% 1296,30% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 100,00% 260,24% 196,87% 219,09% 167,64% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 100,00% 72,83% 103,40% 161,25% 161,17% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 100,00% 198,46% 166,06% 200,03% 165,51% 

            

ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 204,76% 454,52% 493,16% 121,20% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 100,00% 144,67% 171,11% 190,50% 203,85% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 284,83% 122,16% 307,53% 271,96% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 100,00% 3057,53% 3827,40% 3635,62% 3713,70% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ 100,00% 100,00% 1740,44% 1341,18% 1378,68% 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 36,05% 36,18% 642,47% 190,46% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 206,72% 388,52% 468,12% 152,29% 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 112,60% 109,17% 116,05% 139,38% 

ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 182,38% 171,30% 190,84% 204,23% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XXI 
 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 117,23% 126,68% 160,73% 4839,82% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 136,42% 130,78% 142,78% 303,92% 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 159,83% 216,61% 251,11% 253,43% 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 100,00% 173,88% 198,22% 232,53% 221,45% 

 

ΠΙΝΑΚΑ 16: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ (2006-2010) 

EUROMEDICA  Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 2006- 2010 (ποζά ζε 
χιλιάδες €) 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 158.029 191.868 229.123 254.246 223.732 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 124.323 145.790 181.428 199.305 189.253 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 33.706 46.078 47.695 54.941 34.479 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 3.197 3.850 4.721 4.361 5.989 

  36.903 49.928 52.416 59.302 40.468 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 17.721 23.652 24.626 25.936 25.027 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 1.082 2.634 2.841 3.638 12.995 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.853 1.509 794 5.525 13.144 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16.247 22.133 24.155 24.203 -10.698 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 5.498 9.368 17.946 14.826 16.379 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 10.749 12.765 6.209 9.377 -27.077 

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 535 18.718 -20.528 -22.748 -15.477 

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΡΟ ΦΟΩΝ) 11.284 31.483 -14.319 -13.371 -42.554 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ -4.850 -9.501 2.721 -5.162 -6.059 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 6.434 21.982 -11.598 -18.533 -48.613 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 2.280 2.905 2.624 3.045 -2.630 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 4.154 19.077 -14.222 -21.578 -45.983 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 0,14 0,59 -0,35 -0,57 -1,20 

            
 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XXII 
 

ΠΙΝΑΚΑ 17: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΜΔΓΔΘΟΤ (2006-2010) 

EUROMEDICA  Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 2006-2010 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 78,67% 75,98% 79,18% 78,39% 84,59% 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21,33% 24,02% 20,82% 21,61% 15,41% 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 2,02% 2,01% 2,06% 1,72% 2,68% 

  23,35% 26,02% 22,88% 23,32% 18,09% 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 11,21% 12,33% 10,75% 10,20% 11,19% 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 0,68% 1,37% 1,24% 1,43% 5,81% 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1,17% 0,79% 0,35% 2,17% 5,87% 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10,28% 11,54% 10,54% 9,52% -4,78% 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 3,48% 4,88% 7,83% 5,83% 7,32% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 6,80% 6,65% 2,71% 3,69% -12,10% 

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 0,34% 9,76% -8,96% -8,95% -6,92% 

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ 
ΦΟΩΝ) 7,14% 16,41% -6,25% -5,26% -19,02% 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ -3,07% -4,95% 1,19% -2,03% -2,71% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 4,07% 11,46% -5,06% -7,29% -21,73% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 1,44% 1,51% 1,15% 1,20% -1,18% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 2,63% 9,94% -6,21% -8,49% -20,55% 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

            

 

ΠΙΝΑΚΑ 18: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ (2006-

2010) 

EUROMEDICA  Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 2006-2010 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 100,00% 121,41% 144,99% 160,89% 141,58% 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 100,00% 117,27% 145,93% 160,31% 152,23% 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 136,71% 141,50% 163,00% 102,29% 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 100,00% 120,43% 147,67% 136,41% 187,33% 
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  100,00% 135,30% 142,04% 160,70% 109,66% 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 100,00% 133,47% 138,97% 146,36% 141,23% 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 100,00% 243,44% 262,57% 336,23% 1201,02% 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 100,00% 81,44% 42,85% 298,17% 709,34% 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 136,23% 148,67% 148,97% -65,85% 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 100,00% 170,39% 326,41% 269,66% 297,91% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 100,00% 118,76% 57,76% 87,24% -251,90% 

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 100,00% 3498,69% 
-

3837,01% 
-

4251,96% 
-

2892,90% 

            

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΡΟ ΦΟΩΝ) 100,00% 279,01% -126,90% -118,50% -377,12% 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 100,00% 195,90% -56,10% 106,43% 124,93% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 100,00% 341,65% -180,26% -288,05% -755,56% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 100,00% 127,41% 115,09% 133,55% -115,35% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 100,00% 459,24% -342,37% -519,45% 

-
1106,96% 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 100,00% 421,43% -250,00% -407,14% -857,14% 

            

 

4. ΤΓΔΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 19: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ (2006-2010) 

ΤΓΔΙΑ Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 2006-2010 (ποζά ζε χιλιάδες €) 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 89.860 173.340 233.279 253.498 263.216 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 4.407 4.764 139.818 148.298 145.772 

ΥΡΕΑΞΙΑ 7.222 267.813 234.520 230.146 186.549 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0 0 0 0 0 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 60.357 204 294 0 0 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ 
ΡΩΛΘΣΘ 12 342 664 762 263 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 1.993 172 169 167 164 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 59 7.417 701 488 553 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 3.738 4.526 5.356 5.195 5.837 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 167.648 458.578 614.801 638.554 602.354 
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ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 2.859 6.785 9.855 10.759 9.864 

ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 27.381 46.066 89.362 81.765 73.125 

ΛΟΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ       19.826 27.575 

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.295 8.871 199.576 29.111 35.918 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 35.535 61.722 298.793 141.461 146.482 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ         10.859 

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 203.183 520.300 913.594 780.015 759.695 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26.322 51.509 51.509 66.961 72.103 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ 
ΥΡΕ ΤΟ ΑΤΙΟ       310.932 292.421 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71.375 266.737 266.952 4.770 5.376 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ 
ΝΖΟ 3.088 13.574 22.090 16.502 -64.178 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΟΡΘΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   33 -410     

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΘΣ ΑΞΙΑΣ         -14 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 100.785 331.853 340.141 399.165 305.708 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 50 5.304 38.955 32.201 20.441 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 100.835 337.157 379.096 431.366 326.149 

            

ΔΑΝΕΙΑ 20.120 22.234 33.135 35.990 33.017 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 10.471 12.809 12.698 12.927 12.420 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 15.243 23.557 48.391 50.173 49.790 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 0     671 737 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ 3.015 7.287 11.090 11.946 11.506 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ   6.224 974 290 520 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 48.849 72.111 106.288 111.997 107.990 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 29.524 40.623 90.864 48.372 63.454 
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ΔΑΝΕΙΑ 23.703 64.681 328.779 156.042 217.539 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 156 150 0 2.248 622 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 116 5.578 8.567 7.675 6.007 

ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ       22.315 32.927 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 53.499 111.032 428.210 236.652 320.549 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ         5.007 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 102.348 183.143 534.498 348.649 433.546 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 203.183 520.300 913.594 780.015 759.695 

 

ΠΙΝΑΚΑ 20: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ (2006-

2010) 

ΤΓΔΙΑ Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 2006-2010 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 44,23% 33,32% 25,53% 32,50% 34,65% 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 2,17% 0,92% 15,30% 19,01% 19,19% 

ΥΡΕΑΞΙΑ 3,55% 51,47% 25,67% 29,51% 24,56% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ 29,71% 0,04% 0,03% 0,00% 0,00% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 0,01% 0,07% 0,07% 0,10% 0,03% 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 0,98% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 0,03% 1,43% 0,08% 0,06% 0,07% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 1,84% 0,87% 0,59% 0,67% 0,77% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 82,51% 88,14% 67,29% 81,86% 79,29% 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 1,41% 1,30% 1,08% 1,38% 1,30% 

ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 13,48% 8,85% 9,78% 10,48% 9,63% 

ΛΟΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 2,54% 3,63% 

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2,61% 1,70% 21,85% 3,73% 4,73% 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 17,49% 11,86% 32,71% 18,14% 19,28% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 
ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43% 
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ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12,95% 9,90% 5,64% 8,58% 9,49% 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ ΥΡΕ ΤΟ 
ΑΤΙΟ 0,00% 0,00% 0,00% 39,86% 38,49% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 35,13% 51,27% 29,22% 0,61% 0,71% 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΖΟ 1,52% 2,61% 2,42% 2,12% -8,45% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΟΡΘΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00% 0,01% -0,04% 0,00% 0,00% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΘΣ ΑΞΙΑΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 49,60% 63,78% 37,23% 51,17% 40,24% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 0,02% 1,02% 4,26% 4,13% 2,69% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 49,63% 64,80% 41,50% 55,30% 42,93% 

            

ΔΑΝΕΙΑ 9,90% 4,27% 3,63% 4,61% 4,35% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 5,15% 2,46% 1,39% 1,66% 1,63% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 7,50% 4,53% 5,30% 6,43% 6,55% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,10% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1,48% 1,40% 1,21% 1,53% 1,51% 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 0,00% 1,20% 0,11% 0,04% 0,07% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 24,04% 13,86% 11,63% 14,36% 14,21% 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 14,53% 7,81% 9,95% 6,20% 8,35% 

ΔΑΝΕΙΑ 11,67% 12,43% 35,99% 20,00% 28,64% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 0,08% 0,03% 0,00% 0,29% 0,08% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 0,06% 1,07% 0,94% 0,98% 0,79% 

ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 4,33% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 26,33% 21,34% 46,87% 30,34% 42,19% 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 
ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 50,37% 35,20% 58,50% 44,70% 57,07% 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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ΠΙΝΑΚΑ 21: ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ (2006-2010) 

ΤΓΔΙΑ Α.Δ.  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 2006-2010 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ           

            

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 100,00% 192,90% 259,60% 282,10% 292,92% 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 100,00% 108,10% 3172,63% 3365,06% 3307,74% 

ΥΡΕΑΞΙΑ 100,00% 3708,29% 3247,30% 3186,73% 2583,07% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ           

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΕΙΕΣ 100,00% 0,34% 0,49% 0,00% 0,00% 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΡΟΣ 
ΡΩΛΘΣΘ 100,00% 2850,00% 5533,33% 6350,00% 2191,67% 

ΑΚΙΝΘΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘ 100,00% 8,63% 8,48% 8,38% 8,23% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 12571,19% 1188,14% 827,12% 937,29% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 121,08% 143,29% 138,98% 156,15% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 273,54% 366,72% 380,89% 359,30% 

            

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 100,00% 237,32% 344,70% 376,32% 345,02% 

ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 100,00% 168,24% 326,36% 298,62% 267,06% 

ΛΟΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ           

ΜΕΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 100,00% 167,54% 3769,14% 549,78% 678,34% 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 173,69% 840,84% 398,09% 412,22% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ 100,00%         

            

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,00% 256,07% 449,64% 383,90% 373,90% 

            

            

ΡΑΘΘΤΙΚΟ           

            

ΜΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100,00% 195,69% 195,69% 254,39% 273,93% 

ΔΙΑΦΟΑ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΜΤΧ 
ΥΡΕ ΤΟ ΑΤΙΟ           

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100,00% 373,71% 374,01% 6,68% 7,53% 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ/ΗΘΜΙΩΝ ΕΙΣ 
ΝΖΟ 100,00% 439,57% 715,35% 534,39% -2078,30% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΟΡΘΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ           

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΘΣ ΑΞΙΑΣ           



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XXVIII 
 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 100,00% 329,27% 337,49% 396,06% 303,33% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 100,00% 10608,00% 77910,00% 64402,00% 40882,00% 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. 100,00% 334,37% 375,96% 427,79% 323,45% 

            

ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 110,51% 164,69% 178,88% 164,10% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 100,00% 122,33% 121,27% 123,46% 118,61% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 154,54% 317,46% 329,15% 326,64% 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ           

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ 100,00% 241,69% 367,83% 396,22% 381,63% 

ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ           

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 147,62% 217,58% 229,27% 221,07% 

            

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 137,59% 307,76% 163,84% 214,92% 

ΔΑΝΕΙΑ 100,00% 272,88% 1387,08% 658,32% 917,77% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 100,00% 96,15% 0,00% 1441,03% 398,72% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 100,00% 4808,62% 7385,34% 6616,38% 5178,45% 

ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ           

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 207,54% 800,41% 442,35% 599,17% 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΣ ΡΩΛΘΣΘ           

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 100,00% 178,94% 522,24% 340,65% 423,60% 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 100,00% 256,07% 449,64% 383,90% 373,90% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 22: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ (2006-2010) 

ΤΓΔΙΑ Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΚΑΘΔΣΗ ΜΟΡΦΗ 2006-2010 (ποζά ζε χιλιάδες 
€) 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 94.593 130.322 281.821 353.384 299.013 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 79.369 105.538 228.405 298.449 282.610 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XXIX 
 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15.224 24.784 53.416 54.935 16.403 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 4.503 5.988 11.763 9.680 9.314 

  19.727 30.772 65.179 64.615 25.717 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 9.234 8.355 21.033 25.940 34.755 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 1.149 1.617 2.631 5.371 6.708 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.233 3.912 7.661 3.993 8.965 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5.111 16.888 33.854 29.311 -24.711 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.719 3.228 30.040 338 847 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 392 13.660 3.814 28.973 -25.558 

ΑΡΟΜΕΙΩΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ         -44.317 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 140 251 11.980 3.281 576 

ΛΟΙΡΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8 7 -324 -14.861 -12.231 

ΚΕΔΟΣ ΑΡΠ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 32 0 0 0 10 

ΚΕΔΘ/ΗΘΜΙΕΣ ΑΡΠ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 2.411 2.845 139 -21 0 

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ 
ΦΟΩΝ) 2.983 16.763 15.609 17.372 -81.520 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ -1.948 -4.587 5.238 -13.474 -5.585 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 1.035 12.176 20.847 3.898 -87.105 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 8 -120 205 -5.039 -4.110 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 1.027 12.296 20.642 8.937 -82.995 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 0,024 0,18 0,17 0,08 -0,46 

            

 

ΠΙΝΑΚΑ 23: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ 

ΜΔΓΔΘΟΤ (2006-2010) 

ΤΓΔΙΑ Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΙΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 2006-2010 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 83,91% 80,98% 81,05% 84,45% 94,51% 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16,09% 19,02% 18,95% 15,55% 5,49% 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 4,76% 4,59% 4,17% 2,74% 3,11% 

  20,85% 23,61% 23,13% 18,28% 8,60% 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 9,76% 6,41% 7,46% 7,34% 11,62% 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 1,21% 1,24% 0,93% 1,52% 2,24% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XXX 
 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4,47% 3,00% 2,72% 1,13% 3,00% 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5,40% 12,96% 12,01% 8,29% -8,26% 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4,99% 2,48% 10,66% 0,10% 0,28% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 0,41% 10,48% 1,35% 8,20% -8,55% 

ΑΡΟΜΕΙΩΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -14,82% 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,15% 0,19% 4,25% 0,93% 0,19% 

ΛΟΙΡΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,01% 0,01% -0,11% -4,21% -4,09% 

ΚΕΔΟΣ ΑΡΠ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΚΕΔΘ/ΗΘΜΙΕΣ ΑΡΠ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 2,55% 2,18% 0,05% -0,01% 0,00% 

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΡΟ ΦΟΩΝ) 3,15% 12,86% 5,54% 4,92% -27,26% 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ -2,06% -3,52% 1,86% -3,81% -1,87% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 1,09% 9,34% 7,40% 1,10% -29,13% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 0,01% -0,09% 0,07% -1,43% -1,37% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 1,09% 9,44% 7,32% 2,53% -27,76% 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 0,00008% 0,00006% 0,00005% 0,00001% 0,00006% 

            

 

ΠΙΝΑΚΑ 24: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ (2006-

2010) 

ΤΓΔΙΑ Α.Δ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΩ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 2006-2010 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ 2006 2007 2008 2009 2010 

            

ΡΩΛΘΣΕΙΣ 100,00% 137,77% 297,93% 373,58% 316,10% 

(ΜΕΙΟΝ) ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΘΕΝΤΩΝ 100,00% 132,97% 287,78% 376,03% 356,07% 

            

ΜΙΚΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 162,80% 350,87% 360,84% 107,74% 

(ΣΥΝ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 100,00% 132,98% 261,23% 214,97% 206,84% 

  100,00% 155,99% 330,41% 327,55% 130,36% 

(ΜΕΙΟΝ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 100,00% 90,48% 227,78% 280,92% 376,38% 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 100,00% 140,73% 228,98% 467,45% 583,81% 

ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 100,00% 92,42% 180,98% 94,33% 211,79% 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 330,42% 662,38% 573,49% -483,49% 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 100,00% 68,40% 636,58% 7,16% 17,95% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΘΩΝ 
ΕΓΑΣΙΩΝ 100,00% 3484,69% 972,96% 7391,07% -6519,90% 

ΑΡΟΜΕΙΩΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ           



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XXXI 
 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 100,00% 179,29% 8557,14% 2343,57% 411,43% 

ΛΟΙΡΑ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100,00% 87,50% 

-
4050,00% 

-
185762,50% 

-
152887,50% 

ΚΕΔΟΣ ΑΡΠ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,25% 

ΚΕΔΘ/ΗΘΜΙΕΣ ΑΡΠ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 100,00% 118,00% 5,77% -0,87% 0,00% 

ΜΕΙΚΑ ΚΕΔΘ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΡΟ ΦΟΩΝ) 100,00% 561,95% 523,27% 582,37% -2732,82% 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 100,00% 235,47% -268,89% 691,68% 286,70% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ 100,00% 1176,43% 2014,20% 376,62% -8415,94% 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΩΝ 100,00% 
-

1500,00% 2562,50% -62987,50% -51375,00% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΩΝ ΡΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 100,00% 1197,27% 2009,93% 870,20% -8081,30% 

            

            

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 100,00% 750,00% 708,33% 337,50% -1916,67% 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΔ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ 

1.ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑ 25: ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. 

    2006 2007 2008 2009 2010 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ % 10,80% 6,14% 3,00% 1,72% -6,53% 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Η.Κ. % 10,68% 9,03% 6,41% 1,13% -8,52% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΟ ΚΔΡΓΟΤ             

ΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ % 22,04% 20,58% 18,90% 18,28% 11,85% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ % 6,43% 5,43% 3,90% 0,67% -5,73% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 1,10 0,76 0,79 0,80 1,18 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔ 0,87 0,95 0,99 0,98 0,81 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΦΟΡΔ 1,67 1,40 1,40 1,30 1,15 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΦΟΡΔ 47,13 41,02 38,83 45,29 47,86 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΦΟΡΔ 1,84 1,69 1,72 1,56 1,31 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΦΟΡΔ 28,83 10,23 9,73 9,89 12,45 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 198,54 216,53 211,92 233,45 279,32 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 159,30 151,36 147,68 165,89 147,65 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΔ 7,74 8,90 9,40 8,06 7,63 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ             

ΣΡΔΥΟΤΑ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,71 1,61 1,58 1,42 0,70 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,69 1,55 1,52 1,38 0,68 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ             

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ % 51,52% 119,18% 108,64% 109,25% 26,20% 

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ (2) % 34,03% 54,42% 52,13% 52,26% 20,79% 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΚΧΝ ΦΟΡΔ 6,90 5,78 3,71 3,67 3,51 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ             

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (1) ΦΟΡΔ 1,92 1,47 1,41 1,33 1,41 

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (2) ΦΟΡΔ 0,66 0,59 0,59 0,57 0,58 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ             

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
ΚΔΓΑΛΑΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΦΟΡΔ 0,79 1,26 1,26 1,22 0,69 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
Η.Κ. 

ΦΟΡΔ 0,52 0,57 0,60 0,58 0,55 

ΣΗΜΖ ΠΡΟ ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ   18,95 27,89 19,08 79,00 -5,80 

 

2. ΙΑΩ 
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ΠΙΝΑΚΑ 26: ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ ΙΑΧ Α.Δ. 

