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εκαληηθνί όξνη: Αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εμειίμεηο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, ραξαθηεξηζηηθά θαη εμέιημε ηνπ θιάδνπ, θξηηηθή δηεξεχλεζε αξηζκνδεηθηψλ, 
θξηηηθή δηεξεχλεζε πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ. 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο γηα ηελ παγθφζκηα θαη 
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Οη δηεζλείο αθίμεηο θαη ηα έζνδα απφ ηνπο ηνπξίζηεο απμάλνληαη 
ζπλερψο, δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα 
αλαπηπρζνχλ. Παξάιιεια, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 
δεκηνπξγνχληαη λένπ είδνπο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ 
εηζηηεξίσλ, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζην δηαδίθηπν θαη αζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο 
αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, γηα ηα έηε 2009 έσο 2013.  

Φπζηθά, δελ ζα κπνξνχζαλ λα αγλνεζνχλ νη εμειίμεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ, 
θαζψο ηνλ επεξέαζαλ άκεζα. Η δηεζλήο νηθνλνκία, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ην 2008, 
έδεημε ζεκάδηα ζηαδηαθήο αλάθακςεο απφ ηα κέζα ηνπ 2009. Γηα ηελ ειιεληθή  
νηθνλνκία ε θαηάζηαζε ήηαλ πην δχζθνιε, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ δεκνζίνπ ρξένπο, ηεο 
έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαη ηεο κεησκέλεο θαηαλαισηηθήο 
δαπάλεο γεληθφηεξα. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη πσο νη ηξάπεδεο αχμεζαλ ηνπο φξνπο θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή δαλείσλ. 

Απφ ηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξνθχπηεη πσο νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 
θαηάθεξαλ λα πνιιαπιαζηάζνπλ κέζα ζηελ πεληαεηία ηηο πσιήζεηο ηνπο, αιιά ηα 
πεξηζψξηα θέξδνπο (πνπ ήηαλ ήδε ρακειά) κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ, ιφγσ ηνπ πςεινχ 
αληαγσληζκνχ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ επέθηαζεο. Σα έμνδα γηα ην κάξθεηηλγθ ήηαλ 
ηδηαίηεξα πςειά, επεηδή ην πξντφλ είλαη δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζεί, ελψ αληίζηνηρα 
απαηηήζεθαλ θεθάιαηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγίαο, φπσο θαη γηα εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ. Δπίζεο, νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ ήδε επεθηαζεί ζε 
άιιεο ρψξεο θαη ε ειιεληθή αγνξά απνηειεί κηθξφ θνκκάηη ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο 
πσιήζεσλ. 

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο πίλαθεο θίλεζεο 
θεθαιαίσλ, είλαη πσο νη εηαηξείεο δελ θαηάθεξαλ λα απνζπάζνπλ εμσηεξηθή 
καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε κέρξη θαη ην 2013. Αληίζεηα, άληιεζαλ θεθάιαηα 
κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (ζπάληα δαλεηαθψλ) θαη κέζσ 
επαλεπέλδπζεο ησλ θεξδψλ. Σα θεθάιαηα απηά απαηηήζεθαλ θπξίσο γηα ηελ αχμεζε 
ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ γηα ην πάγην ελεξγεηηθφ θαη 
γηα έμνδα εγθαηάζηαζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο 

θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ γηα ηα έηε 2009 έσο 2013. Ο θιάδνο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ζχγρξνλνο θαη νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ ιίγα κφιηο ρξφληα. Απφ ηελ αλάιπζε κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ελφο θιάδνπ πνπ αζρνιείηαη 

κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο κεηαθνξέο, αιιά ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ ηερλνινγία, ελ κέζσ 

δπζκελψλ εμειίμεσλ ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο 

επηιέρζεθαλ κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ θαη είλαη νη εμήο: 

 E-Travel Α.Δ.  

 Travelplanet24 Α.Δ.  

 Fast Group Α.Δ. 

 FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. 

 ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο Α.Δ. 
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1.2 Μεζνδνινγία 

Σν πξψην ζηάδην, κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, είλαη ε εμέηαζε ησλ 

εμειίμεσλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηελ πεληαεηία 2009-2013. Σν επφκελν 

ζηάδην αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηά ηα 

δχν βήκαηα εκθαλίδνληαη θαηά ζεηξά ζην ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην, ελψ ην δεχηεξν 

θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

ην επφκελν βήκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θιάδνπ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Πέξα απφ ηα γεληθά ζηνηρεία θαη ηνπο ιφγνπο αλάπηπμεο, 

παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, 

ε κνληκφηεηα ηνπ θιάδνπ, ν πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη νη 

θπξηφηεξεο απεηιέο γηα απηφλ. ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε, ε εμέιημή ηνπο θαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

αξηζκνδείθηεο θαη πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ. Απηά εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε 

εηαηξεία θαη έηνο ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ελψ ε αλάιπζή ηνπο γίλεηαη 

ζην έβδνκν θεθάιαην γηα ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη ζην φγδνν γηα ηνπο πίλαθεο θίλεζεο 

θεθαιαίσλ.  

Σέινο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηνπ θιάδνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη 

ησλ πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ, γίλεηαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπο θαηά ην 

δηάζηεκα 2009-2013. Απηφ εκθαλίδεηαη ζην έλαην θεθάιαην, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ 

παξαζέηνληαη θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

2.1 Γεληθά 

ηφρνο ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο είλαη ε απνηχπσζε 

ηεο παξνχζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηεο θαη ε άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν.  

Αλάινγα κε ηελ ζρέζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ κε ηελ επηρείξεζε θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ 

έρεη απφ απηήλ, δηαθέξνπλ νη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη. Μεξηθέο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο νκάδεο ρξεζηψλ ησλ αλαιχζεσλ είλαη νη εμήο: 

 Οη κέηνρνη, είηε κε ηελ έλλνηα ηνπ επελδπηή, δειαδή ηεο ιήςεο απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ αγνξά κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο, είηε κε απηήλ ηνπ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θεξδνθνξία θαη θπξίσο κε ην αλ νη 

ελέξγεηεο ηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ. 

 Οη δαλεηζηέο θαη νη πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα θεθάιαηα 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ή πηζησζεί ζε κηα επηρείξεζε. Αθφκε, κπνξνχλ λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη απνδνηηθφηεηά ηεο θαη λα θξίλνπλ αλ ζα ρνξεγεζνχλ 

εθ λένπ πηζηψζεηο θαη κε πνην επηηφθην θαη εγγπήζεηο.  

 Η δηνίθεζε, ε νπνία δηαζέηεη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ έρνπλ νη άιιεο 

νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηε κειινληηθή εμέιημε 

ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Δπίζεο, αληιεί ρξήζηκε 

πιεξνθφξεζε γηα απνθάζεηο εμαγνξψλ ή ζπγρσλεχζεσλ, θαζνξηζκνχ ηεο δνκήο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη δηακφξθσζεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σέινο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

ακνηβή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ εμαξηάηαη απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

επνκέλσο πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ηελ 

θαζνξίδνπλ. 

 Οη εξγαδόκελνη, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ θεξδνθνξία 

ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη γηα ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο, έηζη ψζηε λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κεηαβνιέο ζηηο ακνηβέο ηνπο. 
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 Πνιιέο δεκόζηεο ππεξεζίεο αλαιχνπλ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ. 

 Οη ειεγθηέο, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 

κεηαβνιήο ηνπο, αιιά θαη κε θάπνηνπο αξηζκνδείθηεο, ψζηε λα παξνπζηάδεηαη ζσζηά ε 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο.  

 Οη πειάηεο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

φηαλ πξνηίζεληαη λα αγνξάζνπλ πξντφληα κε καθξνρξφληεο εγγπήζεηο ή παξνρέο θαη 

ηδηαίηεξα φηαλ κηα επηρείξεζε αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο.  

 Λνηπέο νκάδεο, νη νπνίεο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, δίλνπλ έκθαζε ζηα αλάινγα ζηνηρεία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη νη ειεγθηέο ηεο εθνξίαο πνπ αλαιχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα 

λα εμαζθαιίζνπλ ζην θξάηνο έζνδα απφ θφξνπο. 

Γηάθξηζε γίλεηαη ζηηο αλαιχζεηο ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 

αλαιπηή σο πξνο ηελ επηρείξεζε. Ο φξνο εζσηεξηθή, ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαιχζεηο απφ 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε, κε ζθνπφ ζπλήζσο ηνλ έιεγρν 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Αληίζεηα, εμσηεξηθή αλάιπζε είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ηζνινγηζκφο, εθζέζεηο ειεγθηψλ θιπ).  
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2.2 Πεξηερφκελν 

Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο δηαδνρηθέο θάζεηο πνπ αθνινπζνχληαη. Οη θάζεηο απηέο είλαη: α) ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε, β) ε θξηηηθή δηεξεύλεζε δεηθηώλ, γ) ε θξηηηθή δηεξεύλεζε πηλάθσλ 

θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη δ) ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Η πξψηε θάζε, δειαδή ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Δπηινγή αξηζκνχ ρξήζεσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αλάιπζε. 

 Καηαλφεζε ηνπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ινγαξηαζκψλ θάζε ηζνινγηζκνχ. 

 Αλαθαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ νκνηφκνξθα, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

γίλνπλ ζπγθξίζεηο. 

 Καηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ε 

εχξεζε αλψκαισλ θνλδπιίσλ. 

 Παξάζεζε ησλ ηζνινγηζκψλ ζε θάζεηε κνξθή, ηνλ έλα δίπια ζηνλ άιινλ, κε 

αξηζηεξά ηελ παιαηφηεξε ρξήζε. Αθφκε, δεκηνπξγία κε ηελ ίδηα κνξθή θαηάζηαζεο θνηλνχ 

κεγέζνπο, φπνπ θάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ εκθαλίδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ, θαη θαηάζηαζεο αλάιπζεο δεηθηψλ, φπνπ θάζε ζηνηρείν 

εκθαλίδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ ηεο πξψηεο εμεηαδφκελεο ρξήζεο. 

 Παξφκνηα κε ηνλ ηζνινγηζκφ, παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη 

αληίζηνηρα δεκηνπξγία αλάινγσλ θαηαζηάζεσλ θνηλνχ κεγέζνπο θαη αλάιπζεο δεηθηψλ. 

 Τπνινγηζκφο δεηθηψλ. Οη δείθηεο επηιέγνληαη αλάινγα κε ηελ αλάιπζε θαη ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 Γεκηνπξγία πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ. 

 Αληίζηνηρα, ππνινγίδνληαη νη δείθηεο γηα ηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ζπληάζζνληαη νη πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ. 

 Αλεχξεζε κέζσλ δεηθηψλ θαη πηλάθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

θιάδνπ, γηα ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν. 

 Γξαθηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, 

ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε, φζν θαη γηα ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνλ θιάδν.  



- 6 - 

 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε, γίλεηαη θξηηηθή δηεξεύλεζε ησλ δεηθηώλ. Οη δείθηεο απηνί 

αλαιχνληαη παξαθάησ. Γηα ηελ εμαγσγή ζσζηψλ ζπκπεξαζκάησλ, είλαη απαξαίηεην λα 

γίλεη ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξφηππα. πλήζσο ηα 

πξφηππα απηά είλαη ηα εμήο: 

 Γηαρξνληθή εμέηαζε ησλ δεηθηψλ, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ αλ βειηηψλνληαη ή 

ρεηξνηεξεχνπλ. 

 χγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο (ζε είδνο θαη ρξνληθά) δείθηεο ησλ αληαγσληζηψλ. 

 χγθξηζε κε ηνπο κέζνπο δείθηεο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Απηφ 

έρεη λφεκα κφλν φηαλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη νκνεηδείο, ελψ απαηηείηαη θαιή 

γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πνξείαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θιάδνπ, ψζηε λα εμαρζνχλ 

ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 

Βέβαηα, πξηλ απφ ηηο ζπγθξίζεηο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πξέπεη λα γίλεη 

δηεξεχλεζε ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ επεξέαζαλ ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Η ηξίηε θάζε είλαη ε θξηηηθή δηεξεύλεζε ησλ πηλάθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο. Οη πίλαθεο, 

νη νπνίνη έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζηε πξνεγνχκελε θάζε, ζπγθξίλνληαη κε απηνχο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αληαγσληζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ. Αθφκε, απφ ηνπο 

πίλαθεο παξέρεηαη πιεξνθφξεζε γηα ηα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε αλαιπφκελε 

επηρείξεζε θαη ηηο πεγέο (ίδηα ή μέλα θεθάιαηα) απηψλ ησλ θεθαιαίσλ, θαζψο επίζεο θαη 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηά επελδχζεθαλ. 

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε γίλεηαη εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο. 

Απηφ γηα λα γίλεη ζσζηά πξέπεη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο: 

1. σζηφο θαη αξκνληθφο ζπλδπαζκφο ησλ ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

γλψζεσλ απφ ηνλ αλαιπηή. 

2. Ο αλαιπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ηελ αιιεινπρία αλάκεζα ζηε 

Λνγηζηηθή, ηνλ Οηθνλνκηθφ Λνγηζκφ θαη ηελ Οηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ. 
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3. Όζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε γλψζε ηνπ θιάδνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, επεηδή 

ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

4. Παξάιιεια, ν αλαιπηήο πξέπεη λα έρεη γλψζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, κέζα ζηελ 

νπνία ιεηηνπξγεί ν θιάδνο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο, δηφηη 

επεξεάδεη άκεζα ηελ εγρψξηα. 
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2.3 Κπξηφηεξνη Γείθηεο 

Οη θπξηφηεξνη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη νη εμήο: 

1. πλνιηθή Απνδνηηθόηεηα, δειαδή ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο. Τπνινγίδεηαη κε ην δείθηε: 

Συνολικό αποδοτικότητα =  
       ϊ  ϋ   

                          
 

Ωο ζπλνιηθά θέξδε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νξγαληθά θέξδε, νη ρξεσζηηθνί ηφθνη θαη ηα ινηπά 

έμνδα μέλεο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ σο ζχλνιν θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ν 

κέζνο φξνο ηεο ρξήζεσο. 

2. Πεξηζώξηα Κέξδνπο, δειαδή ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ζην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ 

πσιήζεσλ. Υσξίδεηαη ζε ηξεηο δείθηεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα κηθηά, ζηα νξγαληθά θαη 

ζηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ αληίζηνηρα.  

Μικτό περιθώριο κϋρδουσ = 
    ϊ  ϋ   

     ϋ     ό    
 

Οργανικό περιθώριο κϋρδουσ = 
       ϊ  ϋ   

     ϋ     ό    
 

Καθαρό περιθώριο κϋρδουσ = 
     ϊ  ϋ   

     ϋ     ό    
 

3. Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην πφζνπο θχθινπο πεξηζηξνθήο 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηα επελδεδπκέλα θεθάιαηα κέζα ζην έηνο θαη εθθξάδεηαη ζε δείθηεο γηα 

θάζε ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αληίζηνηρα.  

Συνολικό κυκλοφοριακό ταχ τητα =  
     ϋ     ό    

                          
 

Κυκλοφοριακό ταχ τητα πϊγιου ενεργητικο  = 
     ϋ     ό    

 ϊ             ό
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Κυκλοφ. ταχ τητα κυκλοφορο ντοσ ενεργητικο  = 
     ϋ     ό    

                     ό
 

Κυκλοφοριακό ταχ τητα αποθεμϊτων = 
     ϋ     ό    

    ϋ    
 

Κυκλοφοριακό ταχ τητα απαιτόςεων = 
     ϋ     ό         ύ     

   ϊ   
 

Κυκλοφοριακό ταχ τητα διαθεςύμων = 
     ϋ     ό    

    ϋ    
  

Κη εδψ ηα ζηνηρεηά ηνπ ελεξγεηηθνχ εθθξάδνληαη σο κέζνο φξνο ηεο ρξήζεσο. 

4. Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ 

θαη ησλ ρνξεγνχκελσλ θαη ιακβαλνκέλσλ πηζηψζεσλ. Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

είλαη νη εμήο: 

Μϋςη διϊρκεια επϋνδυςησ ςε αποθϋματα =  
    ϋ             ϋ    

     ϋ     ό    
 

Μϋςη διϊρκεια εύςπραξησ απαιτόςεων =  
   ϊ            ϋ    

     ϋ     ό         ύ     
 

Μϋςη διϊρκεια πληρωμόσ υποχρεώςεων =  
         ϋ          ϋ   

     ϋ      ύ     
 

Όπσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο, γηα ηα απνζέκαηα, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο ρξεζηκνπνηείηαη ν κέζνο φξνο ηεο ρξήζεσο. 

5. Απνδνηηθόηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (ή ηδησθειήο απνδνηηθφηεηα), ε νπνία κπνξεί 

λα ππνινγηζηεί ηφζν γηα ηα θέξδε πξν θφξσλ, φζν θαη γηα ηα θέξδε κεηά θφξσλ. 

Αποδοτικότητα ιδύων κεφαλαύων = 
     ϊ  ϋ    

        ϊ    
 

Σα ίδηα θεθάιαηα αλαθέξνληαη ζηνλ κέζν φξν ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο εμεηαδφκελεο 

ρξήζεο. 
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6. Ρεπζηόηεηα, δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο δείθηεο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη είλαη απηφο 

ηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο. Δπεηδή, φκσο, ηα απνζέκαηα είλαη δπζθνιφηεξν λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο. Καη νη δχν δείθηεο 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηθή εηθφλα θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζχλζεζε ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. 

Τρϋχουςα ρευςτότητα = 
                     ό 

       ό             ώ    
 

Άμεςη ρευςτότητα =  
                     ό     ϋ     

       ό             ώ    
 

7. Δαλεηαθή Επηβάξπλζε, ε νπνία εθθξάδεη ηελ αλαινγία μέλσλ θαη ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Γηα ηελ εμαγσγή αληηθεηκεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ απηφ ην δείθηε, πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε ε θχζε θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ 

γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Δανειακό επιβϊρυνςη = 
 ϋ      ϊ     

        ϊ    
 

8. Κάιπςε Σόθσλ θαη Μεξηζκάησλ, ψζηε λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα πιεξψλεη ηφθνπο θαη κεξίζκαηα κέζα απφ ηα δηαζέζηκα. Όζν κεγαιχηεξνο 

είλαη απηφο ν δείθηεο, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα ζπλερηζηνχλ κειινληηθά νη πιεξσκέο. 

Κϊλυψη τόκων =  
       ϊ  ϋ    

               ϊ ϋ    
 

Κϊλυψη μεριςμϊτων =  
     ϊ  ϋ    

   ύ     
 

9. Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε δχν παξφκνηνπο δείθηεο. Ο 

πξψηνο δείθηεο εκθαλίδεη ηελ αλαινγία πάγηνπ θαη θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, ελψ ν 

δεχηεξνο ην πνζνζηφ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Παγιοπούηςη περιουςύασ =  
 ϊ             ό 

                     ό
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Παγιοπούηςη περιουςύασ =  
 ϊ             ό 

                  
 

10.  Υξεκαηνδόηεζε Ελεξγεηηθνύ, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ηήξεζεο 

ησλ αξρψλ ζσζηήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ο πξψηνο δείθηεο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ καθξνρξφλησλ ηνπνζεηήζεσλ εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ θεθαιαίσλ κεγάιεο δηάξθεηαο, ελψ ν δεχηεξνο δείθηεο κέζσ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Ο ηξίηνο δείθηεο, ειέγρεη ζε ηη βαζκφ ηθαλνπνηείηαη ε αξρή ρξεκαηνδφηεζεο 

κέξνπο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κέζσ θεθαιαίσλ κεγάιεο δηάξθεηαο. 

         ϋ       ϊ     

 ϊ             ό
 

  Χρηματοδότηςη παγύου ενεργητικο  με ύδια κεφϊλαια =  
        ϊ     

 ϊ             ό
 

                                                                                  =   
     ό    ϊ      ύ      

                     ό
 

11.  Δείθηεο ζε Σξέρνπζεο Αμίεο, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηε ζρέζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο 

ηεο κεηνρήο κε ηα θέξδε, ην κέξηζκα θαη ηε ινγηζηηθή ηηκή ηεο θάζε κεηνρήο. 

Δεύκτησ τιμόσ/κϋρδη =  
  ϋ         ό      ό  

 ϋ      ϊ      ό
 

Απόδοςη μεριςμϊτων =  
 ϋ        ϊ      ό

   ϋ         ό      ό 
 

Δεύκτησ τιμόσ/λογιςτικό αξύα =  
  ϋ         ό      ό   

        ό   ύ       ό 
 

Χρηματοδότηςη παγύου ενεργητικο  με κεφϊλαια 
μεγϊλησ διϊρκειασ 

= 

Χρηματοδότηςη κυκλοφορο ντοσ ενεργητικο  
με κεφϊλαια μεγϊλησ διϊρκειασ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΓΙΔΘΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

3.1 Παγθφζκην ΑΔΠ 

Σν 2009, ην παγθφζκην ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 0,6% εμαηηίαο ηεο κεγάιεο χθεζεο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Καηά ην δεχηεξν εμάκελν εκθάληζε ζεκάδηα αλάθακςεο, σο 

απνηέιεζκα ηεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ηηο ΗΠΑ θαη ζηε 

δψλε ηνπ επξψ ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο. πλνιηθά γηα ην έηνο 

2009, ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο έθηαζε ην -3,2% (0,5% γηα ην 2008). 

ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ε αλάθακςε ήηαλ ηζρπξφηεξε, εμαηηίαο 

ηεο ηζρπξήο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηεο κηθξφηεξεο έθζεζεο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξνβιήκαηα, ελψ ην ΑΔΠ παξέκεηλε ζε ζεηηθά επίπεδα, ηεο ηάμεο ηνπ 2,4% (6,1% ην 

2008). Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ Κίλα ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ επαλήιζε ζηα επίπεδα πξν 

θξίζεο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2009, ζει. 45) 

Σν 2010, ην παγθφζκην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 5%, μεπεξλψληαο ηηο πξνβιέςεηο απφ ην 

2009. Παξά ηα κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηελ αλεζπρία ησλ αγνξψλ, ην παγθφζκην 

εκπφξην αλέθακςε θαη ν φγθνο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επαλήιζε ζηα επίπεδα πξηλ 

ηελ θξίζε, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 12,4%. ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ έθηαζε ην 7,3% κε θχξην κνριφ ηελ Κίλα. Οη πξνεγκέλεο 

νηθνλνκίεο εκθάληζαλ αχμεζε ζην ΑΔΠ θαηά 3,0%. ηηο ΗΠΑ, απμήζεθε θαηά 2,9% (-2,6% 

γηα ην 2009), θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ απνζεκάησλ.  

ηε δψλε ηνπ επξψ ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 1,7%, έλαληη κείσζεο 4,1% γηα ην 2009, φκσο 

εκθαλίδνληαη κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Δλψ ε Γεξκαλία αλέθακςε (ΑΔΠ 

+3,5%), ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε Ιξιαλδία θαη ε Ιζπαλία εκθάληζαλ αξλεηηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο. Αθφκε, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο παξνπζίαζαλ κέηξηνπο 

ξπζκνχο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2010, ζει. 43-45) 
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(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή ηης Τράπεζας Ελλάδος 2013, ζελ. 29) 

 

Σν 2011, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε ζε 3,9% (5,3% γηα ην 

2010). Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα παξαγφλησλ φπσο ε θξίζε ρξένπο, ε κείσζε ηεο δήηεζεο 

(ιφγσ αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζε βαζηθά αγαζά), ε απνκφριεπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ. Ιδηαίηεξα, θαηά ην δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ 2011, ην πξφβιεκα εληάζεθε απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ νθεηιφηαλ ζηελ θξίζε 

δεκνζίνπ ρξένπο ζηηο ρψξεο ηνπ επξψ, αιιά αληηκεησπίζηεθε κε ηελ παξέκβαζε ηεο 

Δπξσπατθήο  Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ).   

Οη πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο επηβαξχλζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε έθηαθηα γεγνλφηα (πρ Ιαπσλία, Μάξηηνο 2011), ην απνηέιεζκα ήηαλ 

ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηνπο απφ 3,2% ην 2010, ζε 1,6% ην 2011. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ΗΠΑ ν ξπζκφο κεηψζεθε ζε 1,7% (3% ην 2010), αιιά παξάιιεια 

κεηψζεθε θαη ε αλεξγία (9% απφ 9,6% ην 2010), ελψ απμήζεθε κε κεγαιχηεξν ξπζκφ ε 
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ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ, δίλνληαο έηζη ζεηηθέο 

πξνβιέςεηο γηα ην 2012. Η Ιαπσλία εκθάληζε κείσζε ζην ΑΔΠ θαηά 0,7% κεηά ηηο ηζρπξέο 

θαηαζηξνθέο απφ ηνλ ζεηζκφ θαη ην ηζνπλάκη. Παξφια απηά, έδεημε λα αλαθάκπηεη 

γξήγνξα θαη νη πξνβιέςεηο έδεηρλαλ πσο ην 2012 ζα ππάξμεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2%.  

ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ 

ήηαλ ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε (απφ 7,5% ην 2010, ζε 6,2% ην 2011) θαη είλαη ζεκαληηθφ ην 

γεγνλφο φηη εθείλε ηελ πεξίνδν παξήγαγαλ ην 48,8% ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ. (Έθζεζε 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2011, ζει. 31) 

Σν 2012, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ κεηψζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη 

έθηαζε ην 3,2%. Αηηίεο ηεο επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ νη εμήο: 

1) Η θξίζε ρξένπο ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

2) Η δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αλαγθάζηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ πνιιέο απφ 

ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 

3) Η επηβξάδπλζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. 

4) Οη ζπλέπεηεο ηεο απνκφριεπζεο ζηελ δήηεζε γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

5) Οη πςειέο ηηκέο ζε βαζηθά αγαζά θαη θαχζηκα. 

Παξά ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ζην ζχλνιν ησλ πξνεγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ ζην 1,3% σο απνηέιεζκα ηεο χθεζεο ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ηνπ θφβνπ γηα 

εμάπισζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θξίζεο ρξένπο, παξαηεξνχληαλ κεγάιεο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Οη ΗΠΑ θαηάθεξαλ λα ηνλ απμήζνπλ ζε 2,2%, ελψ παξάιιεια 

κείσζαλ πεξαηηέξσ ηελ αλεξγία ζε 8,1%. Η Ιαπσλία αχμεζε ην ΑΔΠ ηεο θαηά 1,9%, φκσο 

εκθάληζε γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο εκπνξηθφ έιιεηκκα, ην νπνίν νθεηιφηαλ ζηε κείσζε 

ησλ εηζπξάμεσλ απφ εμαγσγέο θαη ζηελ αχμεζε ησλ πιεξσκψλ γηα εηζαγσγέο (θπξίσο 

θαπζίκσλ). Αληίζεηα, ε δψλε ηνπ επξψ παξνπζίαζε κηθξή χθεζε θαη ην ΑΔΠ κεηψζεθε 

θαηά 0,5%.   