    2006 2007 2008 2009 2010 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ % 11,69% 14,08% 13,34% 9,09% 1,92% 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Η.Κ. % 8,71% 16,95% 16,35% 10,01% -1,37% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΟ ΚΔΡΓΟΤ             

ΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ % 22,95% 26,66% 26,36% 22,76% 11,98% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ % 9,11% 12,00% 11,58% 7,57% -1,25% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,69 0,71 0,68 0,61 0,49 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔ 0,65 0,75 0,70 0,60 0,49 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΦΟΡΔ 3,12 2,20 2,29 2,04 1,61 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΦΟΡΔ 32,25 34,09 33,66 32,82 34,61 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΦΟΡΔ 5,14 4,28 3,91 3,11 2,05 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΦΟΡΔ 14,21 6,19 7,88 8,85 13,68 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 71,02 85,26 93,28 117,43 177,81 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 122,70 149,06 156,29 155,67 155,48 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΔ 11,32 10,71 10,84 11,12 10,55 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ             

ΣΡΔΥΟΤΑ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,75 1,16 1,08 0,96 0,99 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,67 1,09 1,01 0,90 0,94 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ             

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ % 37,61% 98,00% 107,35% 116,92% 121,50% 

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ (2) % 27,33% 49,49% 51,77% 53,90% 54,85% 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΚΧΝ ΦΟΡΔ 9,93 9,41 6,66 15,80 6,42 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ             

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (1) ΦΟΡΔ 4,83 2,94 3,29 3,38 3,28 

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (2) ΦΟΡΔ 0,83 0,75 0,77 0,77 0,77 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ             

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
ΚΔΓΑΛΑΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΦΟΡΔ 0,93 1,05 1,02 0,99 1,00 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
Η.Κ. 

ΦΟΡΔ 0,68 0,53 0,49 0,46 0,45 

ΣΗΜΖ ΠΡΟ ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΦΟΡΔ  14,47 19,02 16,93 16,15 
-

3428,57 
 

3. EUROMEDICA 

ΠΙΝΑΚΑ 27: ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ EUROMEDICA Α.Δ. 

    2006 2007 2008 2009 2010 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ % 5,81% 8,10% -3,00% -2,32% 
-

13,97% 
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ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Η.Κ. % 5,21% 8,97% -5,65% -7,50% 
-

23,78% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΟ ΚΔΡΓΟΤ             

ΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ % 21,33% 24,02% 20,82% 21,61% 15,41% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ % 4,07% 11,46% -5,06% -7,29% 
-

21,73% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,81 0,49 0,48 0,44 0,73 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔ 0,65 0,51 0,47 0,43 0,41 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΦΟΡΔ 1,65 0,90 1,25 1,26 1,12 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΦΟΡΔ 43,30 36,19 28,07 27,54 37,05 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΦΟΡΔ 1,97 1,73 1,66 1,58 1,25 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΦΟΡΔ 17,25 6,77 6,24 8,13 15,24 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 184,85 211,05 220,02 231,01 292,84 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 266,69 256,09 199,51 193,05 244,18 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΔ 8,43 10,09 13,00 13,25 9,85 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ             

ΣΡΔΥΟΤΑ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,66 1,08 0,97 0,98 0,46 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,64 1,06 0,93 0,93 0,44 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ             

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ % 58,24% 60,66% 136,26% 136,29% 53,59% 

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ (2) % 37,06% 38,24% 58,52% 58,54% 35,95% 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΚΧΝ ΦΟΡΔ 6,13 4,92 2,66 3,71 2,11 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ             

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (1) ΦΟΡΔ 2,55 1,78 2,68 2,92 2,76 

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (2) ΦΟΡΔ 0,72 0,64 0,73 0,74 0,73 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ             

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
ΚΔΓΑΛΑΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΦΟΡΔ 0,80 1,03 0,97 0,98 0,55 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
Η.Κ. 

ΦΟΡΔ 0,51 0,65 0,42 0,42 0,37 

ΣΗΜΖ ΠΡΟ ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΦΟΡΔ  38,29 15,02 -18,29 -9,63 -2,43 

 

4. ΤΓΔΙΑ  

ΠΙΝΑΚΑ 28: ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ ΤΓΔΙΑ Α.Δ. 

    2006 2007 2008 2009 2010 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ % 3,49% 4,10% 3,22% 3,20% -5,22% 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Η.Κ. % 1,03% 3,61% 5,50% 0,90% 
-

14,06% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΟ ΚΔΡΓΟΤ             

ΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ % 16,10% 19,02% 18,95% 15,55% 11,47% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ % 1,10% 9,34% 7,40% 1,10% 
-

11,42% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XXXV 
 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 1,11 0,32 0,58 0,65 0,55 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔ 0,58 0,28 0,46 0,55 0,72 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΦΟΡΔ 2,66 2,11 0,94 2,50 1,17 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΦΟΡΔ 33,09 19,21 28,60 32,85 7,12 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΦΟΡΔ 3,45 2,83 3,15 4,32 3,06 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΦΟΡΔ 17,86 14,69 1,41 12,14 2,73 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 105,65 129,02 115,74 84,45 119,23 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 135,77 140,49 145,20 59,16 81,95 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΔ 11,03 19,00 12,76 11,11 51,25 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ             

ΣΡΔΥΟΤΑ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,66 0,56 0,70 0,60 1,95 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,61 0,49 0,67 0,55 1,63 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ             

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ % 48,44% 21,39% 28,04% 25,96% 33,11% 

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ (2) % 57,08% 17,64% 21,94% 20,64% 14,85% 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΚΧΝ ΦΟΡΔ 3,23 7,68 1,78 3,70 9,05 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ             

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (1) ΦΟΡΔ 4,61 7,43 2,06 4,51 1,64 

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (2) ΦΟΡΔ 0,82 0,88 0,67 0,82 0,62 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ             

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
ΚΔΓΑΛΑΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΦΟΡΔ 0,52 0,89 0,79 0,85 1,30 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
Η.Κ. 