Οη αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξνπζίαζαλ πςειφ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ (5,1%), αιιά κηθξφηεξν απφ ην 2011 (6,3%), ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζην δηεζλέο 

εκπφξην θαη ηελ εμσηεξηθή δήηεζε ησλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ. εκαληηθφ γεγνλφο είλαη 

πσο νη Αζηαηηθέο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο εκθάληζαλ πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο (6,6% 
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έλαληη 8% ην 2011) θαη ε Κίλα 7,8%, ην νπνίν φκσο ήηαλ ην ρακειφηεξν απφ ην 1999. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 31-33) 

Σν 2013, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ παξέκεηλε θνληά ζην 3%. Απηφ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο ρακειήο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο δήηεζεο, αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

ζηελ ρξεκαηνδφηεζε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο παξέκεηλε ρακειά (1,3%). Κχξηεο αηηίεο απνηέιεζαλ ε κείσζε 

ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ. ηελ δψλε ηνπ επξψ παξνπζηάζηεθε θαη 

πάιη κηθξή χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ -0,4%, παξά ηηο ελδείμεηο αλάθακςεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηεο εκπηζηνζχλεο, θπξίσο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2013. Παξάιιεια, ζηηο ΗΠΑ, 

εμαηηίαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεξηζηνιήο, ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά κφιηο 1,9%, ιηγφηεξν 

δειαδή απφ φηη ην 2012. Αληίζεηα, ε Ιαπσλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαηάθεξαλ λα 

βειηηψζνπλ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπο ζε 1,7% θαη ην δεχηεξν ηαπηφρξνλα λα κεηψζεη ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο εκθαλίζηεθαλ αθφκε κηα ρξνληά κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο ηνπ επξψ. Οθηψ απφ ηηο δέθα ρψξεο ζπλέρηζαλ λα βξίζθνληαη ζε χθεζε απφ ην 

2012, ελψ θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο, φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, ζεκείσζαλ πνιχ 

ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Οη ρψξεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα 

θαηά ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή θξίζε παξνπζίαζαλ κηθξφηεξεο έληαζεο χθεζε, εθηφο απφ 

ηελ Ιξιαλδία, ε νπνία εκθάληζε ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Σέινο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

απμήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη έθηαζε ζε πνιχ πςειά επίπεδα ζε πνιιέο απφ ηηο 

παξαπάλσ ρψξεο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2013, ζει. 33-34) 
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3.2 Πιεζσξηζκφο 

Απφ ηνλ επφκελν πίλαθα, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ην 

2009. ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο έθηαζε ην 0,1% απφ 3,4% ην 2008. Οη θχξηεο αηηίεο ηεο 

κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ ε χθεζε, ε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ 

ησλ βαζηθψλ αγαζψλ θαη ηνπ πεηξειαίνπ, νη νπνίεο είραλ θηάζεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα 

ην πξνεγνχκελν έηνο (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2009, ζει. 97). ηε δψλε 

ηνπ επξψ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο απφ 3,3% ην 2008 κεηψζεθε ζε κφιηο 0,3% ην 2009, ελψ 

ζηηο ΗΠΑ ην 2009 ν πιεζσξηζκφο έθηαζε ζε αξλεηηθά επίπεδα (-0,3% απφ 3,8% ην 

2008). 

 

 
(Πηγή: Διεθνές Νομιζμαηικό Ταμείο, World Economic Outlook April 2014, ζελ. 187) 

Σν 2010, ν πιεζσξηζκφο άξρηζε πάιη λα απμάλεηαη. ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο έθηαζε ην 

1,5%, κε ηηο ηηκέο ησλ βαζηθψλ αγαζψλ λα έρνπλ απμεζεί, αιιά ηνπο παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο λα ππναπαζρνινχληαη θαη λα ζπγθξαηνχλ ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ. ηηο 

αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο έθηαζε ην 5,9%, ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ηηκήο 
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ζηα ηξφθηκα θαη ηεο έληνλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2010, ζει. 45)  

ηε δψλε ηνπ επξψ ν πιεζσξηζκφο απμήζεθε ζην 1,6% κε θχξην κνριφ ηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ζηα ηξφθηκα θαη  θαχζηκα. Η απμεκέλε δήηεζε γηα πεηξέιαην ηφζν γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, φζν θαη γηα ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο (πνπ έδεηρλαλ λα 

αλαθάκπηνπλ), νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ. Η ηηκή ησλ ηξνθίκσλ επεξεάζηεθε 

απφ ηελ κεησκέλε πξνζθνξά ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη κηθξψλ 

απνζεκάησλ θαη απφ ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα απηά. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2010, ζει. 46-47) 

Γηα ηνπο ίδηνπο ζρεδφλ ιφγνπο, ην 2011 ν πιεζσξηζκφο απμήζεθε ζε 2,7% ζηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη 7,3% ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ήηαλ πσο ε κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απμήζεθε θαηά 25,3% (ζε επξψ) θαη 

μεπέξαζε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2008, κε αηηία ηηο αλαηαξαρέο ζηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ην δηεζλέο εκπάξγθν θαπζίκσλ θαηά ηνπ Ιξάλ. Πέξα απφ ηα θαχζηκα, νη ηηκέο 

ησλ ινηπψλ εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ θαηά 12,2% ζε επξψ. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο Διιάδνο 2011, ζει. 33) 

ηε δψλε ηνπ επξψ ν πιεζσξηζκφο έθηαζε ζε πςειά επίπεδα (2,7% απφ 1,6% ην 2010) 

θαη ζηηο ΗΠΑ απμήζεθε ζε 3,1% (απφ 1,6% ην 2010). ηελ Ιαπσλία ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη 

γηα ηξίην ζπλερφκελν έηνο, αιιά θαηά κηθξφηεξν πνζνζηφ -0,3% (-0,7% ην 2010 θαη -1,3% 

ην 2009). 

Αληίζεηα, ην 2012, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ επηβξαδχλζεθε, ε ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ απμήζεθε κε πνιχ κηθξφ ξπζκφ θαη νη ηηκέο ησλ ππφινηπσλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ κεηψζεθαλ. Ωο απνηέιεζκα, ν πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ζε 2% γηα ηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη ζε 6% γηα ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο.  

ηε δψλε ηνπ επξψ εκθάληζε κηθξή ππνρψξεζε ζε 2,5%, κε ην θφζηνο εξγαζίαο αλά 

κνλάδα πξντφληνο λα απμάλεηαη ζε 1,4% απφ 0,9% ην 2011. ηηο ΗΠΑ ν πιεζσξηζκφο 

κεηψζεθε αηζζεηά ζην 2,1%, κε ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο λα απμάλεηαη 

κε κηθξφηεξν ξπζκφ απφ φηη ην 2011 (1,6% απφ 2% ην 2011). (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 33) 
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ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη κε βάζε ην απμαλφκελν παξαγσγηθφ θελφ, ην 2013, ν 

πιεζσξηζκφο έθηαζε ζην 1,4% ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Δπηπιένλ παξάγνληεο πνπ 

επεξέαζαλ ηνλ πιεζσξηζκφ ήηαλ ε κηθξή κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ε 

πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ αλά κνλάδα πξντφληνο θφζηνπο 

εξγαζίαο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2013, ζει. 35) 

Μεγάιε ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζεκεηψζεθε ζηελ δψλε ηνπ επξψ (1,3% απφ 2,5% 

ην 2012) θαη κηθξφηεξε ζηηο ΗΠΑ (1,5% απφ 2,1% ην 2012). ηελ Ιαπσλία ν πιεζσξηζκφο 

απμήζεθε γηα πξψηε θνξά (0,4%) κεηά ην 2009. Σέινο, ζηηο αλαδπφκελεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο εκθάληζε κηθξή ππνρψξεζε ζε 5,8%. 
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3.3 Αλεξγία 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο αλαιπφκελεο πεληαεηίαο ήηαλ ε πςειή 

αλεξγία. ηηο ρψξεο ηνπ επξψ, ην 2012, ε αλεξγία μεπέξαζε ην 11%, ελψ ην 2009 

βξηζθφηαλ ζην 9,4% θαη ην 2008 θάησ απφ 8%. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θξίζεο θαη ηεο 

κείσζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

Βέβαηα, εκθαλίδνληαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θξαηψλ, κε ηελ Διιάδα 

θαη ηελ Ιζπαλία λα έρνπλ μεπεξάζεη ην 25%, ελψ ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία θαη 

ε Απζηξία λα παξακέλνπλ θάησ απφ 6%, κέζσ ηεο πεξεηαίξσ ελίζρπζεο κε δεκφζηεο 

δαπάλεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο επηδφηεζεο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Αληίζηνηρα, 

παξνπζηάζηεθαλ θαη αληίζεηεο κεηαβνιέο γηα θάζε θξάηνο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. ηελ Διιάδα θαη ηελ Ιζπαλία απμήζεθε, δηφηη πνιινί αλαγθάζηεθαλ λα 

βειηηψζνπλ ηα έζνδα ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, ελψ ζηελ Ιξιαλδία ε κεηαλάζηεπζε θαη ε 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηνπ. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2012, ζει. 40-42) 

 
(Πηγή: Διεθνές Νομιζμαηικό Ταμείο, World Economic Outlook April 2014, ζελ. 7)  
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Σα άηνκα ζηε δψλε ηνπ επξψ πνπ πιήρζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ήηαλ νη αλεηδίθεπηνη θαη νη λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ 

απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηηο ειηθίεο 40 έσο 44 εηψλ, ε αλεξγία αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν απμήζεθε σο εμήο: 

 Υακειφηεξε ηεο κέζεο εθπαίδεπζε: 7,7% 

 Απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο: 2,3% 

 Τςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν: 1,9% 

Δπίζεο, ζηηο ειηθίεο απφ 25 έσο 29 ε αλεξγία απμήζεθε ζε 15% ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 

2012, απφ 9,1% ην αληίζηνηρν ηνπ 2008, ελψ γηα ηηο ειηθίεο 55 έσο 59 ζε 8% απφ 6%. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 41) 

Σν 2013, ε αλεξγία ζηε δψλε ηνπ επξψ απμήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ζε 12,2%. ηνλ 

αληίπνδα, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαηάθεξε ηα έηε 2012 θαη 2013 λα κεηψζεη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο θαη νη ΗΠΑ απφ ην 2010 θαη κεηά λα ηνλ κεηψλνπλ ζπλερψο (7,5% ην 2013), 

φπσο θαη ε Ιαπσλία απφ ην 2011 θαη κεηά (4% ην 2013). (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2013, ζει. 35) 
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3.4 Γεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

Σν 2009, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ απμήζεθε αηζζεηά ζε 

8,7% ηνπ ΑΔΠ, απφ 3,6% ην πξνεγνχκελν έηνο. Παξά ηελ αλάθακςε ησλ αγνξψλ 

ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ 

θαηάθεξαλ λα βειηηψζνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, κεηά θαη ην πιήγκα πνπ δέρζεθαλ απφ ηελ θξίζε. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2009, ζει. 45) 

 
(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή ηης Τράπεζας Ελλάδος 2013, ζελ. 31) 

 

ηε δψλε ηνπ επξψ ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε ζε 6,3% ηνπ ΑΔΠ, απφ 

κφιηο 2% ην 2008, θαη ην δεκφζην ρξένο έθηαζε ην 78,3%. Κχξηνο παξάγνληαο ήηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θχθινο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαζεξνπνηεηψλ. 

Βέβαηα, δελ πξέπεη λα αγλνεζεί ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε κείσζε ηεο 
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νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ επεξέαζαλ αλάινγα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2009, ζει. 48) 

ηηο ΗΠΑ γηα ην ίδην έηνο ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ ζην 12,5% ηνπ ΑΔΠ, 

ζηελ Ιαπσλία 10,3% θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 10,9%. ηε δψλε ηνπ επξψ, ππήξμαλ 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θξάηε, κε ηελ Γεξκαλία λα βξίζθεηαη ζην 3,3%, ελψ ε Ιζπαλία θαη ε 

Γαιιία ζην 11,4% θαη 7,9% αληίζηνηρα. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2009, 

ζει. 49) 

 

 
(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή ηης Τράπεζας Ελλάδος 2013, ζελ. 37) 
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Λφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ πξνεγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ παξέκεηλε ραιαξή, κε ηα βαζηθά επηηφθηα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπο λα 

παξακέλνπλ ζρεδφλ ακεηάβιεηα. Παξάιιεια, ζπλερίζηεθαλ λα εθαξκφδνληαη 

πξνγξάκκαηα πνζνηηθήο ραιάξσζεο. Η ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ θαη ε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο γηα ηα θπξηφηεξα λνκίζκαηα. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ην 

γηελ έθηαζε ζην πςειφηεξν επίπεδν σο πξνο ην δνιάξην απφ ην 1995.  (Έθζεζε Γηνηθεηή 

ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2009, ζει. 45-46) 

To 2010, ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, παξάιιεια κε ηελ αλάθακςε ηνπ ΑΔΠ, ην έιιεηκκα 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθε ζην 7,7% ηνπ ΑΔΠ. ηε δψλε ηνπ επξψ παξέκεηλε 

ζηαζεξφ ζε 6,3% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε ζε 86,2% ηνπ ΑΔΠ (Έθζεζε 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2010, ζει. 44). Αληίζηνηρα, ζηα ίδηα επίπεδα παξέκεηλε 

θαη ε Ιαπσλία. ηηο ΗΠΑ ην έιιεηκκα κεηψζεθε πεξίπνπ ζε 10,5%, ελψ ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην πεξίπνπ θαηά 1% (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2011, ζει. 32). 

ηε δψλε ηνπ επξψ ηα επηηφθηα παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα. Σν 

ίδην ζπλέβε θαη κε ηα επηηφθηα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ ΗΠΑ, ηεο Ιαπσλίαο θαη ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Κίλα ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ήηαλ 

πεξηνξηζηηθή ιφγσ ηνπ πςεινχ πιεζσξηζκνχ θαη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή επεθηαηηθή, 

φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα έηε. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2010, ζει. 43)  

Σν 2011 εθαξκφζηεθε πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 

εθηφο ηεο Ιαπσλίαο, κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. Σειηθά, ζεκεηψζεθε κεγάιε 

κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζε 6,5% ηνπ ΑΔΠ. ηε δψλε ηνπ επξψ 

ππνρψξεζε ζε 4,1% ηνπ ΑΔΠ, αιιά ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε γηα αθφκα έλα έηνο θαη 

έθηαζε ην 88,1% ηνπ ΑΔΠ. Απηφ ίζρπζε θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ 

θαη ην αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο απμήζεθε ζε 103,5% ηνπ ΑΔΠ απφ 99,7% ην 2010. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2011, ζει. 33-34)  

ηηο ΗΠΑ απμήζεθε ζε 102,2% ηνπ ΑΔΠ θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζεκείσζε κηθξή 

ππνρψξεζε ζε 10,2% (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 32). 

Αληίζεηα, ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο κεηψζεθε ζε 37,9% απφ 40,8% ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ Κίλα θαη ηελ Ρσζία ήηαλ κφιηο 25,8% θαη 12% αληίζηνηρα, ελψ 
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είραλ δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα 0,1% θαη 1,6% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα. (Έθζεζε Γηνηθεηή 

ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 32) 

Η λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζπλέρηζε λα είλαη ραιαξή ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη ηα 

επηηφθηα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ παξέκεηλαλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα (ζρεδφλ 

κεδεληθά). ηηο ΗΠΑ, ηελ Ιαπσλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζπλερίζηεθαλ θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνζνηηθήο ραιάξσζεο. ηε δψλε ηνπ επξψ, ιφγσ ησλ ρακειψλ 

πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, ε ΔΚΣ αλαγθάζηεθε λα κεηψζεη δχν θνξέο ην επηηφθην θαηά 

0,25% ζην ηειεπηαίν δίκελν ηνπ 2011, ψζηε απηφ λα δηακνξθσζεί ηειηθά ζε 1%. Δπίζεο, 

ην Γεθέκβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο πξνέβε ζηελ ηξηεηή αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο Διιάδνο 2011, ζει. 34) 

Υακειά παξέκεηλαλ ηα επηηφθηα ησλ βαζηθψλ ηξαπεδψλ θαη ην 2012. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είρε ην βέιηηζην αλαπηπμηαθφ θφζηνο. Η ΔΚΣ κείσζε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ην βαζηθφ επηηφθην ζε 0,75%, ελψ παξάιιεια πξνρψξεζε ζε δξάζεηο φπσο: 

 Αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ απφ ηελ δεπηεξνγελή αγνξά.  

 Βειηίσζε φξσλ καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο. 

 Γηεχξπλζε θξηηεξίσλ γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο απφ ην Δπξσζχζηεκα. 

ηηο ΗΠΑ εμαθνινχζεζε λα γίλεηαη πνζνηηθή ραιάξσζε σο κνριφο εμηζνξξφπεζεο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πεξηζηνιήο. Αθφκε, ην επηηφθην απνθαζίζηεθε λα παξακείλεη κεηαμχ 0% 

θαη 0,25% γηα φζν δηάζηεκα παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα ε αλεξγία (πάλσ απφ 6,5%) θαη 

φζν ν πιεζσξηζκφο βξηζθφηαλ ζε επηζπκεηφ επίπεδν. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2012, ζει. 35-36) 

Παξά ηελ αλαηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ησλ θπξηφηεξσλ λνκηζκάησλ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

2012, ε ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ ππνρψξεζε. Απφ ηελ άιιε, ην δνιάξην, 

ε βξεηαληθή ζηεξιίλα θαη ην θηλέδηθν γνπάλ εληζρχζεθαλ. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2012, ζει. 35) 

Σα πςειά δηαξζξσηηθά ειιείκκαηα αλάγθαζαλ ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (εθηφο Ιαπσλίαο) 

λα δηαηεξήζνπλ πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ην 2012. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ππνρψξεζε ζηελ δψλε ηνπ επξψ ζε 3,3% ηνπ ΑΔΠ θαη ζηηο ΗΠΑ 

ζε 8,5%. ηελ Ιαπσλία απμήζεθε ζε 9,9% (απφ 9,3% ην 2011). Παξφια απηά, ην 
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αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαη έθηαζε ην 92,6% γηα ηε δψλε ηνπ 

επξψ, 102,1% γηα ηηο ΗΠΑ θαη 218,8% γηα ηελ Ιαπσλία (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2013, ζει. 33). Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε φκσο απφ ηα κέηξα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο. Η κεγάιε αβεβαηφηεηα πνπ 

ηξνθνδνηήζεθε απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο ρψξεο ηνπ επξψ θαη ε αδπλακία ησλ ηξαπεδψλ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, νδήγεζαλ ζε ππνρψξεζε ηεο ηδησηηθήο 

δαπάλεο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 34-36) 

Σν 2013, νη πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ζπλέρηζαλ ηελ ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαθάκςνπλ. ηε δψλε ηνπ επξψ, ε ΔΚΣ κείσζε ην βαζηθφ επηηφθην 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ζε 0,25%. ηηο ΗΠΑ, ε άλσ ησλ ζηφρσλ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο 

είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αλψηαηνπ κεληαίνπ χςνπο αγνξάο νκνιφγσλ ηνπ 

ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο πνζνηηθήο ραιάξσζεο, απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα. Σν ίδην 

έηνο, ε Σξάπεδα ηεο Ιαπσλίαο έζεζε σο ζηφρν πιεζσξηζκνχ ην 2%, κέζσ δηπιαζηαζκνχ 

ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο. Οη αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζηξάθεθαλ 

πξνο κηα πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή, σο απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο εθξνήο ή 

ππεξζέξκαλζεο θεθαιαίσλ. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2013, ζει. 37) 

Όζνλ αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ε Ιαπσλία ήηαλ ε κνλαδηθή εθ ησλ πξνεγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ πνπ δελ εθάξκνζε πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε αχμεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηεο ζε 10% ηνπ ΑΔΠ. Οη ππφινηπεο νηθνλνκίεο πξνζπάζεζαλ λα απνθχγνπλ 

ηα πξνβιήκαηα απφ ην πςειφ δεκφζην ρξένο. ηηο ΗΠΑ ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο κεηψζεθε ζε 6,5% ηνπ ΑΔΠ (απφ 9,5% ην 2012), φκσο ην δεκφζην ρξένο 

απμήζεθε ζε 104,1%. ηε δψλε ηνπ επξψ ην πξσηνγελέο έιιεηκκα ζρεδφλ κεδελίζηεθε θαη 

ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε ζε 3,1% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο 

έθηαζε ην 95,5% ηνπ ΑΔΠ. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2013, ζει. 36-37) 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο ην Μάην ηνπ 2013 εθαξκφζηεθε ε ¨δέζκε δχν κέηξσλ¨ ζηελ δψλε 

ηνπ επξψ, κε ηελ νπνία ε ΔΚΣ κπνξνχζε λα ειέγρεη ηα ζρέδηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε 

ρψξαο θαη αλ θξίλεη λα δεηά αιιαγέο. Δπίζεο, ν Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο (πνπ 

ππνινγηδφηαλ πσο ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία κέρξη ην Ννέκβξε ηνπ 2014), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δληαίν Μεραληζκφ Δμπγίαλζεο, θξίλνληαλ αλαγθαία γηα ηελ πιήξε 

ηξαπεδηθή έλσζε. Γεληθφηεξα, νη δξάζεηο ηεο ΔΔ θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ 

κείσζαλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη απέηξεςαλ αθξαία ζελάξηα. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2013, ζει. 32-34) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

4.1 Διιεληθφ ΑΔΠ 

Σν 2009, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ αξλεηηθφο θαη ίζνο κε -2%, έλαληη 2% ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Παξά ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο θαη ηεο 

βειηίσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ, ε κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 

θαη ησλ επελδχζεσλ, αιιά θαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ εγρψξηα δήηεζε, επέθεξαλ αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ην ΑΔΠ. Η ηδησηηθή θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 1,8% (ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο), εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο απαζρφιεζεο θαη δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Αθφκε, ε 

αβεβαηφηεηα δεκηνχξγεζε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο επηθπιαθηηθφηεηα γηα 

κεγάιεο αγνξέο θαη πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπο. 

 
(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή ηης Τράπεζας Ελλάδος 2013, ζελ. 59) 
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Η κείσζε ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ ζηα πάγηα θεθάιαηα έθηαζε ην 13,9%, κε ηηο 

επελδχζεηο γηα θαηνηθίεο λα κεηψλνληαη θαηά 21,7% θαη γηα εμνπιηζκφ θαηά 19%. Απφ ηελ 

άιιε, ε δεκφζηα θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 9,6% ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ελψ ην 2008 θαηά 

κφιηο 0,6%, κε ηηο ακνηβέο εξγαδνκέλσλ θαη ινηπέο δαπάλεο λα απμάλνληαη απφ ηνλ ηνκέα 

γεληθήο θπβέξλεζεο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2009, ζει. 65-68) 

(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή ηης Τράπεζας Ελλάδος 2013, ζελ.61) 

 

Σν επφκελν έηνο, ην ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 4,5%. Σν πςειφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα κέηξα, ηα νπνία φκσο είραλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

νηθνλνκία. Η ηδησηηθή δαπάλε κεηψζεθε θαηά 4,5% θαη νη επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ 

θαηά 16,5%. Μείσζε έγηλε θαη ζηελ δεκφζηα θαηαλάισζε θαηά 6,5%. Μνλαδηθφ ζεηηθφ 

ζηνηρείν απνηέιεζε ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 8,4% θαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

αγαζψλ θαηά 4,8% θαη ππεξεζηψλ θαηά 3,2%.(Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 

2010, ζει. 65-67) 
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Σν κεησκέλν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ είηε ιφγσ κείσζεο ησλ κηζζψλ (ε ζπλνιηθή 

κηζζνινγηθή δαπάλε, καδί δειαδή κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κεηψζεθε ην 2010 θαηά 

5,7%), είηε ιφγσ απψιεηαο ηεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο πνιιψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε κείσζε θαηά 37,2% ησλ λέσλ ζε θπθινθνξία επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. 

εκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε απαηζηνδνμία κέζα ζηα λνηθνθπξηά σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο 

γηα απαζρφιεζε. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2010, ζει. 67) 

Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ ζην ζχλνιν ηνπο (ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο) 

κεηψζεθαλ θαηά 16,5%. Πέξαλ απφ ηελ κείσζε ζηελ αγνξά θαηνηθηψλ, ζεκαληηθά 

ειαηηψζεθαλ νη δαπάλεο γηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ κεηαθνξψλ. Απηφ ζπλέβε δηφηη νη 

επηρεηξήζεηο είραλ κεησκέλα θέξδε θαη ιηγφηεξα δηαζέζηκα θεθάιαηα. Αθφκε, ν ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο είρε απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα θαη ν ξπζκφο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο επηβξαδχλζεθε. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2010, ζει. 68) 

Μεγαιχηεξε πνζνζηηαία πηψζε θαηά 6,9% ζεκείσζε ην ΑΔΠ γηα ην 2011. Σα λέα απζηεξά 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα, αιιά θαη ε επηβξάδπλζε ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο, καδί κε ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηνχζε, ήηαλ νη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο. Η ηδησηηθή θαηαλάισζε 

κεηψζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν θαηά 7,1% θαη ην ίδην ζπλέβε κε ηηο επελδχζεηο, ζε πνζνζηφ 

20,7%. Αληίζεηε επίπησζε ζην ΑΔΠ είρε ε βειηίσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ηζνδπγίνπ. Αλαιπηηθά, νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 8,1%, νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ θαηά 

3,8% (σο απνηέιεζκα ησλ κηθξφηεξσλ λαχισλ γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ), 

ελψ νη εμαγσγέο αγαζψλ απμήζεθαλ θαηά 3,6%. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 

2011, ζει. 47-49) 

Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο κε ην 2010, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε κεηψζεθε γηα ηηο ιηαληθέο 

πσιήζεηο θαηά 10,2% θαη γηα ηα λέα επηβαηηθά απηνθίλεηα θαηά 29,8%. Δπίζεο, ε δήηεζε 

κεηψζεθε ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο, φζν θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα αγαζά. Γηα ηα θαχζηκα 

ππνρψξεζε θαηά 16,5% (ε ηηκή ηνπο απμήζεθε θαηά 18,8%) θαη γηα ηα είδε έλδπζεο θαη 

ππφδεζεο θαηά 18,8% (θαηά κέζν φξν ε ηηκή ηνπο κεηψζεθε 0,5%). Ο θπξηφηεξνο ίζσο 

παξάγνληαο ήηαλ ε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, επεηδή 

απμήζεθαλ νη θφξνη θαη νη ηηκέο, ελψ ε ζπλνιηθή κηζζνινγηθή δαπάλε ππνρψξεζε θαηά 

10,2%. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2011, ζει. 49-50) 
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Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ θαηά 20,7%. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο είλαη νη παξαθάησ: 

 Δπελδχζεηο ζε κέζα κεηαθνξάο: -38,9%. 

 Δπελδχζεηο γηα θαηνηθίεο: -23,6%. 

 Δπελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκψλ: -19,1%. 

Οη αηηίεο ήηαλ νη ίδηεο κε ην 2010. Μνλαδηθφ ζεηηθφ ζηνηρείν ήηαλ πσο νη επελδχζεηο ζε 

εμνπιηζκφ δελ είραλ κεησζεί ζε κεγάιν βαζκφ (ζε ζχγθξηζε κε απηέο γηα θαηνηθίεο), επεηδή 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2011, ζει. 51-52) 

Σα πξνβιήκαηα γηα ηελ νηθνλνκία δελ ζηακάηεζαλ ην 2012. Αληίζεηα επηδεηλψζεθαλ, 

εμαηηίαο ηεο πνξείαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο κεησκέλεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο 

δήηεζεο. Σν ΑΔΠ ζπλέρηζε ηελ πησηηθή πνξεία, κε κέζν εηήζην ξπζκφ -6,4%. Η ηδησηηθή 

θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 9,1% θαη ε δεκφζηα 4,2%. Θεηηθή γηα ην ΑΔΠ ήηαλ γηα αθφκα 

κία ρξνληά ε κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ. Οη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 13,8% θαη ησλ εμαγσγψλ θαηά 2,4%. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 57-58) 

Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ κεηψζεθε θαη ην 2012, φπσο θαη ηα δηαζέζηκα 

θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. 

Αληίζηνηρα, ε δεκφζηα θαηαλάισζε κεηψζεθε, ιφγσ ησλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 60-61) 

Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ κεηψζεθαλ θαηά 19,2%, κε ηηο επελδχζεηο 

γηα θαηνηθίεο λα πέθηνπλ θαηά 32,90%. Αξλεηηθή επίδξαζε είρε θαη ε κείσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απφ 6,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2011 ζε 6,1 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2012. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 61) 

Σα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο γηα ην 2013. Δπίζεο, ειαηηψζεθε ην θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη 

επηηεχρζεθε αλάθηεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο, ε νπνία είρε ραζεί ην 

δηάζηεκα 2000-2009. Σν ΑΔΠ ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη, αιιά κε κηθξφηεξν ξπζκφ (-4% ην 

πξψην ελληάκελν ηνπ 2013). Ο ξπζκφο κείσζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο κέρξη θαη ην 

επηέκβξε ηνπ 2013 ήηαλ -7,7% θαη ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο -5,2%. Γηα ην ίδην 
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δηάζηεκα, νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ κεηψζεθαλ θαηά 11,6%, κε απηέο 

γηα θαηνηθίεο λα κεηψλνληαη θαηά 36,8%. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πιένλ ηα έζνδα 

απφ εμαγσγέο θάιππηαλ πάλσ απφ ην 90% ησλ δαπαλψλ γηα εηζαγσγέο. (Έθζεζε 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2013, ζει. 59-62) 
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4.2 Πιεζσξηζκφο 

Με βάζε ηνλ Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΔλΓΣΚ), ην 2009 ν κέζνο εηήζηνο 

πιεζσξηζκφο αλήιζε ζην 1,3% (4,2% ην 2008). Η πνξεία ηνπ ήηαλ πησηηθή ηνπο πξψηνπο 

ελλέα κήλεο θαη απμεηηθή ην ηειεπηαίν ηξίκελν, φηαλ απμήζεθε θαη ε ηηκή ησλ θαπζίκσλ. Οη 

δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ κεηψζεθαλ αξθεηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008 θαη παξφηη 

απμήζεθαλ (ζε δνιάξηα) πάιη ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο 

ζε επξψ ήηαλ αξλεηηθφο γηα ηνπο πξψηνπο δέθα κήλεο ηνπ 2009. Ο ππξήλαο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ (δελ πεξηιακβάλεη ελέξγεηα θαη κε επεμεξγαζκέλα είδε δηαηξνθήο) ζε κέζν 

επίπεδν ήηαλ ζην 2,2%, έλαληη 3,4% ην 2008. Κχξηα αηηία ήηαλ ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο θαη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα πνπ είρε γηα ηελ πξνζθνξά (πεξηζψξηα θέξδνπο, 

θφζηνο εξγαζίαο θιπ). ε ζχγθξηζε κε ηελ δψλε ηνπ επξψ, ν εηήζηνο ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ (κε βάζε ηνλ ΔλΓΣΚ) θαη ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο Διιάδαο ήηαλ 

πςειφηεξνη θαηά 1%. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2009, ζει. 97-101) 

Σν 2010, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε κεγαιχηεξε έκκεζε θνξνινγία 

ππεξίζρπζαλ ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο θαη ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Γηα απηφ ην ιφγν, ν 

πιεζσξηζκφο απμήζεθε θαηά 4,7%. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΔλΓΣΚ έθηαζε ην 5,7% ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2010, δειαδή ζην αλψηεξν επίπεδν απφ ην 1997 θαη κεηά. Δπίζεο, ν 

ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ δηακνξθψζεθε ζε 3% θαηά κέζν φξν γηα ην 2010. (Έθζεζε 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2010, ζει. 95) 

Η αχμεζε ηεο θνξνινγίαο απνξξνθήζεθε θαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο (ην ΦΠΑ πέξαζε ζηελ ηηκή θαηά κέζν φξν 65%), φκσο ε αχμεζε ησλ ηηκψλ 

είρε κεγάιε επίπησζε ζηνλ πιεζσξηζκφ, κε ζπκβνιή 3,3% απφ ην 4,7% ηεο ζπλνιηθήο 

κεηαβνιήο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηνλ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ 2% απφ ην 

ζπλνιηθφ 3%. Η αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ είρε επηπηψζεηο γηα φιεο ηηο νηθνλνκίεο, 

ελψ ζηελ Διιάδα ξφιν έπαημε θαη ε κείσζε θαηά 2,8% ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ 

ζηαζκηζκέλεο κε βάζε ην εμσηεξηθφ εκπφξην. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 

2010, ζει. 98-100) 

Απφ ηελ άιιε, ε κεησκέλε δήηεζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε θαηά 3,4% ησλ 

πσιήζεσλ (εθηφο δηπιηζηεξίσλ) θαη ησλ κηθηψλ θεξδψλ θαηά 16%. Δπίζεο, ην θφζηνο 

εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά 3% θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα θαηά 1,8%. ε απηφ ζπληέιεζε ε κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

αλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Πέξαλ απφ ηηο κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο 
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ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κεγάιεο πεξηθνπέο έγηλαλ ην 2010 ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο 

(κείσζε 9,5%), ζηηο ζπληάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ (κείσζε 7,3%) θαη ζηηο απνδνρέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο (κείσζε 5,5%). Γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ε κείσζε 

ησλ πξν θφξσλ απνδνρψλ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 9,3%. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Διιάδνο 2010, ζει. 100-103) 

 
(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή ηης Τράπεζας Ελλάδος 2013, ζελ. 78) 

 

Σν 2011, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΔλΓΣΚ ππνρψξεζε ζε 3,1%. Παξφκνηα 

ηάζε εκθάληζε θαη ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο ππνρψξεζε ζε 1,7%, ελψ θαη 

νη δχν δείθηεο πιεζίαζαλ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζπλνιηθά. εκαληηθή 

επίδξαζε είρε θαη πάιη ε αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνιφγεζεο. Υσξίο ηελ επίδξαζή ηεο νη 

δείθηεο ζα είραλ δηακνξθσζεί ζην 1,1% θαη 0,2% αληίζηνηρα. Παξφια απηά, είρε ζηαδηαθά 

κηθξφηεξε επίδξαζε ζηνλ πιεζσξηζκφ θαη γηα απηφ ν ξπζκφο κέζεο εηήζηαο αχμεζεο ηνπ 
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κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2010. Άιινη ιφγνη ήηαλ ε κεγάιε κείσζε ηεο δήηεζεο, ε 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ε κείσζε 

ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 

2011, ζει. 75-79) 

Η κείσζε ησλ κηζζψλ ζπλερίζηεθε ψζηε λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη πξαγκαηηθέο απνδνρέο κεηψζεθαλ θαηά 6,1%, κε ηηο απνδνρέο ζην δεκφζην ηνκέα λα 

κεηψλνληαη ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο θαηά 7,9% θαη ζηνλ ηδησηηθφ θαηά 5,5%. Όκσο, ην 

κηθξφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ νδήγεζε ζε πηψζε ηεο δήηεζεο. Απφ ηελ 

κείσζε ηεο δήηεζεο ειαηηψζεθε ην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ηα κηθηά 

θέξδε κεηψζεθαλ θαηά 7,9% (εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, εθηφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

θιάδνπ) θαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε -229 εθαηνκκχξηα επξψ, 

έλαληη 810 εθαηνκκπξίσλ επξψ ην 2010. Δπίζεο, νη πσιήζεηο ππνρψξεζαλ θαηά 5,5% ζε 

νλνκαζηηθνχο φξνπο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2011, ζει. 86) 

Σν 2012, ν πιεζσξηζκφο επηβξαδχλζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

ΔλΓΣΚ δηακνξθψζεθε θαηά κέζε εηήζηα ηηκή ζε 1%. Μάιηζηα, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ έγηλε αξλεηηθφο (-0,1%). Η επίπησζε ηεο 

έκκεζεο θνξνινγίαο ζηνλ πιεζσξηζκφ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, φκσο 

ήηαλ θαη πάιη ζεκαληηθή. Υσξίο απηήλ, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πιεζσξηζκνχ (βάζεη ηνπ 

ΔλΓΣΚ) ζα ήηαλ κφιηο 0,1% θαη ηνπ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ -0,7%. Αμηνζεκείσην είλαη 

πσο θαη νη δχν δείθηεο ήηαλ γηα πξψηε θνξά κηθξφηεξνη ηνπ ζπλφινπ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, ζει. 87) 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ νη εμήο: 

 Η κηθξφηεξε επίδξαζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο. 

 Ο κεγάινο ξπζκφο κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο (12,4% 

έλαληη 3,5% ην 2011 θαη 1,1% ην 2010). 

 Η ζπλερήο κείσζε ηεο δήηεζεο. 

 Η πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (ζε επξψ) θαη ησλ 

ηηκψλ εηζαγσγψλ ζηε βηνκεραλία εθηφο ελέξγεηαο. 
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(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή ηης Τράπεζας Ελλάδος 2013, ζελ. 76) 

 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ κηζζψλ ην 2012, νη κέζεο εηήζηεο πξαγκαηηθέο απνδνρέο 

ππνρψξεζαλ θαηά 7,5%. Απηή ηε θνξά ε κείσζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ φηη ζην δεκφζην. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ην 

θφζηνο ηεο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο κεηψζεθε θαηά 8% ζπλνιηθά γηα ηελ νηθνλνκία 
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θαη 12,1% γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2012, 

ζει. 91-96) 

Ο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ κε βάζε ηνλ ΔλΓΣΚ ήηαλ αξλεηηθφο ην 2013 (-0,9%) θαη ην ίδην 

ζπλέβε ζηνλ ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ (-1,9%). ε απηφ νδήγεζαλ ε ππνρψξεζε ηνπ 

κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ε ζπκπιήξσζε εηήζηνπ θχθινπ απφ ηηο απμήζεηο ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ θαη ε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο (κε ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε). Αθφκε, ν ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε κεηψζεθε απφ 23% ζε 13%.  

(Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο 2013, ζει. 74-77) 

Οη νλνκαζηηθέο κέζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο κεηψζεθαλ θαηά 7,4% ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο. Η κείσζε ζην Γεκφζην ηνκέα ήηαλ ίζε κε -4,8% θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (εθηφο 

ηξαπεδψλ) κε -8%. Σν θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο κεηψζεθε ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο θαηά 8,1% θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαηά 9%. Έηζη, καδί κε ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, βειηηψζεθε θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο. (Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο Διιάδνο 2013, ζει. 77-79) 

 
(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή ηης Τράπεζας Ελλάδος 2013, ζελ. 79) 
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4.3 Αλεξγία 

Σν 2009, ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε ζηελ Διιάδα θαη έθηαζε ην 9,5%, ελψ ην 

2008 ήηαλ 7,6%. Ο κέζνο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ κεηψζεθε θαηά 1,1%, κε ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δχν πξνεγνχκελα λα αληηζηνηρεί ζηελ αχμεζε θαηά 0,9% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. ηηο ειηθίεο 

15-64 εηψλ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ έθηαζε ην 67,8%, απφ 67,1% 

ην πξνεγνχκελν έηνο. Αθφκε, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ήζειαλ λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξεο 

ψξεο ηελ βδνκάδα απμήζεθε ζε 4,3%, απφ 3,7% ην 2008. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο 2009, ζει.87-90) 

 
(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή Τράπεζας ηης Ελλάδος 2013, ζελ.74) 
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Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηε κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ήηαλ θαηά πξψην θαη θπξηφηεξν 

νη απνιχζεηο (ή ιήμε ζπκβάζεσλ θαη κε αλαλέσζε) θαη θαηά δεχηεξνλ θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ νη ιίγεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ο αξηζκφο ησλ κηζζσηψλ ππνρψξεζε θαηά 1,6%, 

ελψ απμήζεθαλ ζε κηθξφ πνζνζηφ (0,09%) νη απηναπαζρνινχκελνη. εκαληηθφ είλαη πσο 

κεηψζεθαλ θαη νη ψξεο εξγαζίαο θαηά 1,3% ζηνλ κε αγξνηηθφ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπίζεο, νη 

εξγαδφκελνη πνπ πιήγεθαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ νη λένη ζε ειηθία θαη νη αλεηδίθεπηνη. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009, ζει.87-88) 

Σν 2010, ην πξφβιεκα επηδεηλψζεθε θαη ν κέζνο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ κεηψζεθε 

θαηά 2,7%. Η κείσζε αθνξνχζε ηφζν ηνπο κηζζσηνχο (θαηά πνζνζηφ -3%), φζν θαη ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο (κε ή ρσξίο πξνζσπηθφ) θαη ηνπο βνεζνχο ζε νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο. Μεγάιε αχμεζε παξνπζηάζηεθε ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχζαλ γηα πξψηε 

θνξά εξγαζία θαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ γεληθφηεξα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε άλνδνο ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο, ην νπνίν έθηαζε ην 14,2% γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2010, ζει. 85-87) 

Πέξαλ απφ ηηο απνιχζεηο, ξφιν έπαημε θαη ε κείσζε ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ν αξηζκφο ησλ αλαγγειηψλ πξνζιήςεσλ ήηαλ κηθξφηεξνο θαηά 

44.500 απφ φηη ην 2009. Αθφκε, ζην ζχλνιν ησλ πξνζιήςεσλ κφλν ην 66,9% αθνξνχζε 

πιήξε απαζρφιεζε, έλαληη πνζνζηνχ 79% ην πξνεγνχκελν έηνο. εκαληηθφ ζηνηρείν 

ήηαλ θαη ν κεγάινο αξηζκφο καθξνρξφληα αλέξγσλ, κε ην 47,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλέξγσλ λα ςάρλνπλ εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα κήλεο (42,8% ην 2009). (Έθζεζε 

Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2010, ζει. 89) 

Σν 2011, ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο έθηαζε ην 17,7% (12,5% ην 2010). Ο κέζνο αξηζκφο 

ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηψζεθε θαηά 6,8% θαη ππνρψξεζε ηφζν ζην δεκφζην ηνκέα (θαηά 

-4,9%), φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (θαηά -7,3%). Έλα πνζνζηφ απφ απηνχο 

ζπληαμηνδνηήζεθε, ελψ έλα άιιν ζεσξνχζε πσο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα βξεη άιιε 

εξγαζία θαη δελ ππνινγίδεηαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σν άζξνηζκα ησλ ηειεπηαίσλ, ησλ 

αλέξγσλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο, αληηζηνηρνχζε ζε 24,7% γηα ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο ειηθίεο 25-29 εηψλ ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε απφ 19,7% ην 2010 ζε 29,6% ην 2011, ελψ ην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ έθηαζε ην 51,6%. Γηα αθφκα έλα έηνο, νη 

απνρσξήζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλαγγειίεο πξνζιήςεσλ θαη παξάιιεια ην 



- 40 - 

 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2011, 

ζει. 65-69) 

Η απμεηηθή πνξεία ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζπλερίζηεθε θαη ην 2012 θαη ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο μεπέξαζε ην 26%. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο κεηψζεθε, φκσο θαη νη δχν 

πξνεγνχκελνη δείθηεο εκθάληζαλ επηβξάδπλζε ηνπ κεληαίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπο, κε 

θπξηφηεξε αηηία ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο απνιχζεηο. Η ππνρψξεζε ησλ κηζζσηψλ 

ζην ηδησηηθφ ηνκέα ήηαλ εληνλφηεξε απφ φηη ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ ηε κηθξφηεξε κείσζε 

εκθάληζαλ νη απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο πξνζσπηθφ. Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαη ην πξψην ελληάκελν ηνπ 2012 έθηαζε ην 

59,4%, ελψ νη άλεξγνη γηα πάλσ απφ δχν ρξφληα ην 34,1%. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο 2012, ζει. 75-81) 

Οη ιφγνη πνπ κεηψζεθε ε απαζρφιεζε ήηαλ ίδηνη κε ηα πξνεγνχκελα έηε, δειαδή ν 

αξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ ήηαλ κηθξφηεξνο απφ απηφλ ησλ απνρσξήζεσλ, είηε ιφγσ 

απφιπζεο (ή ηε κε αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο), είηε ζπληαμηνδφηεζεο (θπξίσο ζην δεκφζην 

ηνκέα). Έλαο επηπιένλ ιφγνο ήηαλ φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο έθιεηζαλ απφ ην 2009 θαη κεηά, 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Μεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα έδεημαλ νη επηρεηξήζεηο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο θαη ηα πνζνζηά ησλ κηζζσηψλ ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο απμήζεθαλ ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο 2012, ζει. 77-79) 

Σν 2013, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο θαίλεηαη πσο ζηαζεξνπνηήζεθε, ζε πςειά φκσο 

επίπεδα ζε ζρέζε θαη κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Η απαζρφιεζε απφ 

ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2012 θαη κεηά ππνρψξεζε κε θζίλνληα ξπζκφ. Απηφ νθεηιφηαλ 

ζηελ αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ κέζσ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, παξφηη πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηακάηεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη άιιεο κείσζαλ 

ην πξνζσπηθφ ηνπο ην 2013. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2012, ζει. 72) 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έθιεηζαλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ επηρεηξήζεηο κε θάησ 

απφ 50 εξγαδφκελνπο, εληζρχνληαο έηζη ηελ εηθφλα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ σο πην 

αλζεθηηθψλ ζηελ χθεζε. Αθφκε, ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε κνξθή κεξηθήο 

απαζρφιεζεο απμήζεθε πεξίπνπ θαηά 5% απφ φηη ην 2012. Αληίζεηα, κεηψζεθε ην 

πνζνζηφ ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε θπξηφηεξν αίηην ηηο λέεο ξπζκίζεηο γηα 

απνδεκηψζεηο. Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
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αλέξγσλ γηα ην 2013, είραλ παξακείλεη ρσξίο εξγαζία απφ ην 2009. Απφ απηνχο, νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή δελ είραλ εξγαζηαθή εκπεηξία. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2013, ζει. 72-74) 
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4.4 Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

4.4.1. Πξνυπνινγηζκφο γεληθήο θαη θεληξηθήο θπβέξλεζεο 

Απφ ην 2007, ηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα εκθαλίζηεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ην έιιεηκκα 

δηακνξθψζεθε ζε 5,6% θαη 7,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2007 θαη ην 2008 αληίζηνηρα. Οη επηπηψζεηο 

ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο έγηλαλ αηζζεηέο απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 θαη ε Διιάδα 

ππήρζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο. Σν 2009, ην 

έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο δηακνξθψζεθε πεξίπνπ ζε 15,7% ηνπ ΑΔΠ, αθνχ ηα 

κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ δελ ήηαλ αξθεηά. Αληίζηνηρα ην πξσηνγελέο έιιεηκκα απμήζεθε 

ζε 10,6% ηνπ ΑΔΠ, απφ 3,2% ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο (15,4%) ήηαλ ν θχξηνο παξάγνληαο θαη ιηγφηεξν απηφ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ (0,3%). (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009, ζει. 

111) 

Γηα ην 2010, ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα έγηλαλ πην απζηεξά κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, ελψ εγθξίζεθε ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα 110 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ηελ δψλε ηνπ επξψ θαη ην ΓΝΣ. Σν έιιεηκκα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο ππνρψξεζε ζην 10,7% ηνπ ΑΔΠ. Απηφ επεηεχρζε κε ηελ κείσζε ησλ 

δαπαλψλ θαη ηελ (κηθξφηεξε απφ ην ζηφρν) αχμεζε ησλ εζφδσλ. Σν έιιεηκκα ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθε ζε 11,8% ηνπ ΑΔΠ, ελψ νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, ΟΣΑ 

θαη ΝΠΓΓ παξνπζίαζαλ πιεφλαζκα (1,1% ηνπ ΑΔΠ). εκαληηθφ ήηαλ πσο ην πξσηνγελέο 

έιιεηκκα κεηψζεθε πνζνζηηαία ζρεδφλ ζην κηζφ απφ φηη ην 2009. (Έθζεζε Γηνηθεηή 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2010, ζει. 121) 

Σν 2011, ην έιιεηκκα ζεκείσζε κηθξή κείσζε θαη δηακνξθψζεθε ζε 9,5% ηνπ ΑΔΠ. Οη 

ιφγνη πνπ δελ επέηξεςαλ κεγαιχηεξε κείσζε (σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί γηα 

απηφ ην έηνο) ήηαλ ε κε πηνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ θαη ε 

κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Η κεηαβνιή ηνπ ειιείκκαηνο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε 

κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ελψ νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, ΟΣΑ 

θαη ΝΠΓΓ εκθάληζαλ έιιεηκκα 0,5%. Μεγαιχηεξε βειηίσζε εκθάληζε ην πξσηνγελέο 

έιιεηκκα θαη έθηαζε ην 2,7% ηνπ ΑΔΠ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ΑΔΠ ήηαλ κηθξφηεξν 

απφ ην 2010 θαη απηφ είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

(κείσζε 0,1% απφ ην 2010). Αληίζεηα, νη δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά πνζνζηφ 4,1% ζε 

ζρέζε κε ην 2010. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2011, ζει. 112-113) 
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(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή Τράπεζας ηης Ελλάδος 2013, ζελ. 104) 

 

Σν 2012, νη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη δαπάλεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ κεηψζεθαλ. Αθφκε, ηα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ απμήζεθαλ, θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηεο πςειφηεξεο θνξνινγίαο. Έηζη ην 

έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθε ζε 9% ηνπ ΑΔΠ. Σε κείσζε ζπγθξάηεζαλ νη 

απμεκέλνη ηφθνη (απφ ηελ επαλαγνξά ρξένπο αμίαο 31,9 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ) θαη νη 

κεησκέλεο εηζξνέο απφ ηα Κνηλνηηθά Σακεία. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

2012, ζει. 146-147) 

Σν 2013, κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, ην 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο μεπέξαζε ην 0,4% ηνπ ΑΔΠ. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ, βειηηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2012 (-0,2% ην 2013, έλαληη 

-0,4% ην 2012), φκσο παξέκεηλε αξλεηηθφ. Αθφκε, ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 
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κεηψζεθε ζε 3,9% ηνπ ΑΔΠ, απφ 7% ην 2012 (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΛΚ). Σα 

έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είραλ ζεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο (0,1%), ελψ θαη νη 

δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 15,8%. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2013, ζει. 

103-112) 
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4.4.2 Γαλεηαθέο Αλάγθεο 

Σν 2009, ην ηακεηαθφ έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο έθηαζε ην 14,1% ηνπ ΑΔΠ, απφ 

7,2% ην πξνεγνχκελν έηνο. Απηφ νθεηιφηαλ ζηε κεγάιε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε απφ ην 2008) θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

επελδχζεσλ (πεξίπνπ 50% αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2008). Μφλε εμαίξεζε ην πιεφλαζκα 

0,7% ηνπ ΑΔΠ ζην ινγαξηαζκφ εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ αγξνηψλ. (Έθζεζε Γηνηθεηή 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009, ζει. 113) 

 
(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή Τράπεζας ηης Ελλάδος 2013, ζελ. 113) 

 

Σν 2010, ην έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεηψζεθε ζεκαληηθά θαη παξάιιεια 

κεηψζεθε ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Απηφ ζπλέβε επεηδή 

απμήζεθαλ ηα έζνδα θαη κεηψζεθαλ νη δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ην ηακεηαθφ έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ππνρψξεζε ζε 10,5% ηνπ 

ΑΔΠ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη κεηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010, ν 

δαλεηζκφο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο γηλφηαλ θπξίσο απφ ην Μεραληζκφ Υξεκαηνδνηηθήο 

ηήξημεο, εμαηηίαο ησλ πςειψλ επηηνθίσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. (Έθζεζε Γηνηθεηή 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2010, ζει. 134-135) 

Σν 2011, ην ηακεηαθφ έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφ, 

ζηα 23.144 εθαηνκκχξηα επξψ (23.396 εθαηνκκχξηα επξψ ην 2010). Παξφια απηά, εμαηηίαο 

ηεο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ, ην έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε ζε 11,1%. Δπίζεο, ην 

έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απμήζεθε ζε 20.462 εθαηνκκχξηα επξψ, ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ απμεκέλσλ ηφθσλ. Αληίζεηα, κεηψζεθε ην έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε 2.682 εθαηνκκχξηα επξψ, κε ηηο επελδχζεηο 
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λα κεηψλνληαη θαη λα απνξξνθψληαη ηαρχηεξα πφξνη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ.  

(Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2011, ζει. 124-125) 

Σν 2012, ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ κεηψζεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζε 2.194 εθαηνκκχξηα επξψ. Μεγάιε βειηίσζε εκθάληζε ην έιιεηκκα ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε 8.503 εθαηνκκχξηα επξψ, κέζσ 

ζεκαληηθήο κείσζεο ζε δαπάλεο πξσηνγελείο, ιεηηνπξγηθέο θαη γηα ηφθνπο. Σν ηακεηαθφ 

έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πιένλ αληηζηνηρνχζε ζε 5,5% ηνπ ΑΔΠ. (Έθζεζε 

Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2012, ζει. 158-160) 

Οη δαλεηαθέο αλάγθεο γηα ην 2013 απμήζεθαλ ζε 7% ηνπ ΑΔΠ. Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ 

αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε 10.785 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε εμφθιεζε κέζα ζην 2013 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ χςνπο 6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ (ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο), έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ λέεο. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2013, ζει. 112-114) 
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4.4.3 Γεκφζην ρξένο 

Σν 2009, ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε ζε 129,7% ηνπ ΑΔΠ, 

απφ 112,9% ην 2008. Απηφ έγηλε ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ λένπ δαλεηζκνχ 

ηνπ Γεκνζίνπ, αιιά θαη ηελ χθεζε ζηελ νηθνλνκία, κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο λα γίλεηαη 

αξλεηηθφο (-2%, έλαληη 2% ην 2008 θαη 4% ην 2007). εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην ρξένο ήηαλ 

θαη ην απμεκέλν πξσηνγελέο έιιεηκκα. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009, 

ζει. 130-131) 

Σν 2010, ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη έθηαζε ην 148,3% ηνπ ΑΔΠ. 

Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο ήηαλ ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο, ην ηακεηαθφ έιιεηκκα, ε κείσζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθή ηαζεξφηεηαο θαη ε αλάιεςε ησλ ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2010, ζει. 131-133) 

 
(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή Τράπεζας ηης Ελλάδος 2013, ζελ. 116) 

 

Σν ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζπλέρηζε θαη ην 2011 λα απμάλεηαη σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη δηακνξθψζεθε ζε 170,3%. Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ κείσζε ηνπ ΑΔΠ 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γεληθφηεξα, αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηνπ επηηνθίνπ 

δαλεηζκνχ. Μηθξφηεξε επίδξαζε είρε θαη ην πξσηνγελέο έιιεηκκα. (Έθζεζε Γηνηθεηή 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2011, ζει. 120) 
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(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή Τράπεζας ηης Ελλάδος 2013, ζελ. 115) 

Σν 2012, ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κεηψζεθε ζε 156,9%. Απηφ επεηεχρζε 

κε ηελ ζπκθσλία αληαιιαγήο νκνιφγσλ (PSI) θαη ηελ επαλαγνξά δεκφζηνπ ρξένπο ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ην 

ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ε 

κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην ΑΔΠ θαη ε αδπλακία πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Θεηηθφ ζηνηρείν ήηαλ ε ζπλερήο απφ ην 

2010 κείσζε ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

2012, ζει. 154) 

Σν 2013, ην δεκφζην ρξένο απμήζεθε ζε 321 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, δειαδή ζε 175,5% 

ηνπ ΑΔΠ (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2014). 

Απηφ ζπλέβε ιφγσ ηνπ δαλεηζκνχ γηα ηελ πιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ. Ο ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ήηαλ ρακειφηεξνο απφ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ, αθφκε θη αλ απηά ήηαλ ζε 

εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2011, ζει. 115)  
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4.5 Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή 

4.5.1 Ννκηζκαηηθά Μεγέζε 

Σν 2009, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ειιεληθνχ Μ3 (λνκηζκαηηθφ κέγεζνο πνπ 

εθθξάδεη ηελ ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην Μ3 ηεο δψλεο ηνπ επξψ) κεηψζεθε θαη 

δηακνξθψζεθε ζε 4,8% γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν, έλαληη 14,4% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

2008. Έηζη, παξέκεηλε πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Οη θπξηφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηφ ήηαλ ε κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

επηβξάδπλζε ηεο ζπλνιηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ελψ κηθξφηεξν ξφιν έπαημε ε κείσζε 

ησλ επηηνθίσλ ησλ θαηαζέζεσλ. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009, ζει. 171) 

Σν 2010, ην ειιεληθφ Μ3 ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη θαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο έθηαζε ην -11,8%, ελψ θαηά κέζν φξν γηα φιν ην έηνο ήηαλ ζην -7,5%. Απηφ 

έγηλε ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ θαηαζέζεσλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Αθφκε, ε αβεβαηφηεηα νδήγεζε πνιινχο ζηελ 

κεηαηφπηζε θεθαιαίσλ πξνο πην αζθαιείο ιχζεηο (θαηαζέζεηο θαη επελδχζεηο ζην 

εμσηεξηθφ, θα). ηε δψλε ηνπ επξψ, ην Μ3 είρε ζεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπο ηειεπηαίνπο 

έμη κήλεο. Η δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δχν ξπζκψλ νθείιεηαη ζηε δηαθνξά θάζεο 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009, ζει.153) 

Σν 2011, ην ειιεληθφ Μ3 εκθάληζε κεγαιχηεξν ξπζκφ κείσζεο θαη έθηαζε ην -15,8%. Η 

νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε αβεβαηφηεηα ήηαλ θαη πάιη νη παξάγνληεο πνπ ην επεξέαζαλ 

πεξηζζφηεξν. Σν κεησκέλν εηζφδεκα θαη ε κεγαιχηεξε θνξνινγία επηδείλσζαλ ηελ 

θαηάζηαζε (κέζσ ηεο κείσζεο ησλ θαηαζέζεσλ), ελψ ζπλερίζηεθε ε εθξνή θεθαιαίσλ 

πξνο ην εμσηεξηθφ. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2011, ζει. 143) 

Σν 2012 κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην, ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ Μ3 ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαη ηνλ 

Αχγνπζην έθηαζε ην -18,9%. ηε ζπλέρεηα ππνρψξεζε θαη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο 

δηακνξθψζεθε ζε -10,8%. Οη ιφγνη κείσζεο ηνπ Μ3 ήηαλ ίδηνη κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

ελψ ε βειηίσζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο νθεηιφηαλ ζηελ επηζηξνθή θάπνησλ θαηαζέζεσλ 

ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2012, ζει. 179) 
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(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή Τράπεζας ηης Ελλάδος 2012, ζελ. 180) 
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Σν 2013, εμαθνινχζεζε ε επηζηξνθή θεθαιαίσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Δπηπιένλ, νη εθξνέο θαηαζέζεσλ ήηαλ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Οη 

ηξάπεδεο πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο εθξνήο θαηαζέζεσλ 

απμάλνληαο ην επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο, αιιά δελ είραλ ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2013, ζει. 139-143) 
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4.5.2 Σξαπεδηθά Δπηηφθηα 

Σα νλνκαζηηθά επηηφθηα θαηαζέζεσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ην 2009 ππνρψξεζαλ 

αηζζεηά. ηηο θαηαζέζεηο κίαο εκέξαο ην επηηφθην δηακνξθψζεθε ην ηειεπηαίν κήλα ζε 

0,43%, απφ 1,24% ην Γεθέκβξην ηνπ 2008. ε απηέο κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα ζε 2,10%, 

έλαληη 5,36% πξηλ απφ έλα έηνο. Σα κέζα πξαγκαηηθά επηηφθηα φκσο απμήζεθαλ. Σσλ 

θαηαζέζεσλ εκεξψλ δηακνξθψζεθαλ ζε -0,59% (-2,90% ην 2008) θαη ησλ πξνζεζκηαθψλ 

ζε 1,52% (0,71% ην 2008). Σν Γεθέκβξην ηνπ 2009, ηα δαλεηαθά επηηφθηα δηακνξθψζεθαλ 

ζε 3,41% γηα ηα ζηεγαζηηθά (5,21% ην 2008), 15,17% γηα ηηο πηζησηηθέο θάξηεο (απφ 

15,72% ην 2008), 8,94% γηα ηα θαηαλαισηηθά θαη 12,06% γηα ηα αλνηθηά θαηαλαισηηθά. Σν 

επηηφθην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ (κε ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη δηάξθεηα) έθηαζε ην 

4,70% γηα πνζά κέρξη 1 εθαηνκκχξην επξψ θαη 3,24% γηα κεγαιχηεξα πνζά. (Έθζεζε 

Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009, ζει. 171-186) 

Σν 2010, ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ κίαο εκέξαο παξέκεηλαλ ζρεδφλ 

ακεηάβιεηα, ελψ απηψλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα κέρξη έλα έηνο απμήζεθαλ κε ζθνπφ 

ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ. Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην γηα ηηο θαηαζέζεηο κίαο εκέξαο 

κεηψζεθε ζε -4,27% θαη ησλ πξνζεζκηαθψλ κέρξη έλα έηνο ζε -1,44%. Όζνλ αθνξά ηα 

δάλεηα, ηα επηηφθηα απμήζεθαλ ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. Έλαο αθφκα ιφγνο ήηαλ ν κεγάινο πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη σο απνηέιεζκα ηα 

θαηαλαισηηθά θαη ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα εκθάληζαλ ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο επηηνθίσλ. 

(Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2010, ζει. 155-166) 

Σν 2011, ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ απμήζεθαλ, θπξίσο ζηηο 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ψζηε νη ηξάπεδεο λα βειηηψζνπλ ηελ ξεπζηφηεηά ηνπο. Αχμεζε 

ζεκείσζαλ θαη ηα κέζα πξαγκαηηθά επηηφθηα ηφζν ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ, φζν 

θαη ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κηαο εκέξαο, εμαηηίαο ηεο ππνρψξεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Γηα ηα δάλεηα, ην κέζν επηηφθην γηα ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 έθηαζε ην 7,03%, έλαληη 5,75% 

γηα ην Γεθέκβξην ηνπ 2010. Γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα δηακνξθψζεθε ζε 4,14% απφ 3,79% 

ην 2010 θαη γηα ηα θαηαλαισηηθά θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ζε 8,92% απφ 9,68%. Σν 

πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ απμήζεθε αηζζεηά (4,62% ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2011, απφ 0,58% ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2010), φπσο θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ 

θαη ζηεγαζηηθψλ. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2011, ζει. 145-151) 

Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2012, ηα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ ζπλέρηζαλ ηελ απμεηηθή ηνπο 

πνξεία. Καηά ην δεχηεξν φκσο εμάκελν θαη επεηδή πιένλ μεθίλεζαλ λα επηζηξέθνληαη 
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θεθάιαηα ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ηα επηηφθηα ππνρψξεζαλ. Σν επηηφθην πξνζεζκηαθψλ 

θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κέρξη έλα έηνο ππνρψξεζε ζε 4,70%. Σα πξαγκαηηθά επηηφθηα 

απμήζεθαλ ζεκαληηθά (ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πιεζσξηζκνχ) ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, 

ζηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο γηα λνηθνθπξηά θαη κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ζε 

4,37% θαη 3,82% αληίζηνηρα. Σα επηηφθηα ησλ δαλείσλ κεηψζεθαλ εμαηηίαο ηεο κείσζεο 

ησλ επηηνθίσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ηνπ Euribor, ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ 

απφ ηηο ηξάπεδεο, ηεο πνιηηηθήο αχμεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εγγπήζεσλ γηα ρνξήγεζε 

δαλείσλ θαη ηεο κεησκέλεο δήηεζεο γηα δάλεηα ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο γηα ηηο κειινληηθέο 

εμειίμεηο θαη ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

2012, ζει. 182-186) 

Σν 2013, ηα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ ζπλέρηζαλ λα ππνρσξνχλ. Απφ ηα κέζα ηνπ 2012 

πνπ μεθίλεζε ε κείσζε ηνπο, ην επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο γηα λνηθνθπξηά 

κεηψζεθε θαηά 2% θαη γηα κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά 1,5%. Σα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ κεηψζεθαλ θαη ππνινγίδεηαη πσο απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 κέρξη ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2013 ην επηηφθην επηρεηξεκαηηθψλ πηζηψζεσλ ππνρψξεζε θαηά 1,75%. ηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα, ην επηηφθην είρε πησηηθή πνξεία απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 κέρξη θαη 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη ε ζπλνιηθή κείσζε έθηαζε ην 1,75%. (Έθζεζε Γηνηθεηή 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2013, ζει. 142-143) 
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4.5.3 Πηζησηηθέο Δμειίμεηο 

Σν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα ΝΥΙ (Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα) 

δηακνξθψζεθε ζε 6,5%, έλαληη 16,3% γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008. Ο ξπζκφο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κεηψζεθε απφ 18,3% ζε 4,4%. Απηφ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο αβεβαηφηεηαο θαη επηθπιαθηηθφηεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάιεςε λέσλ δαλείσλ. Παξάιιεια, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη γηα 

ηελ ρνξήγεζε δαλείνπ έγηλαλ απζηεξφηεξνη απφ ηηο ηξάπεδεο. Αληίζεηα, ν ξπζκφο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε απφ 7,3% ζε 17,2%, ιφγσ ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηνπνζεηήζεσλ θεθαιαίσλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε ηίηινπο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε ηίηινπο απφ ηηο ηξάπεδεο. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο 2009, ζει. 175-176) 

Σν 2010, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

απφ ηα ΝΥΙ ην ηειεπηαίν ηξίκελν παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφο ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ 2009. Παξφια απηά, ν ξπζκφο απηφο γηα ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 (5,7%) ήηαλ 

κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2010 (6,6%). Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν ξπζκφο 

αχμεζεο έπεζε ζε 0,8% γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα ήηαλ ζρεδφλ 

κεδεληθφο. Απφ ηελ άιιε, ν ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

απμήζεθε ζε 32,7% ην ηειεπηαίν ηξίκελν. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2010, 

ζει. 158) 

Σν 2011, ε απνπιεξσκή δαλεηαθψλ αλαγθψλ απφ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο απφ ηα ΝΥΙ ζε 2,3% ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Ο ξπζκφο απηφο γηα ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα έγηλε αξλεηηθφο θαη δηακνξθψζεθε ζε -2,4% ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011, εμαηηίαο 

ηεο αλφδνπ ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ησλ δαλείσλ. Έηζη, ην ηειεπηαίν ηξίκελν ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα ΝΥΙ 

κεηψζεθε ζε -1,3%. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2011, ζει. 153-156) 
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(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή  Τράπεζας ηης Ελλάδος 2013, ζελ. 140) 

 

Σν δ’ ηξίκελν ηνπ 2012, ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα ΝΥΙ έθηαζε ην -3,7%. Ο ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηε γεληθή 

θπβέξλεζε δηακνξθψζεθε ζε -1% ην ηειεπηαίν ηξίκελν, φκσο παξνπζίαζε κεγάιε 

κεηαβιεηφηεηα αλά κήλα. Ο αληίζηνηρνο ξπζκφο πνπ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

δηακνξθψζεθε ζε -4,6%, κε ηε δήηεζε γηα δάλεηα λα κεηψλεηαη ζπλερψο θαη ηελ πνιηηηθή 

ησλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ λα 

είλαη πην απζηεξνί. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2012, ζει. 187-191) 

Σν 2013, ν εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο απφ ηα ΝΥΙ έθηαζε ζε πνιχ πςειά επίπεδα, ιφγσ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

ζηήξημεο απφ ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ. Ο ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ ην 2012 είρε αξρίζεη 

λα επηβξαδχλεηαη ν ξπζκφο κείσζεο ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα, ελψ θαη ε πξνζθνξά 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ είρε βειηησζεί κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. (Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2013, ζει. 144-145) 
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(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή  Τράπεζας ηης Ελλάδος 2012, ζελ. 188) 
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(Πηγή: Έκθεζη Διοικηηή  Τράπεζας ηης Ελλάδος 2013, ζελ. 140) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΛΑΓΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΩΛΗΗ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ 

 

5.1 Γεληθά ζηνηρεία 

Η απμαλφκελε ρξήζε ηνπ Ίληεξλεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αθκή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σν 2013, νη ειιεληθέο 

εηαηξείεο κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ήηαλ πάλσ απφ 3.000, ελψ 

ζρεδφλ 2,5 εθαηνκκχξηα Έιιελεο έθαλαλ αγνξέο κέζσ ηνπ Ίληεξλεη. Σν πνζνζηφ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο ζηελ Διιάδα (36% ην 2012) είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (59% ην 2012), σζηφζν ν ξπζκφο 

αχμεζεο είλαη αξθεηά κεγάινο θαη ην 2012 νη ζπλνιηθέο αγνξέο απμήζεθαλ θαηά 

πεξηζζφηεξν απφ 50% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. (ΔΔΔ, Δηήζηα έθζεζε 

ειιεληθνχ εκπνξίνπ 2013, ζει 207-208) 

 
 (Πηγή: World tourism Organization (UNWTO), annual report 2013, ζελ 10) 

 

Οη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο εηδψλ πνπ αγνξάδνληαη 

κέζσ Ίληεξλεη ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ ππφινηπε Δπξσπατθή Έλσζε. ε απηφ 
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κεγάιν ξφιν έπαημε ε ζπλερήο αχμεζε ησλ ηαμηδηψλ, θπξίσο γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. Οη 

ζπλνιηθέο αθίμεηο ηνπξηζηψλ απμάλνληαλ ζρεδφλ θάζε ρξφλν κέρξη θαη ην 2013 θαη ην 

πξνηηκψκελν κέζν κεηαθνξάο ήηαλ ην αεξνπιάλν (53% ησλ ζπλνιηθψλ ηαμηδηψλ). Έηζη νη 

ρηιηνκεηξηθνί αεξνπνξηθνί επηβάηεο ην 2013 μεπέξαζαλ ηα 5.500 δηζεθαηνκκχξηα, ελψ ην 

2009 ήηαλ θάησ απφ 4.500 δηζεθαηνκκχξηα. εκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ θαη ε κείσζε 

ησλ ηηκψλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, θπξίσο κέζσ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

ρακεινχ θφζηνπο, αθνχ αχμεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηήζησλ επηβαηψλ. 

 

 

(Πηγή: World tourism Organization-UNWTO, 2013) 

 

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ζεηηθά ηηο δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο 

εηζηηεξίσλ θαη ησλ ππφινηπσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ήηαλ ε απμαλφκελε ρξήζε ηνπ 

Ίληεξλεη γηα ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πξηλ ηα ηαμίδηα. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη θάπνηνο πξηλ επηιέμεη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 

είλαη πην εχθνιν γηα ηνλ πειάηε λα βξεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ ηαηξηάδεη απφ 

ηελ άπνςε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηηκήο, ελψ παξάιιεια εμνηθνλνκεί ρξφλν. Αληίζηνηρα, ην 

Ίληεξλεη απνηειεί κεγάιε επθαηξία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, σο πξνο ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ 

δηαθήκηζε, αιιά θαη γηα ηελ πψιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο άκεζα ζηνπο δπλεηηθνχο 

πειάηεο. 

Φπζηθά, ζηελ αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, κεγάιν ξφιν έπαημε θαη ε ηάζε ησλ 

ηνπξηζηψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κε νξγαλσκέλα ηαμίδηα, δειαδή λα θιείλνπλ κφλνη ηνπο ηα 
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αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, ηε δηακνλή θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη. ηελ Διιάδα, 

ην 2012, νη νξγαλσκέλνη ηνπξίζηεο απνηεινχζαλ κφιηο ην 34,19% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηζθεπηψλ (ΔΣΔ, ηνηρεία θαη αξηζκνί γηα ην 2013). Σν κεγαιχηεξν δειαδή θνκκάηη ησλ 

εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ επηιέγεη λα νξγαλψλεη κφλν ηνπ ην ηαμίδη, είηε γηαηί ην θφζηνο 

είλαη κηθξφηεξν, είηε γηαηί ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα πνπ πξνζθέξνληαη δελ ηνλ ηθαλνπνηνχλ. 

Γηα απηφ ην ιφγν, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηνπο λα επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ηηο εκεξνκελίεο 

θαη ηελ πηήζε γηα ηνλ πξννξηζκφ πνπ επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο 

έρνπλ εκπινπηίζεη ην πξντφλ ηνπο κε επηπιένλ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, φπσο δηακνλή, 

ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν πειάηεο κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηηο 

δηάθνξεο επηινγέο θαη λα νξγαλψζεη κφλνο ηνπ ην ηαμίδη ηνπ. 

 
(Πηγή: International Civil Aviation Organization (ICAO), 2013)   
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5.2 Πσιήζεηο θαη Κέξδε Παξειζνπζψλ Υξήζεσλ 

Οη πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ απμάλνληαλ ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο 

παγθφζκηνο ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη θαη ην αεξνπιάλν είλαη ην θχξην κέζν κεηαθνξάο, 

επεηδή είλαη ην πην γξήγνξν θαη νξηζκέλεο θνξέο ε κφλε επηινγή. Μάιηζηα, ε είζνδνο ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ρακεινχ θφζηνπο ηελ έρεη κεηαηξέςεη ζε θζελφηεξε ιχζε γηα 

νξηζκέλα ηαμίδηα, ελψ παξάιιεια έρεη επηηξέςεη ζε άηνκα λα ηαμηδέςνπλ γηα πξψηε θνξά 

εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο. Αθφκε, ζηελ άλνδν ησλ πσιήζεσλ ξφιν έπαημαλ ε εμνηθείσζε κε 

ηηο αγνξέο κέζσ Ίληεξλεη θαη ε ηάζε γηα έξεπλα θαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ απφ ηνπο ηαμηδηψηεο. Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο, ν ηνπξηζκφο αλακέλεηαη λα 

απμεζεί πεξαηηέξσ ηα επφκελα ρξφληα θαη επνκέλσο ην ίδην ζα ηζρχζεη θαη γηα ηηο 

πσιήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. Αθφκε, νη αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αλακέλεηαη 

πσο ζην κέιινλ ζα απνηεινχλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ, ελψ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζα απνηεινχλ θαη νη αγνξέο κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ (θηλεηά 

ηειέθσλα, θιπ). 

Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Σα 

αεξνπνξηθά εηζηηήξηα πσινχληαη ζηνπο πειάηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη εηαηξείεο 

εηζπξάηηνπλ ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ καδί κε κηα πξνκήζεηα. ηε ζπλέρεηα, ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα 15-30 εκεξψλ είλαη ππνρξεσκέλεο λα θαηαβάιινπλ ηα έζνδα απφ ηα εηζηηήξηα 

ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ελψ κεηά απφ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα παίξλνπλ κηα 

κηθξή πξνκήζεηα απφ απηέο (ζπλήζσο ζπγθεληξσηηθά κηα θνξά ην ρξφλν). Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηαβνιήο ησλ εζφδσλ απφ ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα είλαη απζηεξά 

θαζνξηζκέλν απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ (ΙΑΣΑ) θαη νη θπξψζεηο απφ ηελ 

αζέηεζή ηνπ είλαη πνιχ απζηεξέο. Αθφκε, ην θφζηνο θεθαιαίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηηο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη αξθεηά πςειφ (ζρεδφλ 20%, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Travelplanet24 ΑΔ). Παξάιιεια, νη αλάγθεο γηα αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο είλαη κφληκεο 

θαη επελδχζεηο πξέπεη λα γίλνληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, 

ην πεξηζψξην θέξδνπο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ.    

Μέρξη ην 2013, παξά ηα ρακειά πεξηζψξηα θέξδνπο, νη πςειέο πσιήζεηο θξάηεζαλ ηα 

κηθηά θέξδε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Σα έμνδα 

ηεο ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο δηνίθεζεο είλαη πςειά θαη επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ην νξγαληθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν ήηαλ αξλεηηθφ ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ θπξίσο ηελ ηξηεηία απφ ην 2010 έσο θαη ην 2012, αιιά γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 
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παξέκεηλε ζε ζεηηθά επίπεδα. Σέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη 

δαλεηαθέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ήηαλ κεδεληθέο ην 

δηάζηεκα 2009-2013. 

5.3 Μνληκφηεηα θιάδνπ 

Η επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα επηζθέπηνληαη πξννξηζκνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ πφιε 

πνπ δηακέλνπλ είλαη αέλαε θαη νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επειημίαο σο πξνο ηελ ηηκή θαη ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ηνπ ηαμηδηνχ. Ο θιάδνο 

βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο θαη νη αγνξέο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κέζσ ηνπ Ίληεξλεη 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ πιήξε εμνηθείσζε ησλ αλζξψπσλ κε 

ην δηαδίθηπν θαη θπξίσο κε ηηο αγνξέο κέζσ απηνχ. Μέρξη ηψξα ην πνζνζηφ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Ίληεξλεη ζηελ Διιάδα είλαη ρακειφ ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφινηπε Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο αληίζηνηρα ηζρχεη θαη γηα ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ 

πνπ αγνξάδνπλ απφ ην δηαδίθηπν. Η κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ησλ κηθξφηεξσλ ειηθηαθά 

νκάδσλ θαλεξψλεη πσο ζην κέιινλ απηά ηα πνζνζηά ζα απμεζνχλ. Δμάιινπ, ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπνξίνπ (ρξφλνο, 

θφζηνο, πιεξνθφξεζε θιπ) γίλνληαη φιν θαη πην γλσζηά ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Αθφκε, ε ζχγρξνλε ηάζε γηα κε νξγαλσκέλα (αλεμάξηεηα) ηαμίδηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

πξνβιέςεηο γηα ζπλερή αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηψλ, ηζρπξνπνηνχλ ηε κνληκφηεηα θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Ο ζχγρξνλνο ηαμηδηψηεο κπνξεί λα νξγαλψζεη κφλνο ηνπ ην 

πξφγξακκά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ κπνξεί λα 

δηαζέζεη. Έηζη, ε αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κεκνλσκέλα αλακέλεηαη πσο ζα 

δηαηεξήζεη ζην κέιινλ απμεηηθνχο ξπζκνχο. 

Σέινο, νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηζηνζειίδεο ζε κεγάιεο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζρεδφλ φιεο έρνπλ εκπινπηίζεη ην πξντφλ ηνπο κε επηπιένλ 

ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, βειηηψλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη 

κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν. 

5.4 πλζήθεο Αληαγσληζκνχ 

Σα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν είλαη ρακειά (θπξίσο απφ ηελ άπνςε ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ 
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εηζηηεξίσλ) θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ην 

πξντφλ είλαη δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζεί θαη ην κάξθεηηλγθ θαη ε δηαθήκηζε είλαη θαηά 

βάζε απηά πνπ μερσξίδνπλ ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εηαηξείεο πξέπεη 

λα θαηαβάιινπλ ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά γηα πξνβνιή θαη πξνψζεζε, έηζη ψζηε λα 

δηαηεξήζνπλ ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ επηζπκνχλ. πρλφ είλαη ην θαηλφκελν λα θάλνπλ 

πξνζθνξέο θαη λα παξέρνπλ εθπηψζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηηο επφκελεο αγνξέο ηνπο. 