ΦΟΡΔ 0,62 0,74 0,62 0,68 0,58 

ΣΗΜΖ ΠΡΟ ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ  ΦΟΡΔ 113,75 20,89 15,76 21,63 -1,51 

 

 

5. ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ  

ΠΙΝΑΚΑ 29: ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ ΚΛΑΓΟΤ ΤΓΔΙΑ 

 

    2006 2007 2008 2009 2010 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ % 7,95% 8,11% 4,14% 2,92% -5,95% 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Η.Κ. % 
6,41% 9,64% 5,65% 1,13% 

-
11,93% 

ΠΔΡΙΘΧΡΙΟ ΚΔΡΓΟΤ             

ΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ % 20,60% 22,57% 21,26% 19,55% 12,68% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ % 
5,18% 9,56% 4,45% 0,51% 

-
10,03% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,93 0,57 0,63 0,63 0,74 
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ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔ 0,68 0,62 0,65 0,64 0,61 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

ΦΟΡΔ 
2,28 1,65 1,47 1,77 1,26 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΦΟΡΔ 38,94 32,63 32,29 34,62 31,66 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΦΟΡΔ 3,10 2,63 2,61 2,64 1,92 

ΚΤΚΛΟΦ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΦΟΡΔ 19,54 9,47 6,31 9,75 11,02 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ             

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 140,02 160,47 160,24 166,58 217,30 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΖΜΔΡΔ 171,12 174,25 162,17 143,44 157,32 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΔ 9,63 12,17 11,50 10,89 19,82 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ             

ΣΡΔΥΟΤΑ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,70 1,10 1,08 0,99 1,02 

ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΦΟΡΔ 0,65 1,05 1,03 0,94 0,92 

ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ             

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ % 48,95% 74,81% 95,07% 97,11% 58,60% 

ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ (2) % 38,88% 39,95% 46,09% 46,33% 31,61% 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΟΚΧΝ             

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΚΧΝ ΦΟΡΔ 6,55 6,95 3,70 6,72 5,27 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ             

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (1) ΦΟΡΔ 3,48 3,40 2,36 3,03 2,27 

ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (2) ΦΟΡΔ 0,76 0,72 0,69 0,73 0,68 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ             

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
ΚΔΓΑΛΑΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΦΟΡΔ 
0,76 1,06 1,01 1,01 0,88 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΜΔ 
Η.Κ. 

ΦΟΡΔ 
0,58 0,62 0,53 0,53 0,49 

ΣΗΜΖ ΠΡΟ ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΦΟΡΔ 46,36 20,70 8,37 26,79 -859,58 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΔ ΚΙΝΗΔΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

1.ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑ 30: ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ – ΠΗΓΔ (2006-2010) 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. - ΠΖΓΔ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

  
2006-
2007   

2007-
2008   

2008-
2009   

2009-
2010   

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % 

ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ     4.515 17,24%     8.153 4,28% 

ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 167 0,11% 7 0,03%         

ΤΠΔΡΑΞΗΑ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ         20 0,07% 29 0,02% 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ 
ΠΧΛΖΖ                 

ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ                 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ             135 0,07% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 742 0,50% 650 2,48%         

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ         1.004 3,30% 1.453 0,76% 

ΠΔΛΑΣΔ/ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ     3.037 11,60%         

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ                 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ ΜΔΧ 
ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ     1 0,004%         

ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ         275 0,90% 10.233 5,37% 

ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
ΠΡΟΨΟΝΣΑ             156 0,08% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 909 0,61% 8.210 31,35% 1.299 4,27% 20.159 10,57% 

                  

ΠΑΘΖΣΗΚΟ                 

ΜΣΥ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 852 0,57%             

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΜΣΥ ΤΠΔΡ 
ΣΟ ΑΡΣΗΟ 4.510 3,04%             

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 598 0,40% 64 0,24% 187 0,61% 4.327 2,27% 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΧΝ/ΕΖΜΗΧΝ ΔΗ ΝΈΟ 9.155 6,17% 5.571 21,27%         

ΗΓΗΔ ΜΔΣΟΥΔ                 

ΤΝΟΛΟ Η.Κ. ΜΔΣΟΥΧΝ ΟΜΗΛΟΤ                 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΡΗΣΧΝ                 

                  

ΓΑΝΔΗΑ 119.282 80,34%     1.365 4,49%     

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 2.002 1,35% 2.161 8,25%     2.269 1,19% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.625 1,09%         1.088 0,57% 
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ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΡΑΣΗΚΧΝ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ         18 0,06%     

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ 
ΔΞΟΓΑ                 

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ/ΔΜΠΟΡΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 5.274 3,55% 1.700 6,49% 13.038 42,87%     

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     1.658 6,33%         

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ         3.053 10,04% 17.756 9,31% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
ΠΛΖΡΧΣΔΔ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ         3.000 9,86% 143.656 75,33% 

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 4.263 2,87% 1.183 4,52% 3.093 10,17% 1.436 0,75% 

ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
ΠΡΟΨΟΝΣΑ     5.642 21,54% 5.363 17,63%     

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 147.561 99,39% 17.979 68,65% 29.117 95,73% 170.532 89,43% 

ΤΝΟΛΟ 148.470 100,00% 26.189 100,00% 30.416 100,00% 190.691 100,00% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 31: ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ – ΥΡΗΔΙ (2006-2010) 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. - ΥΡΗΔΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  

  
2006-
2007   

2007-
2008   

2008-
2009   

2009-
2010   

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % 

ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 343 0,23%     4.483 17,72%     

ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ         31 0,12% 110 0,06% 

ΤΠΔΡΑΞΗΑ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ 105 0,07% 56 0,26%         

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ 
ΠΧΛΖΖ                 

ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ                 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 11 0,01% 21 0,10% 149 0,59%     

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ         296 1,17% 2.849 1,44% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 1.398 0,94% 544 2,50%         

ΠΔΛΑΣΔ/ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 26.846 18,10%     12.909 51,04% 1.778 0,90% 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ                 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ ΜΔΧ 
ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ                 

ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ 
ΓΗΑΘΔΗΜΑ 18.422 12,42% 2.019 9,27%         

ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
ΠΡΟΨΟΝΣΑ         482 1,91%     

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 47.125 31,78% 2.640 12,12% 18.350 72,55% 4.737 2,40% 

                  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ                 

ΜΣΥ ΚΔΦΑΛΑΗΟ                 
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ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΜΣΥ 
ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ                 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ                 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΧΝ/ΕΖΜΗΧΝ ΔΗ 
ΝΈΟ         2.696 10,66% 17.865 9,06% 

ΗΓΗΔ ΜΔΣΟΥΔ                 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣόΥΩΝ ΟΜΙΛΟΤ                 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΡΗΣΧΝ 413 0,28% 94 0,43% 74 0,29% 39 0,02% 

ΓΑΝΔΗΑ     6.806 31,24%     147.239 74,65% 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ         970 3,84%     

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     5.009 22,99% 215 0,85%     

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΡΑΣΗΚΧΝ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ 26 0,02% 6 0,03%         

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ 
ΔΞΟΓΑ                 

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.838 1,24% 1.997 9,17% 1.973 7,80% 1.394 0,71% 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ/ΔΜΠΟΡΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ             23.248 11,79% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 2.020 1,36%     1.015 4,01% 1.285 0,65% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ 72.554 48,92% 5.237 24,04%         

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
ΠΛΖΡΧΣΔΔ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 24.328 16,40%             

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                 

ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
ΠΡΟΨΟΝΣΑ             1.419 0,72% 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 101.179 68,22% 19.149 87,88% 6.943 27,45% 192.489 97,60% 