Δπίζεο, γηα ηνπο πειάηεο, νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην 

επηινγήο, νπφηε νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξνζπαζνχλ λα ηηο δηαηεξνχλ ζηα ρακειφηεξα 

δπλαηά επίπεδα. Γηα απηφ ην ιφγν, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο παξακέλνπλ ρακειά. Έηζη, νη 

εηαηξείεο είλαη δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζνχλ κέζσ ησλ ηηκψλ θαη πξνζπαζνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, αλαβαζκίδνληαο γηα παξάδεηγκα ην 

ινγηζκηθφ ηνπο ψζηε λα είλαη πην γξήγνξν θαηά ηελ αλαδήηεζε πηήζεσλ ή πξνζθέξνληαο 

λένπο θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο πιεξσκήο. Αθφκε, νη πεξηζζφηεξεο πξνζαξκφδνπλ ηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ λέσλ ζπζθεπψλ, ιφγσ ηεο 

αλακελφκελεο αχμεζεο ησλ αγνξψλ κέζσ απηψλ. 

Μία ηαθηηθή πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη ζρεδφλ φιεο νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, είλαη ε 

πξνζθνξά επηπιένλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηέο κπνξεί λα είλαη ελνηθίαζε 

μελνδνρείνπ ή απηνθηλήηνπ, αθηνπιντθά εηζηηήξηα, νινθιεξσκέλα παθέηα δηαθνπψλ, 

ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε πξνζθνξέο θαη κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο πηήζεσλ πξνο 

νξηζκέλνπο πξννξηζκνχο γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο θιπ. Κάπνηεο απφ απηέο παξέρνληαη 

δσξεάλ, ελψ γηα απηέο πνπ ρξεψλνληαη κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηα έθπησζε αλ 

ζπλδπαζηνχλ. 

πλνιηθά, ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο θαη νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη δχζθνιν λα 

μερσξίζνπλ ρσξίο απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ. Αθφκε, είλαη ζρεηηθά εχθνιν γηα κηα λέα 

εηαηξεία λα κπεη ζηνλ θιάδν, ελψ αληίζηνηρα ν αληαγσληζκφο εληείλεηαη απφ ηα 

ππνθαηάζηαηα (παξαδνζηαθφ εκπφξην) θαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ λα παξέρνπλ εηζηηήξηα άκεζα απφ ηε δηθή ηνπο ειεθηξνληθή ζειίδα. 

5.5 Δξγαζηαθέο πλζήθεο  

Η νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ Διιάδα έρεη νδεγήζεη ζε πςειά πνζνζηά 

αλεξγίαο. Αθφκε, ην επίπεδν ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ έρεη κεησζεί. 
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Δπνκέλσο, είλαη επθνιφηεξν γηα κηα επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ λα πξνζειθχζεη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πνπ ρξεηάδεηαη ζε ζρέζε κε πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

Αληίζεηε επίδξαζε γηα ηνλ θιάδν έρεη ην γεγνλφο φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Δπίζεο, ν πςειφο αληαγσληζκφο νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα ηθαλά θαη επνκέλσο 

πςειφκηζζα δηνηθεηηθά ζηειέρε.  

 

5.6 Απεηιέο 

Σα πξνβιήκαηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε απνηεινχλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηνλ θιάδν, 

επεηδή έρεη κεησζεί ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηα ηνπξηζηηθά 

αεξνπνξηθά ηαμίδηα είλαη αγαζφ πνιπηειείαο. Παξφηη κέρξη ηψξα νη πσιήζεηο απμάλνληαη, 

είλαη πηζαλφ ζην κέιινλ ν ξπζκφο αλφδνπ λα κεησζεί.  Θεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ην θφζηνο 

ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ελψ 

θαη ηα ππφινηπα ηαμηδησηηθά έμνδα έρνπλ κεησζεί ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

πξννξηζκψλ. Πνιιέο απφ ηηο εηαηξείεο βέβαηα έρνπλ επεθηαζεί θαη ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη δελ ζηεξίδνληαη κφλν ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

εκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη θαη ε κειινληηθή εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ κε ην Ίληεξλεη θαη ηηο 

αγνξέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μέρξη θαη ζήκεξα, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ δελ 

γλσξίδεη ή δελ εκπηζηεχεηαη ηηο δηαδηθηπαθέο εηαηξείεο, φρη κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θιάδνπ, θαη πξνηηκά λα θάλεη αγνξέο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κέζσ ηαμηδησηηθψλ 

γξαθείσλ. 

Σέινο, απεηιή γηα ηνλ θιάδν είλαη νη ειεθηξνληθέο ζειίδεο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, νη 

νπνίεο παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα ηηο 

πηήζεηο ηνπο. Γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο απηφ απνηειεί επθαηξία γηα δηαθήκηζε, παξνρή 

επηπιένλ πξνζθνξψλ θαη κεγαιχηεξεο πσιήζεηο. Αληίζηνηρα, νη πειάηεο γιηηψλνπλ ηα 

έμνδα ησλ κεζαδφλησλ θαη ελεκεξψλνληαη άκεζα ζρεηηθά κε ηηο πηήζεηο πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ. Σν πιενλέθηεκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ είλαη πσο παξέρνπλ 

πιεξνθφξεζε γηα ζρεδφλ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πηήζεσλ γηα θάζε πξννξηζκφ 

θαη εκεξνκελία, κε απνηέιεζκα ν πειάηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη θαη λα 

επηιέγεη απηφ πνπ ηνλ ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν, κέζα απφ έλα πιήζνο αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΤΟΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΚΛΑΓΟΤ 

 
6.1 Γεληθά 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε. Η επηινγή έγηλε κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξνο εμσηεξηθνχο αλαιπηέο, ελψ ε ζεηξά κε ηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη είλαη ηπραία. 

6.2 E-Travel Α.Δ.  

 
(Πηγή: www.pamediakopes.gr) 

 

6.2.1 Γεληθά ηνηρεία 

Η E-Travel Α.Δ. είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαη δηαρεηξίδεηαη 

κηα ζεηξά απφ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, κε ην pamediakopes.gr λα είλαη απηφ πνπ εζηηάδεη 
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πεξηζζφηεξν θαη είλαη πην γλσζηφ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Οη ππφινηπνη εζηηάδνπλ θπξίσο ζε 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη είλαη νη εμήο: 

 FantasticGreece.com 

 airtickets24.com 

 Trip.ru 

 Trip.bg 

 Avion.ro 

Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 2005 θαη κέρξη ην 2013 πνιιαπιαζίαζε ηηο 

πσιήζεηο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. ε απηφ ζπλέβαιε ε επθνιία ρξήζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο πξνθεηκέλνπ λα θάλεη θάπνηνο κηα θξάηεζε αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη ε 

αμηνπηζηία ηεο. Αθφκε, ξφιν έπαημαλ θαη νη ρακειέο ηηκέο ησλ παξερφκελσλ αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ θαζψο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ πσιήζεσλ, ε εηαηξεία θαηφξζσζε λα 

ζπλάπηεη άκεζεο θαη θαιχηεξεο ζπκθσλίεο κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο.  

Γηα ην 2013, νη πειάηεο ηεο E-Travel Α.Δ. μεπέξαζαλ ηνπο 1,15 εθ. θαη ε εηαηξεία 

βξαβεχζεθε κε ην βξαβείν ¨e-volution award¨ γηα ηελ θαιχηεξε Γηεζλνπνηεκέλε 

ειεθηξνληθή επηρείξεζε γηα ην ίδην έηνο.  

Σν 2014, ην πξνζσπηθφ είρε μεπεξάζεη ηα 140 άηνκα. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ππάξρνπλ 

άλζξσπνη απφ πεξηζζφηεξεο απφ δέθα εζληθφηεηεο, ζηεξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

6.2.2 Δπηπιένλ Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

ηελ ηζηνζειίδα pamediakopes.gr εθηφο απφ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, ν επηζθέπηεο κπνξεί 

λα θιείζεη ζρεδφλ φια φζα ρξεηάδεηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ηαμίδη. Μέζσ ζπλεξγαζηψλ 

κε μελνδνρεία θαη εηαηξείεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο θαη θξάηεζεο δσκαηίσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Αληίζηνηρα, ν πειάηεο 

κπνξεί αλ επηζπκεί λα λνηθηάζεη απηνθίλεην ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Δπίζεο, δηαζέηεη 

ζχζηεκα θξάηεζεο αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ γηα ιηκάληα εληφο ηεο Διιάδαο, ηεο Ιηαιίαο θαη 

ηεο Σνπξθίαο. 

Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ηαμηδησηηθνί νδεγνί κε πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο, γηα αεξνπνξηθέο θαη αθηνπιντθέο εηαηξείεο θαη γηα 

δηάθνξα αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Αθφκε, έρεη δεκηνπξγεζεί 
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κηα ηαμηδησηηθή θνηλφηεηα (community) κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, γηα πξννξηζκνχο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Παξάιιεια, απφ ην 2013 δίλεηαη ζε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, 

κε ηελ κνξθή πσιήζεσλ κε πξνκήζεηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ παξνρή εθπηψζεσλ 

θαη δηάθνξσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο απηνχο.  
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6.3 Travelplanet24 Α.Δ.  

 
(Πηγή: www.travelplanet24.gr) 

 

6.3.1 Γεληθά ηνηρεία 

Η δηαδηθηπαθή εηαηξεία πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ Travelplanet24 Α.Δ. 

(ειεθηξνληθή ζειίδα: www.travelplanet24.com) είλαη απφ ηηο πξψηεο θαη ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ.  

Ιδξχζεθε απφ ηνλ Philipp Brinkmann θαη ηνλ Kristof Keim ζηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 2005. Καη νη 

δχν ήηαλ λενεηζεξρφκελνη ζηελ ειιεληθή αγνξά επηρεηξεκαηίεο. ηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 

2005, ε εηαηξεία μεθίλεζε επίζεκα λα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, ελψ ε επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηεο ζην δηαδίθηπν εκθαλίζηεθε ζηηο 28 Απξηιίνπ ηνπ 2006. 

ηηο 21 Ινπλίνπ ηνπ 2007, ε Travelplanet24 Α.Δ. εηζήγαγε κηα θαηλνηφκν ηερλνινγηθά 

κεραλή θξαηήζεσλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, ε νπνία ζπλδπάδεη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη παξάιιεια φιεο ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο (θιαζζηθέο ή 

πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο, ρακεινχ θφζηνπο θαη ηζάξηεξ). Σέινο, ππνινγίδεη ηνλ 
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θαιχηεξν ζπλδπαζκφ κε βάζε ηελ ηηκή (best price mix) απφ ηηο εηαηξείεο απηέο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο πηήζεηο. Απηή ε ηερλνινγηθή ππεξνρή είλαη θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ηεο εηαηξείαο. Σνλ Ινχιην ηνπ 2009, ε Travelplanet24 αλαλέσζε ηελ ηζηνζειίδα ηεο. Ο 

ζρεδηαζκφο βειηηψζεθε θαη πξνζηέζεθαλ πεξηζζφηεξα θαη πην ζχγρξνλα ηερλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Απφ ην 2010, ε εηαηξεία μεθίλεζε λα επεθηείλεηαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε λέεο 

ηζηνζειίδεο, ππφ ην φλνκα ¨Tripsta¨. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 2014, μεπέξαζε ζε παξνπζία ηηο 

30 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ελψ εθηφο απφ ηελ Διιάδα δηέζεηε γξαθεία ζην άν Πάνιν 

θαη ζην Βνπθνπξέζηη. Παξάιιεια, ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ απμήζεθε ζε πάλσ απφ 160 

άηνκα ζπλνιηθά θαη γηα ηα ηξία γξαθεία. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη πσο δηαζέηεη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, κε ζηφρν ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ, ψζηε λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ ηερλνινγία θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην 2014 ε Travelplanet24 ΑΔ εμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 3,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ηα επελδπηηθά ζρήκαηα Elikonos 

Jeremie & Odyssey Jeremie Partners. 

6.3.2 Δπηπιένλ Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

Δθηφο απφ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, ε εηαηξεία δηαζέηεη ζχζηεκα θξαηήζεσλ αθηνπιντθψλ 

εηζηηεξίσλ, γηα φια ηα δξνκνιφγηα εληφο ηεο Διιάδαο θαη γηα πξννξηζκνχο ζηελ Ιηαιία, 

φπσο πρ Μπάξη, Αλθφλα, Βελεηία θαη Πξίληεδη. 

Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγεί θαη ηαμηδησηηθφ 

blog. ε απηφ εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο θαη άξζξα ζρεηηθά κε πξννξηζκνχο θαη γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ γεληθφηεξα. Αθφκε, δηεμάγνληαη δηαγσληζκνί θαη παξέρνληαη πξνζθνξέο ζηνπο 

ρξήζηεο. 

Σέινο, κε ην πξφγξακκα ζπλεξγαηψλ (Affiliates), ε Travelplanet24 ΑΔ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα ελζσκαηψζεη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηεο εηαηξείαο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα απνθνκίζεη έζνδα κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

δηαθεκίζεσλ, ελψ ε εηαηξεία λα απμήζεη ηελ δηαθήκηζή θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο ζην 

δηαδίθηπν. 
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6.4 Fast Group Α.Δ. 

 
(Πηγή: www.airfasttickets.gr) 

 

6.4.1 Γεληθά ηνηρεία 

Η Fast Group Α.Δ. δηαρεηξίδεηαη ηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν airfastticket.gr. Ξεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζηνλ Πεηξαηά ην 2009, κε ηδξπηή ηνλ Νηθφιαν Κνθιψλε θαη αξρηθφ θεθάιαην 

κφιηο 60.000 επξψ.  

Μέζσ ηνπ πνιχ ρακεινχ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κάξθεηηλγθ, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη 

ζε ρακειά επίπεδα ηηο ηηκέο ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη λα 

απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Απφ ην 2012 αχμεζε ηε 

δηαθήκηζε ηεο κέζσ αλάινγεο θακπάληαο ζηελ ηειεφξαζε θαη κε δηάθνξεο ρνξεγίεο (π.ρ. 

Olympiakos Partnership Program 2013-2014). εκαληηθφ θνκκάηη ζηελ πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο ηεο εηαηξείαο απνηέιεζε θαη ε απμαλφκελε παξνπζία ηεο ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 
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Σν 2011, ε εηαηξεία μεθίλεζε λα επεθηείλεηαη ζην εμσηεξηθφ κε ηε δεκηνπξγία γξαθείσλ 

ζηελ Γεξκαλία (Φξαλθθνχξηε) θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (Λνλδίλν). Απφ ην 2012 δηαζέηεη 

γξαθείν θαη ζηηο ΗΠΑ (Νέα Τφξθε). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχεη ηελ θηινζνθία ηεο γηα 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. Αθφκε, έρεη παξνπζία κε ηζηνζειίδεο θαη ζε άιιεο 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ε Ρσζία. 

6.4.2 Δπηπιένλ Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαη λα θάλεη 

άκεζα θξάηεζε ζε μελνδνρεία φινπ ηνπ θφζκνπ, θαζψο θαη λα δηαβάζεη θξηηηθέο γηα απηά. 

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί άκεζα λα ελνηθηάζεη απηνθίλεην γηα ηηο εκέξεο πνπ ζα βξίζθεηαη ζε 

θάπνηνλ πξννξηζκφ. Τπάξρεη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο νινθιεξσκέλνπ 

παθέηνπ δηαθνπψλ, ζηελ νπνία γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πηήζεσλ θαη δσκαηίσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηινγή απφ ηνλ πειάηε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ. 

Μία αθφκε επηινγή πνπ δίλεηαη ζηνπο πειάηεο είλαη ε θαζνδήγεζε γηα λα θάλνπλ ¨online 

check-in¨ θαη λα εθηππψζνπλ ηελ θάξηα επηβίβαζεο έσο 24 ψξεο πξηλ ηελ πηήζε ηνπο, 

κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ αληίζηνηρσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ.  

Σέινο, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ε Fast Group ΑΔ 

δηαζέηεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο κεραλή αλαδήηεζεο θαη θξάηεζεο αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ 

γηα πξννξηζκνχο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ιηαιίαο. 
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6.5 FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. 

 
(Πηγή: www.figame.gr) 

 

6.5.1 Γεληθά ηνηρεία 

H FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2007. 

Παξά ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο εηαηξείεο ζηνλ θιάδν, θαηάθεξε 

λα απμήζεη ζηαδηαθά ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηηο πσιήζεηο ηεο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, 

έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη ζηελ ζπλερή αλαλέσζε, 

αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ωο απνηέιεζκα, ην 2009 θαη 

ην 2010 ςεθίζηεθε σο ην πην δεκνθηιέο δηαδηθηπαθφ ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζηελ Διιάδα, 

ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Conde Nast Traveller.  

6.5.2 Δπηπιένλ Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, εθηφο απφ αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, ν επηζθέπηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ¨web check-in¨, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο θάζε αεξνπνξηθήο 

εηαηξείαο. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαη λα θάλεη θξάηεζε γηα δσκάηηα μελνδνρείσλ, 
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αθνχ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ 

μελνδνρείσλ. Αληίζηνηρε ζπλεξγαζία ππάξρεη θαη κε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηαδηθηπαθέο 

εηαηξείεο ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ, ηελ ¨CarTrawler¨. Καη γηα ηηο δχν παξαπάλσ 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα θξάηεζεο θαη ηειεθσληθά. Αθφκε, 

ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ηαμηδησηηθνί νδεγνί γηα επηιεγκέλεο ρψξεο θαη πφιεηο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. 

Σέινο, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα θάλεη θξάηεζε γηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα πνπ αθνξνχλ 

δξνκνιφγηα ζε ιηκάληα-πξννξηζκνχο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ιηαιίαο. 
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6.6 ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο Α.Δ. 

 
(Πηγή: www.petas.gr) 

 

6.6.1 Γεληθά ηνηρεία 

Η αλψλπκε εηαηξεία ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο σο 

θιαζζηθφ ηαμηδησηηθφ γξαθείν. ηε ζπλέρεηα, αλαγλσξίδνληαο ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηνπ 

θιάδνπ θαη ηελ αλάγθε παξνπζίαο ζην Ίληεξλεη, δεκηνχξγεζε ην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν κε 

ηελ νλνκαζία www.petas.gr.  

Με ηελ εκπεηξία απφ ηελ πνιπεηή παξνπζία ζην ρψξν, ε εηαηξεία είρε ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο γηα ηελ αγνξά ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ ινηπψλ παξερφκελσλ 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. Αθφκε, γηα ηνλ ίδην ιφγν, κπφξεζε λα θξαηήζεη ηηο ηηκέο ζε 

ρακειά επίπεδα, αληηκεησπίδνληαο έηζη ηνλ κεγάιν αληαγσληζκφ. 

6.6.2 Δπηπιένλ Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ν πειάηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε θαη θξάηεζε 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, αιιά θαη δσκαηίσλ μελνδνρείσλ, ζε επηιεγκέλνπο πξννξηζκνχο 
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ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Μία αθφκε δπλαηφηεηα είλαη ε κεηάβαζε ζηηο ηζηνζειίδεο 

ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ ιεηηνπξγία ¨web check-in¨. Δπίζεο, κπνξεί λα 

θάλεη θξάηεζε γηα ελνηθηαδφκελν απηνθίλεην ζην αεξνδξφκην ή ζε κία πφιε, κε 

ζπγθεθξηκέλε ψξα παξαιαβήο θαη παξάδνζεο. 

Παξάιιεια, ζηελ ηζηνζειίδα ιεηηνπξγεί κεραλή αλαδήηεζεο θαη θξάηεζεο αθηνπιντθψλ 

εηζηηεξίσλ. Σα δξνκνιφγηα πνπ πεξηιακβάλεη είλαη απηά εληφο ηεο Διιάδαο θαη απφ θαη 

πξνο ιηκάληα ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Σνπξθίαο. 

Σέινο, ζην blog ηεο ηζηνζειίδαο www.petas.gr ππάξρεη δηαζέζηκν πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαζψο θαη λέα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα. Έηζη, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη, λα δηαβάδεη 

ζπκβνπιέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ επφκελνπ ηαμηδηνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα 

παξαζέηεη ηα δηθά ηνπ ζρφιηα θαη εκπεηξίεο. 
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ 

 

 http://blog.petas.gr/ 

 http://blog.travelplanet24.com/about/ 

 http://community.pamediakopes.gr 

 http://www.airfasttickets.gr/ 

 http://www.e-travel.gr 

 http://www.pamediakopes.gr 

 http://www.petas.gr 

 http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=598717 

 http://www.travelplanet24.com 

 http://www.figame.gr 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΩΝ 

 

7.1 Γεληθά 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ειιεληθψλ 

εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κε βάζε ηνπο αξηζκνδείθηεο. 

ην παξάξηεκα παξαζέηνληαη πίλαθεο κε ηνπο αξηζκνδείθηεο γηα θάζε εηαηξεία μερσξηζηά 

θαη γηα ηνλ κέζν φξν ησλ πέληε εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. εκαληηθφ λα αλαθεξζεί είλαη πσο 

ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν θαη ε 

αθξίβεηα ηνπο δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί απφ ηνλ παξφληα αλαιπηή. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη πσιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζηελ πξνκήζεηα πνπ 

ιακβάλνπλ γηα ηελ πψιεζε ησλ εηζηηεξίσλ, ελψ αγλννχληαη ηα έζνδα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ επεηδή απηά απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 

Απηφ δπζθνιεχεη ηελ αλάιπζε θαζψο δείθηεο φπσο ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ θαη ε κέζε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ππνρξεψζεσλ δελ κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ ζσζηά. 

  

7.2 E-Travel ΑΔ 

Η ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο E-Travel ΑΔ κεηψζεθε ζηαδηαθά απφ ην 2010 έσο ην 2013. 

Μέρξη θαη ην 2012, αηηία ήηαλ ε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (θπξίσο 

ηνπ θπθινθνξνχληνο) ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ νξγαληθψλ θεξδψλ. Σν 2013, ν κέζνο 

φξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, φκσο θαη ηα νξγαληθά 

θέξδε κεηψζεθαλ αηζζεηά. πγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ε ζπλνιηθή 

απνδνηηθφηεηα ήηαλ θαη ηα ηέζζεξα έηε ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ην κέζν φξν. 

Η ζπλερήο αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζπλνδεχηεθε απφ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο πσιήζεσλ θαη ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο εκθάληζε ζπλερή κείσζε απφ ην 2009 

έσο ην 2013. Σν νξγαληθφ πεξηζψξην θέξδνπο απμήζεθε γηα ην 2010, φκσο ζηε ζπλέρεηα 

κεηψζεθε (ηδηαίηεξα ην έηνο 2013) εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ εμφδσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο. Σν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο εκθάληζε πηψζε, κε εμαίξεζε ηε 
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ρξήζε 2011. ε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ πέληε αλαιπφκελσλ εηαηξεηψλ, ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο ηεο E-Travel ΑΔ παξέκεηλαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα, εθηφο απφ ηνλ δείθηε κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013. 

Ο δείθηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο εκθάληζε κείσζε απφ ην 2010 έσο ην 

2013. Μάιηζηα, απφ ην 2011 θαη κεηά ήηαλ κηθξφηεξνο απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, αιιά 

παξέκεηλε κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο. ε απηφ νδήγεζε ε κεγάιε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ παξφηη κεηψζεθε 

ζεκαληηθά κέζα ζηελ ηεηξαεηία, παξέκεηλε ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηνλ θιάδν. Η 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ αλαιπφκελσλ εηαηξεηψλ, κε εμαίξεζε ην 2011 θαη ην 2012.  

Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ απμήζεθε ην 2010, παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξή 

κέρξη θαη ην 2012 θαη ζηε ζπλέρεηα εκθάληζε ζεκαληηθή αχμεζε ην 2013. Παξά ηελ ζπλερή 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ε εηαηξεία θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν απφ επηζθαιείο 

πειάηεο, κεηψλνληαο ηε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ. Παξάιιεια, κεηψζεθε 

θαη ε κέζε δηάξθεηα πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ (κε εμαίξεζε ην 2012), αιιά παξέκεηλε 

αξθεηά κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ. Όκσο θαη νη δχν απηνί 

δείθηεο είλαη αξθεηά κηθξφηεξνη αλ ζηηο πσιήζεηο πξνζηεζνχλ θαη νη ηηκέο ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. Γηα απηφ ην ιφγν, απφ απηνχο ηνπο δείθηεο δελ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Η απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ 

θιάδν κέρξη θαη ην 2012. Η κείσζε ηνπ δείθηε νθείιεηαη ζηε ζπλερή αχμεζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, κέζσ ηεο επαλεπέλδπζεο θεθαιαίσλ απφ ηα θέξδε. Αληίζεηα, ην 2013, ιφγσ 

ηεο κείσζεο ησλ θεξδψλ, ν δείθηεο κεηψζεθε ζεκαληηθά θαη γηα πξψηε θνξά ήηαλ 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

Όπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ε δαλεηαθή επηβάξπλζε (βξαρππξφζεζκε 

θαη καθξνπξφζεζκε) ηεο εηαηξείαο ήηαλ κεδεληθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. Η 

ρξεκαηνδφηεζε γηλφηαλ κφλν κε ίδηα θεθάιαηα θαη θαζφινπ μέλα. 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο, κε εμαίξεζε ην 2009, παξέκεηλαλ κεγαιχηεξνη απφ ηε κνλάδα, 

δείρλνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. Παξά ηελ αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ δηαηεξήζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα, αληαλαθιψληαο έηζη θαη ηελ 
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ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. ε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

E-Travel ΑΔ ήηαλ κηθξφηεξνη κέρξη θαη ην 2012. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχπηεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηεο έμνδα, 

ν δείθηεο κεηψζεθε απφ ην 2009 έσο ην 2012 αιιά παξέκεηλε πςειφο, ελψ γηα ην 2013 

εκθάληζε εληππσζηαθή αχμεζε παξά ηε κείσζε ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ. Αθφκε, γηα ην 

2012 θαη ην 2013, ε εηαηξεία πιήξσζε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο, απμεκέλν κάιηζηα ην 

ηειεπηαίν έηνο θαη παξά ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε 

ηνπ δείθηε θάιπςεο κεξηζκάησλ, ν νπνίνο ήηαλ πνιχ πςειφο γηα ην 2012 (πεξίπνπ 20 

θνξέο). 

Όπσο θαη νη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, νη δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο ήηαλ 

αξθεηά ρακεινί θαη κεηψλνληαλ ζηαδηαθά. Με άιια ιφγηα, ε εηαηξεία είλαη θπθινθνξηαθήο 

εληάζεσο. Απηφ είλαη ινγηθφ, δεδνκέλεο ηεο θχζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.  

Σέινο, γηα ηελ E-Travel ΑΔ νη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ κε θεθάιαηα 

κεγάιεο δηάξθεηαο θαη κε ίδηα θεθάιαηα ήηαλ ζε πςειά επίπεδα (πςειφηεξα θαη απφ ηνλ 

θιάδν), αλ θαη κεηψζεθαλ απφ ην 2010 θαη κεηά. Αληίζεηα, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο ήηαλ θνληά ζην κεδέλ θαη ηα 

πέληε έηε, πξφβιεκα ην νπνίν παξνπζηάδνπλ φιεο νη εμεηαδφκελεο εηαηξείεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηνπ παζεηηθνχ.  
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7.3 Travelplanet24 ΑΔ 

Η ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο Travelplanet24 ΑΔ θηλήζεθε ζε αξλεηηθά επίπεδα, εμαηηίαο 

ησλ νξγαληθψλ δεκηψλ πνπ εκθάληζε ηελ ηξηεηία 2011-2013. Σν 2012, ν δείθηεο απμήζεθε 

ιφγσ κείσζεο ηεο νξγαληθήο δεκίαο θαη αχμεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ην 

2013 εκθάληζε κείσζε ιφγσ κεγαιχηεξεο νξγαληθήο δεκίαο θαη παξά ηελ αχμεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. ε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο 

εηαηξείαο ήηαλ ρακειφηεξε θαη ηα ηξία έηε, παξφηη γηα ην 2013 ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ 

ήηαλ πνιχ ρακειφο. 

Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηεο εηαηξείαο γηα ην 2010 ήηαλ αξθεηά πςειφ, αιιά ην 2011 

ππνρψξεζε αηζζεηά θαη ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Απφ ην 

2012 επηηεχρζεθε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ην 2013 απηφ 

αληηζηνηρνχζε ζρεδφλ ζην 5% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. Αληίζεηα, ηα έμνδα 

ησλ ιεηηνπξγηψλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο (θπξίσο ηα δεχηεξα) απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο θαη απηφ νδήγεζε ζε αξλεηηθά νξγαληθά απνηειέζκαηα. 

Αληίζηνηρα, ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο θηλήζεθε ζε αξλεηηθά επίπεδα θαη ρακειφηεξα 

απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

Η ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηεο Travelplanet24 ΑΔ κεηψζεθε ζηαδηαθά απφ ην 

2011 έσο ην 2013, ζε αληίζεζε κε ηελ απμεηηθή ηάζε ηνπ ίδηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν. 

Παξφκνηα θηλήζεθαλ ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ ρακειφηεξε ηελ ηξηεηία 2011-2013 

θαη ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πςειφηεξε.  

Μεγάιε αχμεζε εκθάληζε ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ ην 2011, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα ν δείθηεο αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία θαη ην 2013 ήηαλ κηθξφηεξνο απφ ηνλ κέζν 

φξν ηνπ θιάδνπ. Απηφ ζπλέβε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εηζπξαθηέσλ 

εζφδσλ θάζε ρξήζεο. Βέβαηα, απηφο ν δείθηεο φπσο θαη ε κέζε δηάξθεηα πιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ζα είραλ ζεκαζία κφλν αλ ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο πεξηιακβάλνληαλ θαη 

νη ηηκέο ησλ πσινχκελσλ εηζηηεξίσλ. 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ήηαλ αξλεηηθά ηελ ηεηξαεηία 2010-2013, κεηά θαη ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ εκθάληζε ζεηηθέο ηηκέο, ελψ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά θφξσλ 
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ήηαλ αξλεηηθά. Η κείσζε ηνπ δείθηε ην 2012 νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ δεκηψλ θαη ηελ 

ζπλερή κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Γηα ην 2013, ε κεγαιχηεξε δεκία ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο θαη ηα κεησκέλα ίδηα θεθάιαηα ζπγθξάηεζαλ ηνλ δείθηε ζηα ίδηα επίπεδα. 

Η δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο ήηαλ αξθεηά ρακειή γηα ηα έηε 2010 έσο 2012, ελψ 

ην 2013 ήηαλ κεδεληθή. Ο δαλεηζκφο αθνξνχζε κφλν βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη 

θαζφινπ καθξνπξφζεζκεο. 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ αξθεηά ρακεινί, ηδηαίηεξα γηα ηα έηε 2010 θαη 

2011. Σν φηη βξίζθνληαλ ρακειφηεξα ηεο κνλάδαο δείρλεη πσο νη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ήηαλ πςειφηεξεο απφ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη απηφ 

ζεκαίλεη πσο ππήξρε κεγάινο θίλδπλνο αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Βέβαηα, εδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ππνινγίδνληαη γηα κηα 

δεδνκέλε ρξνληθά ζηηγκή (ηειεπηαία εκέξα ρξήζεσο) θαη φρη γηα ην ζχλνιν ηεο ρξήζεσο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κέζα ζηε ρξήζε κπνξεί λα κεηαβάιινληαη ζπλερψο. 

Σα αξλεηηθά νξγαληθά απνηειέζκαηα νδήγεζαλ ζε αξλεηηθέο ηηκέο ηνλ δείθηε θάιπςεο 

ηφθσλ. Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα απμήζεθαλ ζηαδηαθά θαη νη νξγαληθέο 

δεκίεο ππνρψξεζαλ κφλν ην 2012, νδεγψληαο έηζη ηνλ δείθηε ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ 

ηνλ θιάδν. 

Οη δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο ηεο Travelplanet24 ΑΔ εκθαλίζηεθαλ πςειφηεξνη 

απφ ηνλ θιάδν. Απηφ ζπλέβε δηφηη ηα πάγηα (αζψκαηα θαη ελζψκαηα) απμήζεθαλ 

ζηαδηαθά, φπσο θαη νη ζπκκεηνρέο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο. Αθφκε, ε 

εηαηξεία αλαπηχζζεη εζσηεξηθά ηα πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί (κεγάιν 

θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο) θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παγηνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηεο. 

Σέινο, νη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ αξλεηηθνί θαη γηα ηηο ηέζζεξηο 

ρξήζεηο. Γηα ηνπο δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο εκθάληδαλ αξλεηηθέο ηηκέο θαη γηα ηνλ αληίζηνηρν 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ζηηο κεγαιχηεξεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ πσο ππάξρεη έιιεηςε καθξνπξφζεζκσλ 

θεθαιαίσλ. 
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7.4 Fast Group AE 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Fast Group AE εκθαλίδνπλ ηε δηεηία 2010-2011 εληαία, 

επνκέλσο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κέζνο δείθηεο γηα 

απηά ηα έηε. 

Σα νξγαληθά θέξδε ήηαλ πςειά ηα έηε 2010 έσο 2012, ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

απμήζεθαλ κε κηθξφηεξν ξπζκφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα 

εκθαλίζηεθε κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ γηα ην 2011 θαη ην 2012. Αληίζεηα, 

ε νξγαληθή δεκία ην 2013, παξά ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, νδήγεζε ηνλ 

δείθηε ζε αξλεηηθά επίπεδα, ρακειφηεξα απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπ θιάδνπ. 

Η εληππσζηαθή άλνδνο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, αθνινπζήζεθε απφ κηθξφηεξε 

πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ ην 2012 θαη κεγαιχηεξε ην 2013. Γηα απηφ ην 

ιφγν, ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο απμήζεθε ην 2012 θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε αξθεηά θαη 

ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ ηνλ θιάδν. Σελ ίδηα πνξεία αθνινχζεζαλ ην νξγαληθφ θαη ην 

θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, κε ηελ δηαθνξά φηη ην 2013 νη δχν δείθηεο πήξαλ αξλεηηθέο 

ηηκέο, επεηδή ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ήηαλ αξλεηηθφ (δεκία). 

Η ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απμήζεθε ζηαδηαθά θαη ην 2013 ν δείθηεο μεπέξαζε 

νξηαθά ηε κνλάδα. Σν ίδην ζπλέβε κε ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ, παξά ηελ αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Αληίζεηα, ηα ζηνηρεία 

ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ απμήζεθαλ ζεκαληηθά κέρξη ην 2013 θαη ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

ηνπο κεηψζεθε. Παξφια απηά ήηαλ ν κνλαδηθφο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο πνπ 

ήηαλ πςειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

Οη απαηηήζεηο εκθαλίζηεθαλ ηδηαίηεξα απμεκέλεο γηα ην 2012. Γηα απηφ ην ιφγν, ε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ εκθαλίζηεθε θάησ απφ ηελ κνλάδα θαη ε κέζε 

δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηα άιια έηε. Αληίζηνηρα, ν 

ινγαξηαζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ εκθαλίζηεθε αξθεηά κεγαιχηεξνο ην 2013. Η κεγάιε 

αχμεζε φκσο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ νδήγεζε ηνλ δείθηε κέζεο δηάξθεηαο πιεξσκήο 

ππνρξεψζεσλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε. Βέβαηα, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, δελ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζσζηά ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ζηελ παξνχζα 

αλάιπζε. 
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Η απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ήηαλ αξθεηά πςειή γηα ηα έηε 2010-2012 θαη 

αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Αληίζεηα, γηα ην 2013 ήηαλ αξλεηηθή 

εμαηηίαο ησλ νξγαληθψλ δεκηψλ. Η εμαηξεηηθά ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε νθείιεηαη θαη ζηα 

κεησκέλα ίδηα θεθάιαηα (ρξεζηκνπνηείηαη ν κέζνο φξνο ηεο ρξήζεο). 

Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, απηφο παξέκεηλε κεδεληθφο θαηά ηελ 

ηεηξαεηία 2010-2013. 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ήηαλ κεγαιχηεξνη ηεο κνλάδαο ηε δηεηία 2010-2011 θαη απμήζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ην 2012, πάλσ θαη απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Σν 2013, νη απμεκέλεο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο νδήγεζαλ ηνπο δείθηεο ζε πηψζε θάησ απφ ηελ κνλάδα 

θαη ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη απμήζεθε ν θίλδπλνο ηεο εηαηξείαο σο 

πξνο ηελ δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα ηεο εηαηξείαο απμήζεθαλ ην 2012, αιιά 

παξέκεηλαλ αξθεηά ρακειά ζε ζρέζε κε ηα νξγαληθά θέξδε. Ο δείθηεο θάιπςεο ηφθσλ 

κέρξη ην 2012 ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Σν 2013, ελψ νη 

ρξεσζηηθνί ηφθνη κεηψζεθαλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 50%, νη πςειέο νξγαληθέο δεκίεο είραλ 

σο απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηνπ δείθηε ζε αξλεηηθά επίπεδα. 

Οη δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο εκθαλίζηεθαλ πνιχ ρακειφηεξνη ηεο κνλάδαο θαη ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ. Απηφ ζπλέβε δηφηη ην πάγην ελεξγεηηθφ απνηεινχζε κηθξφ θνκκάηη 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Σέινο, νη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ ηδηαίηεξα πςεινί κέρξη θαη 

ην 2012. Αληίζεηα, ηα αξλεηηθά ίδηα θαη απαζρνιεζέληα θεθάιαηα ην 2013 νδήγεζαλ ηνπο 

δείθηεο ζε αξλεηηθά επίπεδα θαη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Αλάινγε πνξεία είρε 

θαη ν δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κε θεθάιαηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο, ν νπνίνο ήηαλ ζεηηθφο αιιά κηθξφηεξνο απφ ηελ κνλάδα κέρξη ην 2012 θαη ζηε 

ζπλέρεηα έγηλε αξλεηηθφο. 

  



- 86 - 

 

7.5 FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. 

Η ζπλερήο αχμεζε ησλ νξγαληθψλ θεξδψλ ηεο FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο 

Δ.Π.Δ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κηθξφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

είραλ σο απνηέιεζκα πςειέο ηηκέο ζην δείθηε ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο γηα ηελ ηξηεηία 

2011-2013. ε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, ν δείθηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία 

ήηαλ πςειφηεξνο θαη ζηηο ηξεηο ρξήζεηο. 

Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ην 2010 βξηζθφηαλ ιίγν πάλσ απφ ην 30%, ρακειφηεξα φκσο 

απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Σν 2011, ν δείθηεο παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηψζεθε ζεκαληηθά. Σν νξγαληθφ πεξηζψξην θέξδνπο ήηαλ αξλεηηθφ κφλν ην 

2010, ελψ ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ήηαλ ρακειφηεξν κέρξη θαη ην 2012. Σν θαζαξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο απμήζεθε ζηαδηαθά θαη ήηαλ ζεηηθφ γηα ην 2012 θαη ην 2013. 

Καζψο ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ παξέκεηλε ζηαζεξφο, ε ζπλερήο 

αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηα. Σελ ίδηα πνξεία αθνινχζεζαλ νη αληίζηνηρνη δείθηεο 

ηνπ πάγηνπ θαη ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. ε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, νη δείθηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηεο FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. ήηαλ 

αξθεηά κεγαιχηεξνη, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Παξά ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, νη απαηηήζεηο θαη 

νη ππνρξεψζεηο δελ εκθάληζαλ αληίζηνηρε αχμεζε. Έηζη ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ θαη πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ κεηψζεθαλ ζηαδηαθά. Όπσο φκσο θαη ζηηο 

άιιεο εηαηξείεο, δελ είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο θαη απφ ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είρε αληίζεην πξφζεκν απφ ηα θαζαξά 

απνηειέζκαηα γηα ην 2011 θαη ην 2012, εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Γηα ην 

2013, ν δείθηεο απμήζεθε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξν θαη 

κεηά θφξσλ. ε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, ε εηαηξεία εκθάληζε κεγαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ην 2012 θαη ην 2013. 

Όζνλ αθνξά ηε δαλεηαθή επηβάξπλζε, νη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ήηαλ 

κεδεληθέο θαη ηα ηέζζεξα έηε. Οη βξαρππξφζεζκεο ήηαλ κεδεληθέο φια ηα έηε εθηφο απφ ην 
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2011, θαηά ην νπνίν ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ήηαλ ζε απφιπηεο ηηκέο ζρεδφλ ίζα κε ηα 

ίδηα θεθάιαηα. 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηα ηξία πξψηα έηε ήηαλ ζε ρακειά επίπεδα (κηθξφηεξα ηεο 

κνλάδαο), κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Παξφια απηά ν δείθηεο ζηαδηαθά εκθάληζε βειηίσζε θαη ην 

2013 μεπέξαζε ηελ κνλάδα, αληαλαθιψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα ηεο 

εηαηξείαο λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Δπίζεο, ν δείθηεο γηα ην 

2013 μεπέξαζε θαη ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

Ο δείθηεο θάιπςεο ηφθσλ ήηαλ αξλεηηθφο ην 2010 εμαηηίαο ησλ νξγαληθψλ δεκηψλ, φκσο νη 

ρξεσζηηθνί ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα ήηαλ πνιχ ρακεινί. Αληίζεηα, ζεκαληηθά απμεκέλνη 

εκθαλίζζεθαλ ην 2011, αιιά κεηψζεθαλ εθ λένπ ηα δχν επφκελα έηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

απμήζεθε ν δείθηεο θαη μεπέξαζε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ην 2012 θαη ην 2013. 

Οη δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο εκθαλίδνληαλ ηδηαίηεξα ρακεινί, θάησ θαη απφ ηνλ 

κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, θαη γηα ηα ηέζζεξα έηε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα πάγηα ζηνηρεία ήηαλ 

πνιχ ρακειά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη κάιηζηα παξέκεηλαλ 

ζρεηηθά ζηαζεξά απφ ην 2010 θαη κεηά, ελψ ηα ππφινηπα ζηνηρεία απμήζεθαλ. 

Σέινο, νη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ εκθαλίδνληαλ αξλεηηθνί ηελ ηξηεηία 

2010-2012 εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Η πεξαηηέξσ κείσζε γηα ην 2011 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ε αχμεζε γηα ην 2012 ζηελ αχμεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σν 2013, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

νδήγεζε ην δείθηε ζε ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ. Ο δείθηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ήηαλ αξλεηηθφο κέρξη θαη ην 2012 θαη 

ην 2013 έγηλε νξηαθά ζεηηθφο, δηφηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  
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7.6 ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο Α.Δ. 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί 

Πξάθηνξεο Α.Δ. ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο σο 

θπζηθφ ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν. Έηζη, ηδηαίηεξα ζηηο πξψηεο δχν ρξήζεηο (2009-2010), ηα 

ζηνηρεία απηά αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

δπζθνιεχνπλ ηελ αλάιπζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ. 

Η ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο εκθαλίζηεθε ζεκαληηθά κεησκέλε ην 2011, ιφγσ 

ησλ νξγαληθψλ δεκηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο. ηα επφκελα δχν έηε βειηηψζεθε θαη ην 

2013 έγηλε ζεηηθή, αιιά ζπγθξαηήζεθε ρακειά ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. ε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, ν δείθηεο γηα ηελ εηαηξεία κέρξη θαη ην 

2012 ήηαλ ρακειφηεξνο. Γηα ην 2013, ήηαλ πςειφηεξνο αθνχ ν θιάδνο εκθάληζε θαηά 

κέζν φξν αξλεηηθή ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα γηα ην 2013. 

Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ήηαλ ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ κέρξη θαη ην 

2012. Δκθάληζε φκσο βειηίσζε ην 2012 θαη ην 2013, ζε ζπλδπαζκφ κε αχμεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θαη ην ηειεπηαίν έηνο έθηαζε ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνλ θιάδν. Σν 

νξγαληθφ πεξηζψξην θέξδνπο κεηψζεθε ην 2010 θαη ην 2011 έγηλε αξλεηηθφ, σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ησλ εμφδσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο. 

Σν 2012, κε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο, ν δείθηεο 

βειηηψζεθε αιιά παξέκεηλε ζε αξλεηηθά επίπεδα ιφγσ ησλ κεγάισλ εμφδσλ δηάζεζεο. Σν 

2013, ε αχμεζε ζηα έμνδα δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο ππεξθαιχθζεθε απφ ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ησλ κηθηψλ θεξδψλ θαη ν δείθηεο έγηλε ζεηηθφο θαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Αλάινγε πνξεία αθνινχζεζε θαη ν δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο, κε ηελ δηαθνξά φηη ην 2010 απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην 2009, θπξίσο ιφγσ ησλ 

έθηαθησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο. 

Η ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ήηαλ κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο θαη γηα ηα πέληε έηε, 

δειαδή ε εηαηξεία δελ θαηάθεξε λα επηηχρεη πςειέο πσιήζεηο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαζέηεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο. Ο δείθηεο βειηηψζεθε γηα ην 2012 θαη ην 2013 (παξά ηελ 

κεγάιε αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ), αιιά παξέκεηλε αξθεηά ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν 

ηνπ θιάδνπ. Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ απμήζεθε θαη δηαηεξήζεθε 

πάλσ απφ ηε κνλάδα, ελψ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ην 2011 κεηψζεθε θαη ην 
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2012 απμήζεθε θαη έθηαζε θνληά ζηε κνλάδα. Σν 2013, δηαηεξήζεθε ζην ίδην επίπεδν, 

επεηδή ε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ήηαλ αλάινγε κε ηελ 

αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ.   

Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ κεηψζεθε ην 2010 θαη ην 2011 θαη ε κέζε 

δηάξθεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απμήζεθε. Σα επφκελα δχν ρξφληα, ε εηθφλα 

βειηηψζεθε ζεκαληηθά θαη νη απαηηήζεηο απμήζεθαλ κε κηθξφηεξν ξπζκφ απφ ηηο πσιήζεηο. 

Η κέζε δηάξθεηα πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ζεκείσζε κεγάιε αχμεζε θαη ηα 5 

αλαιπφκελα έηε. Όπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο, νη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ζα είραλ 

ζεκαζία κφλν αλ ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη ηηκέο ησλ 

πσινχκελσλ εηζηηεξίσλ. 

Παξφηη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο κεηψζεθαλ ζηαδηαθά, ε απνδνηηθφηεηά ηνπο ήηαλ 

κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ηελ ηεηξαεηία 2010-2013. Μάιηζηα, ηε 

δηεηία 2011-2012 έγηλε αξλεηηθή εμαηηίαο ησλ απνηειεζκάησλ (δεκία) απηψλ ησλ ρξήζεσλ. 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο (βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο) ηελ πεληαεηία 2009-

2013 ηεο ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο Α.Δ. παξέκεηλαλ κεδεληθέο. 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο εκθαλίζηεθαλ κεγαιχηεξνη απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ γηα ην 

ίδην δηάζηεκα. Σν 2010, ν δείθηεο απμήζεθε πεξαηηέξσ, αιιά ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε 

ζεκαληηθά, κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο λα απμάλνληαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ 

φηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, αιιά παξέκεηλε κεγαιχηεξνο απφ ηε κνλάδα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία ήηαλ ηθαλή λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν δείθηεο απμάλεηαη πεξηζζφηεξν αλ ζηηο 

απαηηήζεηο ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί (ηα έζνδα ρξήζεσο 

εηζπξαθηέα). 

Οη νξγαληθέο δεκίεο ην 2011 θαη ην 2012 είλαη ν ιφγνο πνπ ν δείθηεο θάιπςεο ηφθσλ ήηαλ 

αξλεηηθφο γηα απηά ηα έηε. Γηα ηα ππφινηπα ηξία έηε, εκθαλίζηεθε ζεηηθφο θαη κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Η κείσζε ηνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ πηψζε ησλ νξγαληθψλ 

θεξδψλ, φζν θαη ζηελ αχμεζε ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ θαη ζπλαθψλ εμφδσλ ην 2013. 

Δπίζεο, ε εηαηξεία κνίξαζε κέξηζκα ην έηνο 2013 θαη ν δείθηεο θάιπςεο κεξηζκάησλ ήηαλ 

αξθεηά κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο. 
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Σν πάγην ελεξγεηηθφ κεηψζεθε ζηαδηαθά (κε εμαίξεζε ην 2013) θαη παξάιιεια ην ζχλνιν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ απμήζεθε, κεηψλνληαο έηζη ηνλ δείθηε παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο. ε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, παξέκεηλε κεγαιχηεξνο κέρξη θαη ην 2012, αιιά ην 

2013 έθηαζε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηφλ.  

Σέινο, νη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο 

θαη ίδηα θεθάιαηα παξέκεηλαλ κεγαιχηεξνη ηνπ 2 θαη ηα πέληε έηε. ε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, 

νη δείθηεο ήηαλ κηθξφηεξνη ηνπ κέζνπ φξνπ, κε εμαίξεζε ην 2010 θαη ην 2011. Ο δείθηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο ήηαλ 

ρακειφηεξνο ηεο κνλάδαο φιε ηελ πεληαεηία, ελψ κεηψζεθε πεξαηηέξσ απφ ην 2011 θαη 

κεηά. Παξφια απηά, ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΝΑΛΤΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

 

8.1 Γεληθά 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ ησλ αλαιπφκελσλ 

εηαηξεηψλ. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο γηα θάζε κία απφ ηηο πέληε εηαηξείεο παξαζέηνληαη ζην 

παξάξηεκα. θνπφο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη ηξφπνη 

ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ θάζε εηαηξείαο, γηα ηελ πεληαεηία 2009-2013. 

 

8.2 E-Travel ΑΔ 

H E-Travel ΑΔ κέρξη θαη ην 2012 άληιεζε θεθάιαηα θαηά θχξην ιφγν κέζσ αχμεζεο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ινγαξηαζκψλ ηεο θαη θπξίσο απηφ ησλ πξνκεζεπηψλ. Δπίζεο, 

ζεκαληηθή πεγή θεθαιαίσλ απνηέιεζαλ ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε ησλ ρξήζεσλ, ελψ ζε 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Αληίζεηα κε ηα πξνεγνχκελα έηε, γηα ην 

2013, ε εηαηξεία άληιεζε ηα πεξηζζφηεξα θεθάιαηα κέζσ κείσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ. 

πλνιηθά φκσο ε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζε 

ηνπ παζεηηθνχ. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ πξνήιζε απφ ηελ αχμεζε 

ησλ εθηάθησλ απνζεκαηηθψλ (32,77%) θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ.   

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, δελ έγηλε ζε θαλέλα έηνο ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ είηε βξαρππξφζεζκνπ, είηε καθξνπξφζεζκνπ. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη 

ζηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ή πηζαλφηεξα ζηελ δπζθνιία δαλεηζκνχ, ιφγσ ηνπ γεληθφηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο (πςειά θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε δαλείσλ απφ ηηο ηξάπεδεο) 

θαη ηεο θχζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, κε ηελ έλλνηα φηη δελ δηαζέηνπλ πνιιά πάγηα 

ζηνηρεία ψζηε λα ηα δηαζέηνπλ γηα εγγπήζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ, ε E-Travel ΑΔ αθνινχζεζε παξφκνηα πνιηηηθή ηα 

έηε 2009-2012. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ηα αληιεζέληα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Απφ απηά, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αθνξνχζε ηα δηαζέζηκα θαη έλα κηθξφηεξν αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηηο 
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απαηηήζεηο. Σν ηειεπηαίν πνζνζηφ απμάλεηαη, αλ ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη απμήζεηο ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε ηελ 

κνξθή ¨εζφδσλ ρξήζεσο εηζπξαθηέσλ¨. Σέινο, θάζε έηνο έλα κηθξφ πνζνζηφ είρε 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ αχμεζε ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ην 2011 απνπιεξψζεθε κέξνο 

πιεξσηέσλ επηηαγψλ. Σν 2013, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη θπξίσο απηψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Απφ ηα ζηνηρεία 

ηνπ παζεηηθνχ, κεγάιε κείσζε εκθαλίζηεθε θαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ εηο 

λέν, κε ηα θεθάιαηα λα κεηαθέξνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ απνζεκαηηθψλ. ε ζρέζε 

κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ην πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα αχμεζε ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ήηαλ κηθξφηεξν θαη αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηηο απαηηήζεηο. 

Δπίζεο, κηθξφ πνζνζηφ ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα αχμεζε ηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη γηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο. 
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8.3 Travelplanet24 ΑΔ 

Η Travelplanet24 ΑΔ άληιεζε θεθάιαηα θπξίσο κέζσ αχμεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

παζεηηθνχ. πγθεθξηκέλα, ην 2011, απμήζεθε ν ινγαξηαζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ θαηά έλα 

κεγάιν πνζφ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη παξάιιεια κεηψζεθαλ νη κεηαβαηηθνί 

ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν 2012, θπξηφηεξε πεγή θεθαιαίσλ απνηέιεζαλ θαη πάιη νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ, 

ησλ επηηαγψλ πιεξσηέσλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ θαη ησλ πξνθαηαβνιψλ απφ ηνπο 

πειάηεο. Σν 2013, ε εηαηξεία αθνινχζεζε ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή, κε κνλαδηθή δηαθνξά φηη 

αληιήζεθε θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ (11,21%) κέζσ 

κείσζεο ησλ δηαζεζίκσλ (ηακείνπ θαη θαηαζέζεσλ φςεσο). Βέβαηα, κία αθφκε πεγή 

θεθαιαίσλ γηα απηά ηα έηε απνηέιεζαλ θαη νη απνζβέζεηο ησλ εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο θαη 

ησλ παγίσλ. 