ΤΝΟΛΟ 148.304 100,00% 21.789 100,00% 25.293 100,00% 197.226 100,00% 

 

 

2.ΙΑΩ  

ΠΙΝΑΚΑ 32: ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ – ΠΗΓΔ (2006-2010) 

ΗΑΧ Α.Δ. - ΠΖΓΔ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
2006-
2007   

2007-
2008   

2008-
2009   

2009-
2010   

  ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % 

ΔΝΧΜΑΣΔ 
ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ                 

ΑΧΜΑΣΔ 
ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 242 0,27%     1 0,002% 50 0,17% 

ΤΠΔΡΑΞΗΑ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ 
ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ 
ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ 
ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ                 

ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ                 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ     88 0,17%     94 0,32% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XL 
 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1.778 1,96% 7.701 15,08%         

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ         27 0,06% 1.131 3,81% 

ΠΔΛΑΣΔ                 

ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ                 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΌ 
ΤΜΒΑΔΗ 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ 
ΜΗΘΧΖ                 

ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
ΔΡΓΧΝ                 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
ΣΟΗΥΔΗΑ                 

ΠΑΡΑΓΧΓΑ                 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
ΣΟΗΥΔΗΑ Δ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ 
ΜΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ                 

ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ 
ΗΟΓΤΝΑΜΑ     4.080 7,99% 3.198 7,55% 9.271 31,22% 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.020 2,22% 11.869 23,24% 3.226 7,62% 10.546 35,51% 

                  

ΠΑΘΖΣΗΚΟ                 

ΜΣΥ ΚΔΦΑΛΑΗΟ     28 0,05%         

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ 
ΔΚΓΟΖ ΜΣΥ ΤΠΔΡ ΣΟ 
ΑΡΣΗΟ                 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΑΤΛΟΓΖ 
ΑΞΗΑ                 

ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 1.019 1,12% 1.122 2,20% 1.280 3,02% 911 3,07% 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 
ΚΔΡΓΧΝ/ΕΖΜΗΧΝ ΔΗ ΝΈΟ 6.350 6,98% 6.958 13,63% 64 0,15%     

ΗΓΗΔ ΜΔΣΟΥΔ                 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΥΩΝ 
ΟΜΙΛΟΤ                 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
ΣΡΗΣΧΝ/ΜΔΗΧΦΖΦΗΑ 6.454 7,10% 903 1,77% 3.296 7,78%     

ΓΑΝΔΗΑ 58.404 64,22% 4.846 9,49% 7.600 17,94% 4.400 14,81% 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 319 0,35% 637 1,25% 302 0,71%     

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     14.480 28,36% 2.720 6,42% 4.171 14,04% 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 
ΚΡΑΣΗΚΧΝ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ                 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ 
ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 802 0,88% 603 1,18% 6.110 14,43%     

ΛΟΗΠΔ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.701 1,87% 1.564 3,06% 1.171 2,76% 782 2,63% 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ 
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 13.590 14,94% 7.174 14,05% 781 1,84%     

ΓΑΝΔΗΑ     877 1,72% 14.400 34,00% 8.890 29,93% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 280 0,31%     1.403 3,31%     

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 88.919 97,78% 39.192 76,76% 39.127 92,38% 19.154 64,49% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XLI 
 

ΤΝΟΛΟ 90.939 100,00% 51.061 100,00% 42.353 100,00% 29.700 100,00% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 33: ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ – ΥΡΗΔΙ (2006-2010) 

ΙΑΧ Α.Δ. - ΥΡΗΔΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  

  
2006-
2007   

2007-
2008   

2008-
2009   

2009-
2010   

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % 

ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 6.064 6,63% 44.674 89,28% 31.765 88,90% 6.560 20,83% 

ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ     137 0,27%         

ΤΠΔΡΑΞΗΑ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ 
ΠΧΛΖΖ                 

ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ                 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 583 0,64%     96 0,27%     

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ                 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 519 0,57% 486 0,97%         

ΠΔΛΑΣΔ 10.741 11,75% 4.546 9,09% 3.870 10,83% 3.082 9,79% 

ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ                 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΌ ΤΜΒΑΔΗ 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΖ                 

ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ                 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 3.067 3,36%             

ΠΑΡΑΓΧΓΑ                 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
Δ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΜΔΧ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ                 

ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ 
ΗΟΓΤΝΑΜΑ 17.325 18,96%             

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 38.299 41,90% 49.843 99,61% 35.731 100,00% 9.642 30,62% 

                  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ                 

ΜΣΥ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44.076 48,22%             

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΜΣΥ 
ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ     29 0,06%         

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΑΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ                 

ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ                 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΧΝ/ΕΖΜΗΧΝ ΔΗ 
ΝΈΟ             7.188 22,83% 

ΗΓΗΔ ΜΔΣΟΥΔ                 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΥΩΝ ΟΜΙΛΟΤ                 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
ΣΡΗΣΧΝ/ΜΔΗΧΦΖΦΗΑ             6.262 19,89% 

ΓΑΝΔΗΑ                 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XLII 
 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ             1.318 4,19% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΡΑΣΗΚΧΝ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ                 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ 
ΔΞΟΓΑ             329 1,04% 

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ             2.904 9,22% 

ΓΑΝΔΗΑ 9.025 9,87%             

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     166 0,33%     3.846 12,21% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 53.101 58,10% 195 0,39%   0,00% 21.847 69,38% 

ΤΝΟΛΟ 91.400 100,00% 50.038 100,00% 35.731 100,00% 31.489 100,00% 

 

 

3.EUROMEDICA 

ΠΙΝΑΚΑ 34: ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ – ΠΗΓΔ (2006-2010) 

EUROMEDICA Α.Δ. - ΠΖΓΔ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

  
2006-
2007   

2007-
2008   

2008-
2009   

2009-
2010   

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % 

ΔΝΧΜΑΣΔ 
ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ             23.914 7,52% 

ΑΧΜΑΣΔ 
ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ             1.370 0,43% 

ΤΠΔΡΑΞΗΑ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ 
ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ 
ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ         11.420 6,69% 14.905 4,69% 

ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ                 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 64 0,02%             

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 686 0,23%     107 0,06%     

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ             3.192 1,00% 

ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ                 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ 
ΜΔΧ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
ΥΡΖΖ     68.150 25,82%         

ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ 
ΓΗΑΘΔΗΜΑ         5.463 3,20% 16.591 5,22% 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 750 0,26% 68.150 25,82% 16.990 9,95% 59.972 18,85% 

                  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ                 

ΜΣΥ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 20.513 7,01%             



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XLIII 
 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ 
ΜΣΥ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ 103.339 35,34%             

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ     38.095 14,43% 50.970 29,85%     

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΧΝ/ΕΖΜΗΧΝ 
ΔΗ ΝΈΟ 36.524 12,49%             

ΗΓΗΔ ΜΔΣΟΥΔ         4.021 2,35% 25.353 7,97% 

ΤΝΟΛΟ Η.Κ. ΜΔΣΟΥΧΝ 
ΟΜΗΛΟΤ                 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΡΗΣΧΝ     12.449 4,72% 23.557 13,79%     

ΤΝΟΛΟ Η.Κ.                 