Όπσο νη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ε άληιεζε θεθαιαίσλ κέζσ βξαρππξφζεζκνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ είλαη ειάρηζηε θαη καθξνπξφζεζκνπ κεδεληθή. 

Η εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε θεθάιαηα ην 2011 γηα λα απμήζεη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, δειαδή ην πάγην ελεξγεηηθφ, γηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο, γηα ηα δηαζέζηκα θαη 

ηηο απαηηήζεηο (θαηά θζίλνπζα ζεηξά, κε βάζε ηα θεθάιαηα πνπ απαηηήζεθαλ). Δπίζεο, 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ απνπιεξσκή επηηαγψλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα εηο 

λέν εκθάληζαλ ζεκαληηθή κείσζε. Απηά κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ ην 2012 θαη ηα ππφινηπα 

αληιεζέληα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Δηδηθφηεξα, ηα πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απαηηήζεθαλ γηα ηελ αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη θαηά δεχηεξνλ ησλ δηαζεζίκσλ. Δπηπιένλ, απμήζεθε ην πάγην ελεξγεηηθφ 

θαη νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ην 2013, αιιά ε 

αχμεζε ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ φηη ην πξνεγνχκελν έηνο. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ, κεγαιχηεξε αχμεζε εκθαλίζηεθε ζηνπο ινγαξηαζκνχο απαηηήζεσλ θαηά 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηαθφξσλ ρξεσζηψλ. Αθφκε, πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ 

δαπαλήζεθε γηα κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 
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8.4 Fast Group AE 

Η αλάιπζε ησλ πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ ηεο Fast Group AE κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα 

ηα δηαζηήκαηα 2011-2012 θαη 2012-2013 (ιφγσ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηα έηε 2010 θαη 2011) θαη δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αξθεηά ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο θαη ηηο ρξήζεηο ησλ θεθαιαίσλ. 

Γηα ην 2012, ε κεγαιχηεξε πεγή θεθαιαίσλ (79,19% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ) ήηαλ ηα 

θέξδε ηεο ρξήζεο, ελψ ζεκαληηθή αχμεζε εκθάληζε θαη ν ινγαξηαζκφο ησλ πξνβιέςεσλ 

θαη ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (κε δαλεηαθψλ). Σν επφκελν έηνο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ήηαλ αξλεηηθά. Η αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

αληηζηνηρνχζε ζην 87,44% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηήζεθαλ. Σν ππφινηπν 

πνζνζηφ αθνξνχζε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ (12,53% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ) θαη 

απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (0,04% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ). 

Γηα ηελ Fast Group AE, φπσο θαη γηα ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, είλαη θαλεξφ πσο ν 

ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο δελ απνηέιεζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζε απηά ηα έηε, γηα ιφγνπο 

πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί.  

Σα θεθάιαηα πνπ απαηηήζεθαλ ην 2012 εζηηάδνληαλ θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ. 

Δπίζεο, κεγάιν πνζφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

θαη κηθξφηεξα πνζά γηα αχμεζε ησλ παγίσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σν 

2013, ην γεληθφ ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηήζεθαλ ππεξηεηξαπιαζηάζηεθε 

(15.110.386 επξψ, έλαληη 3.541.878 επξψ ην 2012). Σα ινηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο 

εκθάληζαλ κεγάιε πηψζε (46,61% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ), ιφγσ ηεο δεκίαο ηεο 

ρξήζεο. Δπίζεο, απφ ην παζεηηθφ, κείσζε εκθάληζε ν ινγαξηαζκφο ησλ πξνβιέςεσλ θαη 

ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 896.173 επξψ. Απφ ην ελεξγεηηθφ, 

ζεκαληηθά θεθάιαηα πξνζηέζεθαλ ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πιελ απαηηήζεσλ 

(41,27% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ) θαη παξάιιεια απμήζεθε ην πάγην ελεξγεηηθφ. 
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8.5 FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. 

Γηα ηελ FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. βαζηθή πεγή θεθαιαίσλ 

απνηέιεζε ην παζεηηθφ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ν καθξνπξφζεζκνο ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο θαη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο γεληθφηεξα. 

Δηδηθφηεξα, γηα ην 2011, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη θπξίσο νη ινγαξηαζκνί 

πξνκεζεπηψλ απμήζεθαλ. Δπίζεο, πεγή ρξεκαηνδφηεζεο απνηέιεζε ν βξαρππξφζεζκνο 

ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. Γηα ην 2012, ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ απμήζεθαλ 

θαηά ζρεδφλ 50%. Απφ απηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθνξνχζε αχμεζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ελψ απμήζεθαλ θαη ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε. Μέζσ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζεκαληηθά θεθάιαηα αληιήζεθαλ απφ ηελ κείσζε απαηηήζεσλ. Σν 2013, 

ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε απμήζεθαλ, φπσο θαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη 

θπξίσο ν ινγαξηαζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ. Δπηπιένλ, θεθάιαηα αληιήζεθαλ απφ ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, κέζσ κείσζεο ησλ δηαζεζίκσλ.  

Απηά ηα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 2011 θπξίσο γηα αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε λα εκθαλίδεηαη ζηνπο δηάθνξνπο 

ρξεψζηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο ινηπέο απαηηήζεηο θαη ζηα δηαζέζηκα. Έλα ζεκαληηθφ πνζφ 

δαπαλήζεθε θαη γηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο θαη κηθξφηεξν γηα απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ 

απφ θφξνπο-ηέιε. Σν επφκελν έηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά 

θεθάιαηα γηα απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Αθφκε, έγηλε πιήξεο 

απνπιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξάπεδεο. 

Όζνλ αθνξά ην ελεξγεηηθφ, θεθάιαηα απαηηήζεθαλ γηα αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ 

πειάηεο, θαζψο θαη ησλ δηαζεζίκσλ. Σν 2013, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ρξήζεο 

θεθαιαίσλ αθνξνχζε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε 

εκθάληζε ν ινγαξηαζκφο ησλ πειαηψλ θαη ελ ζπλερεία ησλ εηζπξαθηέσλ επηηαγψλ θαη ησλ 

ινγαξηαζκψλ δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ. Σέινο, κεγάιν πνζνζηφ 

(38,52%) ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξήζεο θεθαιαίνπ απηνχ ηνπ έηνπο είρε θαηεχζπλζε πξνο ηελ 

κείσζε ππνρξεψζεσλ ζε δηάθνξνπο πηζησηέο, ινγαξηαζκφο πνπ είρε απμεζεί ζεκαληηθά 

ην 2012. 

  



- 96 - 

 

8.6 ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο Α.Δ. 

Η ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο Α.Δ. άληιεζε ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα ην 2010 θαη 

ην 2011 κέζσ ζηνηρείσλ ηφζν ηνπ ελεξγεηηθνχ, φζν θαη ηνπ παζεηηθνχ. Αλαιπηηθά, γηα ην 

2010, ζεκαληηθφηεξε πεγή απνηέιεζαλ ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε. Δπφκελε θαηά ζεηξά 

κεγέζνπο πεγή θεθαιαίσλ απνηέιεζαλ νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. 

Παξάιιεια, κεηψζεθαλ νη απαηηήζεηο θαη απμήζεθαλ νη ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε. Σν 

επφκελν έηνο, ε αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο 

αληηζηνηρνχζε ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ πνζφ πξνήιζε απφ ηα δηαζέζηκα θαη κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην 2010 

απφ ηηο απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ. Σα επφκελα δχν έηε, ην ζπληξηπηηθά 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ πξνήιζε απφ ην παζεηηθφ θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηελ αχμεζε ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ. Σν 2012, ε αχμεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ αληηζηνηρνχζε ζην 87,72% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ 

θαη απφ ην ελεξγεηηθφ, πεγή θεθαιαίσλ απνηέιεζαλ κφλν νη απνζβέζεηο ηνπ πάγηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Σν 2013, παξά ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

θεθαιαίσλ (ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθε ζε ζρέζε κε ην 2012), νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 

απνηέιεζαλ θαη πάιη ηελ κεγαιχηεξε πεγή θεθαιαίσλ θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ φηη ην πξνεγνχκελν έηνο (97,12% έλαληη 92,47% ην 2012). Απφ ην 

ελεξγεηηθφ, θεθάιαηα πξνήιζαλ απφ ηελ κείσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο θαη 

απφ ηηο απνζβέζεηο. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο δελ έγηλε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο εηαηξείαο κέζσ βξαρππξφζεζκνπ ή καθξνπξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ.  

Η εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ ηεο γηα αχμεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε κφλε εμαίξεζε ην έηνο 2011. Αλαιπηηθά, γηα ην 2010, ην 

85,10% ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηήζεθαλ αθνξνχζαλ αχμεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αχμεζε 

ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηα ππφινηπα γηα αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο. ην 

παζεηηθφ, θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

θαη θπξίσο απηψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Σν επφκελν έηνο, εμαηηίαο θαη ηεο δεκίαο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, ηα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ελεξγεηηθφ 

κεηψζεθαλ. Σελ κεγαιχηεξε αχμεζε εκθάληζαλ νη απαηηήζεηο θαη κηθξφηεξε ηα ελζψκαηα 

πάγηα θαη νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο, έλα πνζφ δηαηέζεθε γηα 
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κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο-ηέιε. Σν 2012, ε ζπλνιηθή δεκία ήηαλ αξθεηά 

κηθξφηεξε θαη ηα πεξηζζφηεξα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη εηδηθφηεξα ησλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ, φπσο θαη απηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Παξάιιεια, κεηψζεθαλ νη πξνβιέςεηο 

γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. Σν 2013, ην 

ππφινηπν ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο εηο λέν κεηψζεθε ιηγφηεξν απφ φηη ηα πξνεγνχκελα 

έηε θαη ηα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά (ζε 

πνζνζηφ 97,89%) ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα δηαζέζηκα εκθάληζαλ πνιχ κεγάιε αχμεζε 

(παξάιιεια κε ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ) θαη κηθξφηεξε 

αιιά ζεκαληηθή ηα ελζψκαηα πάγηα θαη νη απαηηήζεηο. 

  



- 98 - 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

9.1 Γεληθά 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. 

ε πξψηε θάζε, αλαιχεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ δηεζλνχο θαη εγρψξηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο νη εμειίμεηο επεξεάδνπλ ηελ πνξεία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο, παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηνπο αξηζκνδείθηεο θαη ηνπο πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ, εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αλαιπφκελσλ εηαηξεηψλ. 

ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ 

θιάδν. 

 

9.2 πκπεξάζκαηα 

9.2.1 Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο Δμειίμεηο 

Σν 2009, ε παγθφζκηα χθεζε είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ θαηά 

0,6%, κε ην δείθηε ζηε δψλε ηνπ επξψ λα ζεκεηψλεη ζεκαληηθή πηψζε θαηά -4,1%. 

Παξφια απηά, απφ ην δεχηεξν εμάκελν εκθαλίζηεθαλ ζεκάδηα αλάθακςεο θαη γηα ην 

2010, ην παγθφζκην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 5% θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαηά 1,7%. Σα 

επφκελα ηξία έηε, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε ζε 3,9%, 3,2% 

θαη 3% αληίζηνηρα. Παξφκνηα πνξεία αθνινχζεζαλ νη δείθηεο ησλ πξνεγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ. Σν ΑΔΠ ηεο δψλεο ηνπ επξψ απμήζεθε κε κηθξφ ξπζκφ ην 2010 θαη ην 2011, 

ελψ ην 2012 παξνπζίαζε πηψζε θαηά -0,5% θαη ην 2013 θαηά -0,4%. Αληίζεηα, γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεληαεηία, ην ΑΔΠ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ 

απμήζεθε θαηά κεγάιν πνζνζηφ, αιιά κε ζπλερή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο. 

Ο παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε ην 2009 ζε 0,1% απφ 3,4% ην πξνεγνχκελν έηνο 

θαη γηα ηε δψλε ηνπ επξψ ζε 0,3% απφ 3,3%. Σν 2010, ε εθ λένπ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

βαζηθψλ αγαζψλ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο δείθηεο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ 
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απμήζεθε ζε 1,6% θαη γηα ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ζε 1,5%. Η απμεηηθή ηάζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζπλερίζηεθε θαη ην 2011. ηε δψλε ηνπ επξψ έθηαζε ην 2,7%, ζηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ην 2,7% θαη ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο ην 7,3%. Σν 

επφκελν έηνο, νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ αγαζψλ κεηψζεθαλ, κε εμαίξεζε ην πεηξέιαην πνπ 

απμήζεθε κε ρακειφ ξπζκφ. Ωο απνηέιεζκα, ν πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ζηε δψλε ηνπ 

επξψ ζε 2,5%, ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ζε 2% θαη ζηηο αλαδπφκελεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ζε 6%. Σν 2013, ε ππνρψξεζε ήηαλ κεγαιχηεξε, κε ηνλ πιεζσξηζκφ λα 

δηακνξθψλεηαη ζε 1,3% γηα ηε δψλε ηνπ επξψ θαη ζε 1,4% γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

Η νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα 

ηελ απαζρφιεζε. Η αλεξγία απμήζεθε ζηαδηαθά ζηηο ρψξεο ηνπ επξψ απφ ην 2009 (9,4%), 

μεπέξαζε ην 11% γηα ην 2012 θαη δηακνξθψζεθε ζε 12,2% γηα ην 2013. Σν πξφβιεκα 

εκθαλίζηεθε κεγαιχηεξν γηα ηνπο αλεηδίθεπηνπο θαη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο ρψξεο (πρ Διιάδα, Ιζπαλία) ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

μεπέξαζαλ ην 25%. Αληίζεηα, άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ παξέκεηλαλ ζε ρακειά 

επίπεδα (θάησ απφ 6%), ελψ θαη νη ΗΠΑ θαηάθεξαλ ζηαδηαθή κείσζε απφ ην 2010, κε ην 

δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζε 7,5% γηα ην 2013. 

Λφγσ ηνπ πςεινχ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζηε δψλε 

ηνπ επξψ ην 2009, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ήηαλ αξθεηά απζηεξή, ελψ ε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ήηαλ ραιαξή θαη ηα βαζηθά επηηφθηα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ παξέκεηλαλ 

ζηαζεξά. Σν 2010, ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο νδήγεζαλ ζε 

κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, αιιά ζηε δψλε ηνπ επξψ παξέκεηλε 

ζηαζεξφ. Παξάιιεια, ηα επηηφθηα παξέκεηλαλ ζρεηηθά ακεηάβιεηα. Σν επφκελν έηνο, ε 

πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηφζν 

ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, φζν θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ. Σαπηφρξνλα φκσο, ην δεκφζην 

ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζπλέρηζε ηελ απμεηηθή ηνπ πνξεία. Σα επηηφθηα ησλ θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζε ρακειά επίπεδα θαη ε ΔΚΣ κείσζε ην επηηφθην δχν 

θνξέο κέζα ζην έηνο. Σν 2012, κάιηζηα, ην κείσζε πεξαηηέξσ ζε 0,75% θαη ηα επηηφθηα 

ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ παξέκεηλαλ ρακειά, ψζηε ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή λα έρεη 

ην θαιχηεξν δπλαηφ αλαπηπμηαθφ θφζηνο. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε εθ λένπ, 

αιιά ην αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο απμήζεθε, ε αλάπηπμε επηβξαδχλζεθε θαη κεηψζεθε ε 

ηδησηηθή δαπάλε. Σν 2013, νη πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (πιελ ηεο Ιαπσλίαο) θαη ε δψλε ηνπ 

επξψ ζπλέρηζαλ λα εθαξκφδνπλ πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Η ΔΚΣ κείσζε ην 

βαζηθφ επηηφθην ζε 0,25% θαη ε ΔΔ εθάξκνζε κέηξα κε ζηφρν ηελ πιήξε ηξαπεδηθή έλσζε 
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θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, νη πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 

ζπλέρηζαλ ηε ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.  

9.2.2 Δμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

Η νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, είρε θαλεξέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Σν 2009, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ήηαλ αξλεηηθφο (-2%). Η 

δεκφζηα θαηαλάισζε θαη ην πξαγκαηηθφ εμσηεξηθφ ηζνδχγην βειηηψζεθαλ, ελψ κεηψζεθαλ 

ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο. Σν 2010, ε πνζνζηηαία κείσζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 

ίζε κε -4,5%. Σα δεκνζηνλνκηθά κέηξα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

ηδησηηθήο δαπάλεο θαη ησλ επελδχζεσλ. Αθφκε, κεηψζεθε ε δεκφζηα θαηαλάισζε θαη νη 

εηζαγσγέο θαη απμήζεθαλ νη εμαγσγέο. Σν επφκελν έηνο, ε πνζνζηηαία κείσζε ηνπ ΑΔΠ 

ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξε. Λφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αχμεζεο 

ησλ θφξσλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ, ε ηδησηηθή δαπάλε θαη νη επελδχζεηο κεηψζεθαλ. 

Θεηηθφ ζηνηρείν απνηέιεζε ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ. Σν 

2012, ην ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 6,4%, σο απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο δήηεζεο θαη ησλ 

εμειίμεσλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Όπσο θαη ηα πξνεγνχκελα έηε, ε 

ηδησηηθή θαη δεκφζηα θαηαλάισζε, νη επελδχζεηο θαη νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαη 

απμήζεθαλ νη εμαγσγέο. Σν 2013, ε πνζνζηηαία κείσζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ κηθξφηεξε (-4%). Σν 

πξσηνγελέο απνηέιεζκα ήηαλ γηα πξψηε θνξά ζεηηθφ θαη ηα έζνδα απφ εμαγσγέο 

θάιππηαλ ζρεδφλ φιεο ηηο δαπάλεο γηα εηζαγσγέο. Αληίζεηα, ε ηδησηηθή θαη δεκφζηα 

θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν. 

Με βάζε ηνλ ΔλΓΣΚ, ν πιεζσξηζκφο ζηελ Διιάδα επηβξαδχλζεθε ην 2009 ζε 1,3% απφ 

4,2% ην 2008. Απηφ ζπλέβε ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο επίδξαζεο 

πνπ είρε ζηελ πξνζθνξά ε κείσζε ηεο δήηεζεο. Σν 2010, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθε 

θαη ε έκκεζε θνξνινγία ππεξθάιπςε ηε κείσζε ηεο δήηεζεο. Γηα απηφ ην ιφγν ν 

πιεζσξηζκφο απμήζεθε θαηά 4,7%. Σν επφκελν έηνο, παξφηη ε έκκεζε θνξνιφγεζε 

απμήζεθε, ε επίδξαζε ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο ήηαλ κεγαιχηεξε θαη ν πιεζσξηζκφο 

επηβξαδχλζεθε. Σν ίδην ίζρπζε θαη γηα ην 2012 θαη ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ηεο Διιάδαο 

έγηλε γηα πξψηε θνξά κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Σν 2013, ε 

πηψζε ηεο δήηεζεο (θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο) θαη ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε είραλ σο απνηέιεζκα ν ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ κε βάζε ηνλ ΔλΓΣΚ λα γίλεη αξλεηηθφο θαη ίζνο κε -0,9%.  
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Όζνλ αθνξά ηελ αλεξγία, απηή απμήζεθε ζεκαληηθά ην δηάζηεκα 2009-2013. Σν 2009, 

εκθαλίζηεθε απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (9,5% έλαληη 7,6% ην 2008), 

ιφγσ ησλ πεξηζζφηεξσλ απνιχζεσλ απφ ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν πξφβιεκα 

επηδεηλψζεθε ην 2010 θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθηαζε ζε 12,5%. Έλαο επηπιένλ 

παξάγνληαο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ήηαλ θαη ε είζνδνο γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο αλζξψπσλ πνπ ήζειαλ λα εληζρχζνπλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα. Σν 2011, 

ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο έθηαζε ζε 17,7%, κε ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο λα 

απνηεινχλ ην 51,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ. Η αχμεζε ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε ην 

2012 θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο μεπέξαζε ην 26% ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ, ην 34,1% αλαδεηνχζε εξγαζία γηα 

πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα. Σν 2013, ν δείθηεο αλεξγίαο παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε 

ην 2012. ε ζρέζε κε ην 2012, αχμεζε θαηά 5% παξνπζίαζαλ νη εξγαδφκελνη κε ηε κνξθή 

ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ελψ κεηψζεθε ην πνζνζηφ ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην 2009 ζε 

15,7% ηνπ ΑΔΠ. Σα δεκνζηνλνκηθά κέηξα θαη ε ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα απφ ηελ ΔΔ θαη ην 

ΓΝΣ κείσζαλ ην δείθηε ζε 10,7% ην 2010, ζε 9,5% ην 2011 θαη ζε 9% ην 2012. Σν 2013 

ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθε πεξαηηέξσ ζε 7% ηνπ ΑΔΠ (ζηνηρεία ηνπ 

ΓΛΚ) θαη ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα μεπέξαζε ην 0,4% ηνπ ΑΔΠ. Σν ηακεηαθφ έιιεηκκα 

ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ην 2009 έθηαζε ην 14,1% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 2010 κεηψζεθε ζε 

10,5% ηνπ ΑΔΠ. Σν 2011, ν δείθηεο απμήζεθε ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ην 2012 

εκθάληζε ζεκαληηθή κείσζε ζε 5,5%. Σν 2013, ν δείθηεο απμήζεθε εθ λένπ ζε 7%, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ (ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο). Γηα ηελ ίδηα πεληαεηία, ν ιφγνο ελνπνηεκέλνπ ρξένπο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ην ΑΔΠ απμήζεθε κέρξη θαη ην 2011, κεηψζεθε ην 2012 (ιφγσ 

ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο νκνιφγσλ θαη ηεο επαλαγνξάο δεκνζίνπ ρξένπο ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2012) θαη απμήζεθε εθ λένπ ην 2013. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ην ειιεληθφ Μ3 (λνκηζκαηηθφ κέγεζνο πνπ 

εθθξάδεη ηε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην Μ3 ηεο δψλεο ηνπ επξψ) είρε πησηηθή 

πνξεία απφ ην 2009 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 θαη ηνπο επφκελνπο κήλεο άξρηζε λα 

αλαθάκπηεη. Σα νλνκαζηηθά επηηφθηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ην 

2009, απμήζεθαλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ην 2011 θαη απφ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 θαη 

ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθαλ εθ λένπ. Σέινο, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο 
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νηθνλνκίαο απφ ηα ΝΥΙ (Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα) είρε πησηηθή πνξεία 

θαη απφ ην 2011 θαη κεηά ήηαλ αξλεηηθφο. 

9.2.3 Κιάδνο εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ 

Ο θιάδνο γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε, σο ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Ίληεξλεη 

θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Παξφηη ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ησλ αγνξψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ήηαλ κηθξφηεξνο απφ ην αληίζηνηρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πσιήζεηο ηνπ 

θιάδνπ απμήζεθαλ ηελ πεληαεηία 2009-2013 κε πςεινχο ξπζκνχο. ε απηφ ζπλέβαιε θαη 

ε αχμεζε ησλ αεξνπνξηθψλ επηβαηψλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ πηήζεσλ ρακεινχ θφζηνπο, 

φπσο θαη ε απμαλφκελε ηάζε ησλ ηνπξηζηψλ λα θιείλνπλ κε νξγαλσκέλα ηαμίδηα. 

Σν πεξηζψξην θέξδνπο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ είλαη ρακειφ θαη επηβαξχλεηαη απφ πςειά 

έμνδα κάξθεηηλγθ, επεηδή είλαη δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Δπίζεο, θεθάιαηα απαηηνχληαη γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη γηα ηε κηζζνδνζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

εκαληηθφ είλαη θαη ην πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ πνπ 

ιακβάλνπλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ελψ ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο 

κέρξη θαη ην 2013 ήηαλ κεδεληθφο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη πςειέο πσιήζεηο ήηαλ 

αλαγθαίεο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ηα επφκελα ρξφληα, επεηδή 

ηφζν ν αξηζκφο εηήζησλ αεξνπνξηθψλ επηβαηψλ πξνβιέπεηαη πσο ζα ζπλερίζεη λα έρεη 

απμεηηθή πνξεία, φζν θαη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ην εκπηζηεχνληαη γηα ηηο αγνξέο ηνπο ζα απμεζνχλ. Δπηπιένλ, θάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο 

έρνπλ επεθηαζεί ήδε ζην εμσηεξηθφ θαη ε ειιεληθή αγνξά απνηειεί κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Ωζηφζν, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ είλαη 

έληνλνο, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο δηαθνξνπνίεζεο θαη ησλ ρακειψλ εκπνδίσλ εηζφδνπ. Σν 

πξφβιεκα εληείλεηαη απφ ηελ πςειή ειαζηηθφηεηα ησλ πειαηψλ σο πξνο ηελ ηηκή ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη ηνπ ρακεινχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Φπζηθά, δελ κπνξνχλ λα 

αγλνεζνχλ ηα ππνθαηάζηαηα, δειαδή ηα παξαδνζηαθά γξαθεία πψιεζεο αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ θαη νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ. 

Η παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα ηνλ θιάδν, δηφηη ηα 

ηαμίδηα αλαςπρήο είλαη αγαζφ πνιπηειείαο. Βέβαηα, ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ θαη ησλ ινηπψλ ηαμηδησηηθψλ εμφδσλ έρεη αληίζεηε επίδξαζε. Μία αθφκε απεηιή 
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γηα ηνλ θιάδν πξνέξρεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ λα πσινχλ 

απηφλνκα ηα εηζηηήξηα ηνπο κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο ηζηνζειίδσλ, ρσξίο φκσο λα παξέρνπλ 

ζηνπο επηζθέπηεο ηελ πιεζψξα επηινγψλ πνπ παξέρνπλ νη εηαηξείεο δηαδηθηπαθήο 

πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. 

 

9.2.4 Κξηηηθή δηεξεχλεζε αξηζκνδεηθηψλ 

Η ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο Δ-Travel ΑΔ κεηψζεθε ζηαδηαθά εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Γηα ηελ Travelplanet24 ΑΔ, ν δείθηεο θηλήζεθε ζε αξλεηηθά 

επίπεδα, ιφγσ ησλ νξγαληθψλ δεκηψλ ζην ηέινο ησλ ρξήζεσλ. Σν ίδην ζπλέβε ην 2013 θαη 

κε ηε Fast Group ΑΔ, ελψ ηα πξνεγνχκελα έηε ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ήηαλ αξθεηά 

πςειή. Η FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. αχμεζε κε κεγαιχηεξν ξπζκφ ηα 

νξγαληθά θέξδε απφ φηη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ν δείθηεο θηλήζεθε αλνδηθά. Αθφκε, 

ν δείθηεο γηα ηελ ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο ΑΔ έγηλε ζεηηθφο ην 2013, κεηά απφ ηηο 

αξλεηηθέο ηηκέο γηα ην 2011 θαη ην 2012. 