ΓΑΝΔΗΑ 59.200 20,24% 141.143 53,48% 21.833 12,78%     

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 1.509 0,52% 893 0,34% 655 0,38% 451 0,14% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 15.958 5,46%     16.005 9,37%     

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 
ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ 2.159 0,74% 562 0,21%     57 0,02% 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ     2.231 0,85%     51 0,02% 

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     4 0,00% 19.456 11,39%     

                  

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 11.448 3,91%     6.245 3,66% 21.195 6,66% 

ΓΑΝΔΗΑ 40.282 13,77%     9.553 5,59% 6.549 2,06% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 753 0,26% 413 0,16% 1.488 0,87% 204.476 64,28% 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 291.685 99,74% 195.790 74,18% 153.783 90,05% 258.132 81,15% 

ΤΝΟΛΟ 292.435 100,00% 263.940 100,00% 170.773 100,00% 318.104 100,00% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 35: ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ – ΥΡΗΔΙ (2006-2010) 

EUROMEDICA Α.Δ. - ΥΡΗΔΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  

  
2006-
2007   

2007-
2008   

2008-
2009   

2009-
2010   

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % 

ΔΝΧΜΑΣΔ 
ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 84.441 28,88% 70.588 26,74% 101.581 59,48%     

ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 249 0,09% 1.335 0,51% 1.584 0,93%     

ΤΠΔΡΑΞΗΑ 40.488 13,85% 15.394 5,83% 4.464 2,61% 908 0,29% 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ 3.665 1,25% 1.995 0,76% 1.550 0,91% 741 0,23% 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ 
ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 5.684 1,94% 21.295 8,07%         

ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 96 0,03% 800 0,30% 63 0,04% 50 0,02% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ     252 0,10% 398 0,23% 811 0,25% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ     716 0,27%     1.236 0,39% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 1.652 0,56% 2.861 1,08% 1.068 0,63%     

ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 30.912 10,57% 27.172 10,29% 22.796 13,35% 18.590 5,84% 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 
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ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΓΗΚΑΗΖ ΑΞΗΑ 
ΜΔΧ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
ΥΡΖΖ 65.248 22,31%         4 0,001% 

ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ 
ΓΗΑΘΔΗΜΑ 19.202 6,57% 8.377 3,17%         

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 251.637 86,05% 150.785 57,13% 133.504 78,18% 22.340 7,02% 

                  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ                 

ΜΣΥ ΚΔΦΑΛΑΗΟ     52.984 20,07% 257 0,15%     

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ 
ΜΣΥ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ 11.005 3,76%         25.333 7,96% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ     17.140 6,49% 36.329 21,27% 42.626 13,40% 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΧΝ/ΕΖΜΗΧΝ 
ΔΗ ΝΈΟ 16.676 5,70% 20.450 7,75%         

ΗΓΗΔ ΜΔΣΟΥΔ                 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΥΩΝ 
ΟΜΙΛΟΤ 11.065 3,78%         33 0,01% 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΡΗΣΧΝ                 

ΓΑΝΔΗΑ                 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ     14.045 5,32%     3.071 0,97% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ         140 0,08%     

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 
ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ         543 0,32%     

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 2.052 0,70%         14.505 4,56% 

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     5.419 2,05%         

ΓΑΝΔΗΑ                 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 40.798 13,95% 113.155 41,69% 37.269 21,82% 295.764 26,90% 

ΤΝΟΛΟ 292.435 100,00% 263.940 98,82% 170.773 100,00% 318.104 33,92% 

 

 

4.ΤΓΔΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 36: ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ – ΠΗΓΔ (2006-2010) 

ΤΓΔΗΑ Α.Δ. - ΠΖΓΔ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

  
2006-
2007   

2007-
2008   

2008-
2009   

2009-
2010   

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % 

ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ                 

ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ             2.526 1,69% 

ΤΠΔΡΑΞΗΑ     33.293 7,58% 4.374 0,84% 43.597 29,18% 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ 60.153 15,87%     294 0,06%     
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ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ 
ΠΧΛΖΖ             499 0,33% 

ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 1.821 0,48% 3 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ     6.716 1,53% 213 0,04%     

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ         161 0,03%     

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ             895 0,60% 

ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ         7.597 1,46% 8.640 5,78% 

ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 
ΣΟΗΥΔΗΑ                 

ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ 
ΓΗΑΘΔΗΜΑ         170.465 32,82%     

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ                 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 61.974 16,35% 40.012 9,11% 183.106 35,25% 56.160 37,59% 

                  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ                 

ΜΣΥ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 25.187 6,64%     15.452 2,97% 5.142 3,44% 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΜΣΥ 
ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ         310.932 59,86%     

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 195.362 51,53% 215 0,05%     606 0,41% 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΧΝ/ΕΖΜΗΧΝ ΔΗ 
ΝΈΟ 10.486 2,77% 8.516 1,94%         

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 
ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 33 0,01%     410 0,08%     

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ                 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΥΩΝ ΟΜΙΛΟΤ                 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΡΗΣΧΝ 5.254 1,39% 33.651 7,66%         

ΓΑΝΔΗΑ 2.114 0,56% 10.901 2,48% 2.855 0,55%     

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 2.338 0,62%     229 0,04%     

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 8.314 2,19% 24.834 5,65% 1.782 0,34%     

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΡΑΣΗΚΧΝ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ         671 0,13% 66 0,04% 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 4.272 1,13% 3.803 0,87% 856 0,16%     

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 6.224 1,64%         230 0,15% 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 11.099 2,93% 50.241 11,44%     15.082 10,10% 

ΓΑΝΔΗΑ 40.978 10,81% 264.098 60,12%     61.497 41,16% 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ         2.248 0,43%     

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 5.462 1,44% 2.989 0,68% 892 0,17%     

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ             10.612 7,10% 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ 
ΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ                 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 317.123 83,65% 399.248 90,89% 336.327 64,75% 93.235 62,41% 

ΤΝΟΛΟ 379.097 100,00% 439.260 100,00% 519.433 100,00% 149.395 100,00% 
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ΠΙΝΑΚΑ 37: ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ – ΥΡΗΔΙ (2006-2010) 

ΤΓΔΙΑ Α.Δ. - ΥΡΗΔΙ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  

  
2006-
2007   

2007-
2008   

2008-
2009   

2009-
2010   

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % ΠΟΑ % 

ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 83.480 22,02% 59.939 13,65% 20.219 3,74% 9.718 6,77% 

ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 357 0,09% 135.054 30,75% 8.480 1,57%     

ΤΠΔΡΑΞΗΑ 260.591 68,74%             

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ                 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ     90 0,02%         

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ 
ΠΧΛΖΖ 330 0,09% 322 0,07% 98 0,02%     

ΑΚΗΝΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ                 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 7.358 1,94%         65 0,05% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 788 0,21% 830 0,19%     642 0,45% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 3.926 1,04% 3.070 0,70% 904 0,17%     

ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 18.685 4,93% 43.296 9,86%         

ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 
ΣΟΗΥΔΗΑ         19.826 3,67% 7.749 5,40% 

ΜΔΣΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ 
ΓΗΑΘΔΗΜΑ 3.576 0,94% 190.705 43,42%     6.807 4,74% 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ                 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 379.091 100,00% 433.306 98,64% 49.527 9,16% 24.981 17,40% 

                  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ                 

ΜΣΥ ΚΔΦΑΛΑΗΟ                 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ 
ΜΣΥ ΤΠΔΡ ΣΟ ΑΡΣΗΟ             18.511 12,90% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ         262.182 48,48%     

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΔΡΓΧΝ/ΕΖΜΗΧΝ ΔΗ 
ΝΈΟ         5.588 1,03% 80.680 56,21% 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 
ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ     443 0,10%         

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ                 

ΤΝΟΛΟ Ι.Κ. ΜΕΣΟΥΩΝ ΟΜΙΛΟΤ                 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΡΗΣΧΝ         6.754 1,25% 11.760 8,19% 

ΓΑΝΔΗΑ             2.973 2,07% 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ     111 0,03%     507 0,35% 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ             383 0,27% 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΡΑΣΗΚΧΝ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΧΝ                 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ             440 0,31% 

ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     5.250 1,20% 684 0,13%     
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ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ         42.492 7,86%     

ΓΑΝΔΗΑ         172.737 31,94%     

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 6 0,002% 150 0,03%     1.626 1,13% 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ         892 0,16% 1.668 1,16% 

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ 
ΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ                 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 6 0,00% 5.954 1,36% 491.329 90,84% 118.548 82,60% 

ΤΝΟΛΟ 379.097 100,00% 439.260 100,00% 540.856 100,00% 143.529 100,00% 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ 

ΙΑΣΡΙΚΟ:  

1)ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ 

 

 

2) ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ Ι.Κ. 

 

 

3) ΜΙΚΤΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 
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4) ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 

 

5) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

L 
 

 

6) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 

 

 

7) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 

 

8) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LI 
 

 

9) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ  

 

 

10) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 

 

11) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LII 
 

 

12) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΛΘΩΜΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

13) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ ΣΕ ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 
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14) ΤΕΧΟΥΣΑ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

15) ΑΜΕΣΘ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LIV 
 

 

 

16) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

 

 

17) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ  ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΑ/ΑΡΑΣΧΟΛΘΘΕΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LV 
 

 

 

 

18) ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΟΚΩΝ 
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19) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ) 

 

 

 

20) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ) 

 

 

21) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LVII 
 

 

 

22) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

 

23) ΔΕΙΚΤΘΣ ΤΙΜΘ/ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LVIII 
 

 

 

 

ΙΑΩ:  

1)ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ 

 

 

2) ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ Ι.Κ. 
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LIX 
 

 

 

3) ΜΙΚΤΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 

 

4) ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LX 
 

 

5) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ 

 

 

6) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXI 
 

 

 

7) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 

 

8) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

9) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ  



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXII 
 

 

 

10) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 

 

11) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXIII 
 

12) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΛΘΩΜΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

13) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ ΣΕ ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXIV 
 

14) ΤΕΧΟΥΣΑ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

15) ΑΜΕΣΘ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

16) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXV 
 

 

 

17) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ  ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΑ/ΑΡΑΣΧΟΛΘΘΕΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

 

 

 

18) ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΟΚΩΝ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXVI 
 

 

 

19) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ) 

 

 

 

20) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXVII 
 

 

21) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ 

 

 

22) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

 

23) ΔΕΙΚΤΘΣ ΤΙΜΘ/ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXVIII 
 

 

 

 

EUROMEDICA:  

1)ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ 

 

 

2) ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ Ι.Κ. 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXIX 
 

 

 

3) ΜΙΚΤΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 

 

4) ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXX 
 

 

5) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ 

 

 

6) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXI 
 

 

 

7) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 

 

8) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

9) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ  



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXII 
 

 

 

10) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 

 

11) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXIII 
 

12) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΛΘΩΜΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

13) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ ΣΕ ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXIV 
 

14) ΤΕΧΟΥΣΑ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

15) ΑΜΕΣΘ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

16) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXV 
 

 

 

17) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ  ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΑ/ΑΡΑΣΧΟΛΘΘΕΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

 

 

 

18) ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΟΚΩΝ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXVI 
 

 

 

19) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ) 

 

 

 

20) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXVII 
 

 

21) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ 

 

 

22) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

 

23) ΔΕΙΚΤΘΣ ΤΙΜΘ/ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXVIII 
 

 

 

ΤΓΔΙΑ:  

1)ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ 

 

 

2) ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ Ι.Κ. 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXIX 
 

 

 

3) ΜΙΚΤΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 

 

4) ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXX 
 

 

5) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ 

 

 

6) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXI 
 

 

 

7) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 

 

8) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

9) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ  



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXII 
 

 

 

10) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 

 

11) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXIII 
 

12) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΛΘΩΜΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

13) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ ΣΕ ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXIV 
 

14) ΤΕΧΟΥΣΑ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

15) ΑΜΕΣΘ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

16) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXV 
 

 

 

17) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ  ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΑ/ΑΡΑΣΧΟΛΘΘΕΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

 

 

 

18) ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΟΚΩΝ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXVI 
 

 

 

19) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ) 

 

 

 

20) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXVII 
 

 

21) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ 

 

 

22) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

 

23) ΔΕΙΚΤΘΣ ΤΙΜΘ/ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXVIII 
 

 

 

 

ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ:  

1)ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ 

 

 

2) ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ Ι.Κ. 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

LXXXIX 
 

 

 

3) ΜΙΚΤΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 

 

4) ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XC 
 

 

5) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ 

 

 

6) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XCI 
 

 

 

7) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 

 

8) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

9) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ  



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XCII 
 

 

 

10) ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΘ ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 

 

11) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XCIII 
 

12) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΛΘΩΜΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

13) ΜΕΣΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ ΣΕ ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XCIV 
 

14) ΤΕΧΟΥΣΑ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

15) ΑΜΕΣΘ ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ 

 

 

16) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XCV 
 

 

 

17) ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΑΝΕΙΑΚΘΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΘΣ (ΞΕΝΑ  ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΑ/ΑΡΑΣΧΟΛΘΘΕΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

 

 

 

18) ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΟΚΩΝ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XCVI 
 

 

 

19) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ) 

 

 

 

20) ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΑΓΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ (ΡΑΓΙΟ/ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ) 

 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XCVII 
 

 

21) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ 

 

 

22) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 

 

23) ΔΕΙΚΤΘΣ ΤΙΜΘ/ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 



ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΚΛΑΔΟ ΤΓΕΙΑ 

XCVIII 
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