Οη δείθηεο πεξηζσξίσλ θέξδνπο θηλήζεθαλ πησηηθά γηα ηελ E-Travel ΑΔ, αιιά παξέκεηλαλ 

ζεηηθνί. Γηα ηελ Travelplanet24 ΑΔ, ν δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο εκθαλίζηεθε 

ηδηαίηεξα πςειφο, ελψ αξλεηηθή εηθφλα είραλ νη δείθηεο νξγαληθνχ θαη θαζαξνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο. Η Fast Group ΑΔ θξάηεζε ηνπο δείθηεο ηεο ζε πςειά επίπεδα κέρξη θαη ην 2012, 

αιιά ην 2013 κφλν ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο δηαηεξήζεθε ζεηηθφ. Η FIGAME.COM 

Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. βειηίσζε ην νξγαληθφ θαη ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο 

κεηά ηελ αξλεηηθή εηθφλα ην 2010, παξά ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο κεηά ην 2011. Οη δείθηεο πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηεο ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί 

Πξάθηνξεο ΑΔ είραλ πησηηθή πνξεία κέρξη ην 2011. Σν νξγαληθφ θαη ην θαζαξφ πεξηζψξην 

θέξδνπο γηα ην 2011 ήηαλ αξλεηηθά, αιιά ζηε ζπλέρεηα βειηηψζεθαλ θαη έγηλαλ ζεηηθά γηα 

ην 2013. 

Ο δείθηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο, φπσο θαη νη αληίζηνηρνη γηα ην πάγην θαη ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, ηεο E-travel AE είραλ πησηηθή πνξεία, αιιά παξέκεηλαλ 

κεγαιχηεξνη ηεο κνλάδαο. Αληίζηνηρε εηθφλα παξνπζίαζε θαη ε Travelplanet24 ΑΔ. Η Fast 

Group ΑΔ βειηίσζε ηνπο δείθηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θαη θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ θαη ην 2013 μεπέξαζαλ ηε κνλάδα, ελψ ν δείθηεο παγίνπ ελεξγεηηθνχ, παξά 

ηελ πησηηθή πνξεία, ήηαλ πςειφο. Η FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ 
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θαηάθεξε λα απμήζεη ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο, δηαηεξψληαο ζρεηηθά ζηαζεξφ ην ελεξγεηηθφ. 

Γηα απηφ ην ιφγν, νη δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη ήηαλ 

αξθεηά κεγαιχηεξνη ηεο κνλάδαο. Γηα ηελ ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο ΑΔ, νη δείθηεο 

απμήζεθαλ γηα ην 2012 θαη ην 2013, κε ηε ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα φκσο λα 

παξακέλεη ρακειφηεξε ηεο κνλάδαο. 

Απφ ηνπο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ δελ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο νη εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ εκθαλίδνπλ σο ζπλνιηθέο πσιήζεηο κφλν ηηο πξνκήζεηεο θαη φρη ην ζπλνιηθφ πνζφ 

(καδί κε ηελ ηηκή ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ), ψζηε λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα ε κέζε 

δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ θαη πιεξσκήο ππνρξεψζεσλ.  

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο E-Travel ΑΔ κεηψζεθαλ ζηαδηαθά, 

ιφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο κείσζεο ησλ θεξδψλ γηα ην 

2013. Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ηεο Travelplanet24 ΑΔ εκθαλίδνληαη ζεηηθνί, αιιά απηφ ηζρχεη 

επεηδή ηφζν ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, φζν θαη ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα ησλ 

ρξήζεσλ 2011-2013 ήηαλ αξλεηηθά. Η Fast Group ΑΔ κέρξη θαη ην 2012 πέηπρε αξθεηά 

πςειή απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά ην 2013 ν δείθηεο έγηλε αξλεηηθφο. Μεγάιε 

βειηίσζε εκθάληζαλ νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο 

Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ., κε ηα πξφζεκα λα έρνπλ αληίζεην πξφζεκν γηα ην 2011 θαη ην 2012, 

ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Γηα ηα ίδηα έηε, νη αληίζηνηρνη δείθηεο ήηαλ αξλεηηθνί 

γηα ηελ ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο Α.Δ. σο απνηέιεζκα ησλ δεκηψλ ζην ηέινο απηψλ 

ησλ ρξήζεσλ, ελψ γηα ην 2010 θαη ην 2013 ήηαλ ζεηηθνί.  

Η βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε δαλεηαθή επηβάξπλζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ 

ήηαλ κεδεληθή, φιε ηελ πεληαεηία 2009-2013. Απηφ, πέξα απφ ηε ζηξαηεγηθή 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είρε θάζε εηαηξεία, δείρλεη θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα αληιήζνπλ 

θεθάιαηα απφ ηηο ηξάπεδεο. Απηφ ζπλέβε δηφηη βξίζθνληαλ αθφκα ζε θάζε αλάπηπμεο θαη 

παξάιιεια ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπο δελ ήηαλ αξθεηά ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 

εγγπήζεηο. Φπζηθά, πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ θαη νη απζηεξνί φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο δαλεηζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

Ο δείθηεο ξεπζηφηεηαο (ηξέρνπζα θαη άκεζε είλαη ίδηνη επεηδή δελ ππάξρνπλ απνζέκαηα 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ) ηεο E-Travel ΑΔ γηα ην 2009 ήηαλ κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα απμήζεθε θαη παξέκεηλε ιίγν πάλσ απφ ηε κνλάδα. Αληίζεηα, ηεο 
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Travelplanet24 ΑΔ ήηαλ αξθεηά ρακειφηεξνο ηεο κνλάδαο φιε ηελ ηεηξαεηία 2010-2013. Ο 

αληίζηνηρνο δείθηεο ηεο Fast Group ΑΔ ήηαλ κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο κέρξη ην 2012, 

αιιά νη απμεκέλεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο γηα ην 2013 ην κείσζαλ θάησ απφ ηε 

κνλάδα. Αληίζηξνθα θηλήζεθε ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο 

Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ., ν νπνίνο βειηησλφηαλ ζπλερψο απφ ην 2010 θαη ην 2013 μεπέξαζε ηε 

κνλάδα. Ο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο Α.Δ. ήηαλ αξθεηά 

πςειφο ηελ ηξηεηία 2009-2011 θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψζεθε, αιιά παξέκεηλε κεγαιχηεξνο 

απφ ηε κνλάδα. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ήηαλ ρακειά θαη γηα απηφ ην 

ιφγν ν δείθηεο θάιπςεο ηφθσλ είρε έληνλεο κεηαβνιέο, αλάινγα κε ηα νξγαληθά 

απνηειέζκαηα ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Δπίζεο, ζε ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο κνίξαζαλ 

κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. πγθεθξηκέλα, δηαλνκή κεξίζκαηνο έγηλε απφ ηελ E-travel ΑΔ γηα 

ην 2012 θαη ην 2013 θαη απφ ηελ ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο ΑΔ γηα ην 2013. 

Οη δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο εκθαλίζηεθαλ ηδηαίηεξα ρακεινί γηα φιεο ηηο εηαηξείεο 

ηνπ θιάδνπ. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπο, νη εηαηξείεο απηέο είλαη θπθινθνξηαθήο εληάζεσο. 

Δηδηθφηεξα, νη δείθηεο απηνί γηα ηελ E-Travel ΑΔ θαη ηελ ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο 

ΑΔ κεηψλνληαλ ζπλερψο απφ ην 2009 κέρξη ην 2013. Γηα ηελ Travelplanet24 ΑΔ 

απμήζεθαλ ην 2011 θαη ζηε ζπλέρεηα επέζηξεςαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2010, ελψ γεληθφηεξα 

ήηαλ πςειφηεξνη απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Αληίζεηα, πνιχ ρακειφηεξνη απφ απηφλ 

ήηαλ νη δείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο ηεο Fast Group ΑΔ θαη ηεο FIGAME.COM 

Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ., γηα ην δηάζηεκα 2010-2013. 

Οη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο θαη κε 

ίδηα θεθάιαηα ηεο E-Travel ΑΔ ήηαλ αξθεηά πςεινί γηα φιε ηελ πεληαεηία 2009-2013, 

αληίζεηα κε ην δείθηε ρξεκαηνδφηεζεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κε θεθάιαηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο πνπ παξέκεηλε θνληά ζην κεδέλ. Οη αληίζηνηρνη δείθηεο γηα ηελ Travelplanet24 

ΑΔ πήξαλ αξλεηηθέο ηηκέο γηα ην δηάζηεκα 2010-2013, σο απνηέιεζκα ησλ αξλεηηθψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σν ίδην ζπλέβε ην 2013 γηα ηνπο δείθηεο ηεο Fast Group 

ΑΔ, ελψ ηα πξνεγνχκελα δχν ρξφληα εκθάληζαλ ζεηηθέο ηηκέο θαη αλνδηθή πνξεία. Οη 

δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο 

Δ.Π.Δ. ήηαλ αξλεηηθνί κέρξη θαη ην 2012. Σν 2013, νη δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ παγίνπ 

ελεξγεηηθνχ έγηλαλ ζεηηθνί θαη κεγαιχηεξνη απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ 
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θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ μεπέξαζε νξηαθά ην κεδέλ. Σέινο, ε ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί 

Πξάθηνξεο ΑΔ θξάηεζε ηνπο δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ ιίγν πάλσ 

απφ ηηο δχν θνξέο γηα φιε ηελ πεληαεηία, ελψ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ είρε 

πησηηθή πνξεία κεηά ην 2010, ελψ ην 2013 ήηαλ νξηαθά πάλσ απφ ην κεδέλ. 

 

9.2.5 Κξηηηθή δηεξεχλεζε πηλάθσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ 

Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηελ πεληαεηία 2009-2013 άληιεζαλ θεθάιαηα θπξίσο κέζσ 

αχμεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθά θεθάιαηα πξνήιζαλ 

απφ ηελ επαλεπέλδπζε θεξδψλ, φπνηε απηφ ήηαλ δπλαηφ. Αθφκε, θάπνηεο απφ ηηο 

εηαηξείεο άληιεζαλ θεθάιαηα κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη 

κηθξφ κέξνο πξνήιζε απφ ηηο απνζβέζεηο ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ. 

Απφ ηνπο πίλαθεο θίλεζεο θεθαιαίσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ε 

έιιεηςε βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 

Σα αληιεζέληα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν γηα αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Δπηπιένλ, κηθξφηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ είρε 

θαηεχζπλζε ηελ κείσζε δηαθφξσλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ, ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ηελ αχμεζε ησλ παγίσλ θαη γηα δηάθνξα έμνδα εγθαηαζηάζεσο. 

πλνιηθά, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηελ πεληαεηία 2009-2013 ρξεκαηνδφηεζαλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην πάγην 

ελεξγεηηθφ, κέζσ αχμεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη επαλεπέλδπζεο 

θεξδψλ, φηαλ απηφ ήηαλ εθηθηφ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
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9.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

ηελ παξνχζα αλάιπζε γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ απφ ην 

2009 έσο θαη ην 2013. Καζψο θάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο απηέο μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο κεηά ην 2009, κειινληηθή έξεπλα κπνξεί λα παξνπζηάζεη πεξηζζφηεξν 

νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα (δειαδή ζε βάζνο πεξηζζφηεξσλ εηψλ) ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζή απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Δπίζεο, ν θιάδνο κέρξη ζήκεξα βξίζθεηαη ζε 

θάζε αλάπηπμεο θαη νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο απμάλνληαη ζπλερψο. πλεπψο, πεξαηηέξσ 

έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ θαη ηε 

βησζηκφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ζηελ επφκελε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ (σξίκαλζε).  

Δπηπιένλ, κειινληηθή έξεπλα κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαη ζηε δπλαηφηεηα επηβίσζεο ησλ κηθξφηεξσλ απφ απηέο. 

Παξάιιεια, κπνξεί λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ γηα λέεο 

επηρεηξήζεηο. εκαληηθή γηα ηνλ θιάδν ζα ήηαλ έξεπλα θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

πξνκεζεπηψλ (αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ) λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάζεηε νινθιήξσζε, 

κέζσ πψιεζεο εηζηηεξίσλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. 

Σέινο, νη εηαηξείεο κέρξη θαη ην 2013 δελ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, 

ελψ θαη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ήηαλ κεδεληθέο. Καζψο αλαπηχζζνληαη, είλαη 

πηζαλφ λα απνζπάζνπλ πεξηζζφηεξα εμσηεξηθά θεθάιαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζα ήηαλ ρξήζηκε ζρεηηθά κε ηελ κεηαβνιή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

 

1. E-Travel ΑΔ 

Πίλαθαο 1: Ιζνινγηζκφο ζε θάζεηε κνξθή (2009-2013) 

E-Travel Α.Ε. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2009-2013 (ςε ευρϊ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 72.962,76 52.387,86 76.660,85 58.328,07 110.534,85 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ      

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 0,00 0,00 90.033,39 83.488,31 115.205,66 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Κτίρια και τεχνικά ζργα 0,00 7.849,90 7.171,19 140.131,33 159.549,11 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 40.450,11 57.226,80 86.602,52 144.586,13 155.000,33 

Σφνολο Ακινθτοποιιςεων 40.450,11 65.076,70 93.773,71 284.717,46 314.549,44 

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡ. ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ Μακρ. Απαιτιςεισ 33.797,44 9.657,10 43.157,10 45.315,75 45.315,75 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ      

Ρελάτεσ 340.289,50 403.114,09 1.126.532,06 1.647.268,06 420.265,03 

Μείον Ρροβλζψεισ 0,00 8.631,68 8.631,68 8.631,68 8.631,68 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 
(μεταχρονολογθμζνεσ) 

6.587,18 12.545,71 0,00 2.204,16 0,00 

Δεςμευμζνοι λογ/ςμοί κατακζςεων 0,00 16.500,00 3.729,92 783.974,97 1.031.678,87 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 15.523,08 192.381,11 463.167,82 656.962,55 1.404.203,39 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ 
προκαταβολϊν και πιςτ. 

0,00 277,06 150.782,62 52.195,12 102.441,00 

Κδιεσ μετοχζσ 0,00 0,00 22.998,00 22.998,00 0,00 

Ταμείο 1.752,86 1.846,06 2.951,01 324,81 860,63 

Κατακζςεισ Πψεωσ & Ρροκεςμίασ 85.425,82 829.433,92 2.853.536,06 4.661.542,38 3.067.268,20 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 1.160,00 4.355,04 88.747,86 145.132,50 93.929,22 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 235.260,15 603.864,09 1.060.983,35 1.741.784,62 1.839.428,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 833.208,90 2.182.807,06 6.068.422,07 10.177.605,08 8.537.049,03 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 390.092,98 845.817,48 2.934.010,79 5.328.620,40 2.807.304,30 

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ 35.850,00 151.642,00 3.000,00 55.847,83 3.000,00 
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Ρροκαταβολζσ πελατϊν 0,00 66.274,02 177.871,84 428.982,73 644.947,71 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ 35.436,95 233.249,22 621.955,86 654.876,51 423.168,29 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 26.864,79 42.170,13 94.314,89 125.105,54 137.332,16 

Μερίςματα πλθρωτζα 0,00 0,00 0,00 110.000,00 250.000,00 

Ριςτωτζσ διάφοροι 3.463,53 70.168,80 428.872,32 560.527,85 1.298.912,49 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΟΥ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 341.500,65 773.485,41 1.808.396,37 2.913.644,22 2.972.384,08 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ      

Καταβεβλθμζνο 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 494.200,00 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τακτικό αποκεματικό 0,00 18.556,75 82.181,68 142.171,79 159.605,23 

Ζκτακτα Αποκεματικά 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.340,00 

Αποκεματικό για ίδιεσ μετοχζσ 0,00 0,00 22.998,00 22.998,00 0,00 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Υπόλοιπο κερδϊν χριςεωσ εισ νζον -194.141,88 238.492,02 1.160.723,56 2.190.535,63 317.230,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 305.858,12 757.048,77 1.765.903,24 2.855.705,42 2.931.376,14 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα επόμενων χριςεων 34.349,77 14.413,00 14.232,47 0,00 0,00 

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 1.292,76 2.023,64 28.260,66 57.938,80 41.007,94 

ΑΡΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 341.500,65 773.485,41 1.808.396,37 2.913.644,22 2.972.384,08 

 

Πίλαθαο 2: Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε θάζεηε κνξθή (2009-2013) 

E-Travel Α.Ε. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2009-2013 (ςε ευρϊ) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν 1.324.505,10 3.220.212,27 6.371.490,08 10.616.044,21 12.024.105,62 

Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων -528.907,36 -1.657.213,94 -3.895.329,11 -6.793.223,46 -8.372.551,11 

Μικτά αποτ/τα εκμ/ςεωσ 795.597,74 1.562.998,33 2.476.160,97 3.822.820,75 3.651.554,51 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμ/ςεωσ 0,00 33.774,54 85.824,16 80.304,90 89.554,44 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. 
Λειτουργίασ 

-173.879,83 -365.895,91 -510.511,88 -752.602,61 -982.471,62 

Μείον: Ζξοδα διακζςεωσ -401.661,23 -470.760,11 -609.657,79 -942.517,96 -1.975.461,99 

Οργανικό αποτζλεςμα 220.056,68 760.116,85 1.441.815,46 2.208.005,08 783.175,34 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και 
Συναφι Ζςοδα 

2.667,50 17.063,56 42.875,74 86.644,37 52.405,85 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και 
Συναφι Ζξοδα 

-35.332,03 -154.277,36 -291.470,73 -687.812,85 -46.140,85 

Ολικά αποτελζςματα 187.392,15 622.903,05 1.193.220,47 1.606.836,60 789.440,34 

Ρλζον: Ζκτακτα 34.443,13 -51.776,34 79.278,26 -68.637,05 -280.511,31 
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αποτελζςματα 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ προ 
φόρων 

221.835,28 571.126,71 1.272.498,73 1.538.199,55 508.929,03 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 0,00 -114.086,14 -263.644,26 -338.397,37 -160.260,31 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά 
φόρων 

221.835,28 457.040,57 1.008.854,47 1.199.802,18 348.668,72 

 

Πίλαθαο 3: Ιζνινγηζκφο- Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2009-2013) 

E-Travel AE 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 8,76% 2,40% 1,26% 0,57% 1,29% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 0,00% 0,00% 1,48% 0,82% 1,35% 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Κτίρια και τεχνικά ζργα 0,00% 0,36% 0,12% 1,38% 1,87% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 4,85% 2,62% 1,43% 1,42% 1,82% 

Σφνολο Ακινθτοποιιςεων 4,85% 2,98% 1,55% 2,80% 3,68% 

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡ. ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ Μακρ. Απαιτιςεισ 4,06% 0,44% 0,71% 0,45% 0,53% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 40,84% 18,47% 18,56% 16,19% 4,92% 

Μείον Ρροβλζψεισ 0,00% 0,40% 0,14% 0,08% 0,10% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ (μεταχρονολογθμζνεσ) 0,79% 0,57% 0,00% 0,02% 0,00% 

Δεςμευμζνοι λογ/ςμοί κατακζςεων 0,00% 0,76% 0,06% 7,70% 12,08% 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 1,86% 8,81% 7,63% 6,45% 16,45% 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτ. 0,00% 0,01% 2,48% 0,51% 1,20% 

Κδιεσ μετοχζσ 0,00% 0,00% 0,38% 0,23% 0,00% 

Ταμείο 0,21% 0,08% 0,05% 0,00% 0,01% 

Κατακζςεισ Πψεωσ & Ρροκεςμίασ  10,25% 38,00% 47,02% 45,80% 35,93% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 0,14% 0,20% 1,46% 1,43% 1,10% 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 28,24% 27,66% 17,48% 17,11% 21,55% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Καταβεβλθμζνο 60,01% 22,91% 8,24% 4,91% 5,79% 
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ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τακτικό αποκεματικό 0,00% 0,85% 1,35% 1,40% 1,87% 

Ζκτακτα Αποκεματικά 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,96% 

Αποκεματικό για ίδιεσ μετοχζσ 0,00% 0,00% 0,38% 0,23% 0,00% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Υπόλοιπο κερδϊν χριςεωσ εισ νζον -23,30% 10,93% 19,13% 21,52% 3,72% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 36,71% 34,68% 29,10% 28,06% 34,34% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 46,82% 38,75% 48,35% 52,36% 32,88% 

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ 4,30% 6,95% 0,05% 0,55% 0,04% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 0,00% 3,04% 2,93% 4,21% 7,55% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ 4,25% 10,69% 10,25% 6,43% 4,96% 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 3,22% 1,93% 1,55% 1,23% 1,61% 

Μερίςματα πλθρωτζα 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 2,93% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 0,42% 3,21% 7,07% 5,51% 15,22% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΧ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 59,01% 64,56% 70,20% 71,37% 65,18% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα επόμενων χριςεων 4,12% 0,66% 0,23% 0,00% 0,00% 

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 0,16% 0,09% 0,47% 0,57% 0,48% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Πίλαθαο 4: ΚΑΥ-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2009-2013) 

E-Travel Α.Ε. 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων -39,93% -51,46% -61,14% -63,99% -69,63% 

Μικτά αποτ/τα εκμ/ςεωσ 60,07% 48,54% 38,86% 36,01% 30,37% 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμ/ςεωσ 0,00% 1,05% 1,35% 0,76% 0,74% 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. Λειτουργίασ -13,13% -11,36% -8,01% -7,09% -8,17% 

Μείον: Ζξοδα διακζςεωσ -30,33% -14,62% -9,57% -8,88% -16,43% 

Οργανικό αποτζλεςμα 16,61% 23,60% 22,63% 20,80% 6,51% 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και Συναφι Ζςοδα 0,20% 0,53% 0,67% 0,82% 0,44% 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και Συναφι Ζξοδα -2,67% -4,79% -4,57% -6,48% -0,38% 

Ολικά αποτελζςματα 14,15% 19,34% 18,73% 15,14% 6,57% 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα 2,60% -1,61% 1,24% -0,65% -2,33% 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ προ φόρων 16,75% 17,74% 19,97% 14,49% 4,23% 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 0,00% -3,54% -4,14% -3,19% -1,33% 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά φόρων 16,75% 14,19% 15,83% 11,30% 2,90% 
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Πίλαθαο 5: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε δεηθηψλ (2009-2013) 

E-Travel AE 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 100,00% 71,80% 105,07% 79,94% 151,49% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ - - 100,00% 92,73% 127,96% 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Κτίρια και τεχνικά ζργα - 100,00% 91,35% 1785,14% 2032,50% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 100,00% 141,48% 214,10% 357,44% 383,19% 

Σφνολο Ακινθτοποιιςεων 100,00% 160,88% 231,83% 703,87% 777,62% 

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡ. ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ Μακρ. Απαιτιςεισ 100,00% 28,57% 127,69% 134,08% 134,08% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ  

Ρελάτεσ 100,00% 118,46% 331,05% 484,08% 123,50% 

Μείον Ρροβλζψεισ - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ (μεταχρονολογθμζνεσ) 100,00% 190,46% 0,00% 33,46% 0,00% 

Δεςμευμζνοι λογ/ςμοί κατακζςεων - 100,00% 22,61% 4751,36% 6252,60% 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 100,00% 1239,32% 2983,74% 4232,17% 9045,91% 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτ. - 100,00% 54422,37% 18838,92% 36974,30% 

Κδιεσ μετοχζσ - - 100,00% 100,00% 0,00% 

Ταμείο 100,00% 105,32% 168,35% 18,53% 49,10% 

Κατακζςεισ Πψεωσ & Ρροκεςμίασ  100,00% 970,94% 3340,37% 5456,83% 3590,56% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 100,00% 375,43% 7650,68% 12511,42% 8097,35% 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 100,00% 256,68% 450,98% 740,37% 781,87% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 261,98% 728,32% 1221,50% 1024,60% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Καταβεβλθμζνο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,84% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τακτικό αποκεματικό - 100,00% 442,87% 766,15% 860,09% 

Ζκτακτα Αποκεματικά - - - - 100,00% 

Αποκεματικό για ίδιεσ μετοχζσ - - 100,00% 100,00% 0,00% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
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Υπόλοιπο κερδϊν χριςεωσ εισ νζον 100,00% -122,84% -597,87% -1128,32% -163,40% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 247,52% 577,36% 933,67% 958,41% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 100,00% 216,82% 752,13% 1365,99% 719,65% 

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ 100,00% 422,99% 8,37% 155,78% 8,37% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν - 100,00% 268,39% 647,29% 973,15% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ 100,00% 658,21% 1755,11% 1848,00% 1194,14% 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 100,00% 156,97% 351,07% 465,69% 511,20% 

Μερίςματα πλθρωτζα - - - 100,00% 227,27% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 100,00% 2025,93% 12382,52% 16183,72% 37502,56% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΧ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 100,00% 286,62% 866,37% 1477,29% 1131,70% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα επόμενων χριςεων 100,00% 41,96% 41,43% 0,00% 0,00% 

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 100,00% 156,54% 2186,07% 4481,79% 3172,12% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 261,98% 728,32% 1221,50% 1024,60% 
 

Πίλαθαο 6: ΚΑΥ- Αλάιπζε δεηθηψλ (2009-2013) 

E-Travel Α.Ε. 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν 100,00% 243,13% 481,05% 801,51% 907,82% 

Μείον: Κόςτοσ πωλθκζντων 100,00% 313,33% 736,49% 1284,39% 1582,99% 

Μικτά αποτ/τα εκμ/ςεωσ 100,00% 196,46% 311,23% 480,50% 458,97% 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμ/ςεωσ - 100,00% 254,11% 237,77% 265,15% 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. Λειτουργίασ 100,00% 210,43% 293,60% 432,83% 565,03% 

Μείον: Ζξοδα διακζςεωσ 100,00% 117,20% 151,78% 234,65% 491,82% 

Οργανικό αποτζλεςμα 100,00% 345,42% 655,20% 1003,38% 355,90% 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και Συναφι Ζςοδα 100,00% 639,68% 1607,34% 3248,15% 1964,61% 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και Συναφι Ζξοδα 100,00% 436,65% 824,95% 1946,71% 130,59% 

Ολικά αποτελζςματα 100,00% 332,41% 636,75% 857,47% 421,28% 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα 100,00% -150,32% 230,17% -199,28% -814,42% 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ προ φόρων 100,00% 257,46% 573,62% 693,40% 229,42% 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ - 100,00% 231,09% 296,62% 140,47% 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά φόρων 100,00% 206,03% 454,78% 540,85% 157,17% 
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2. Travelplanet24 ΑΔ 

Πίλαθαο 7: Ιζνινγηζκφο ζε θάζεηε κνξθή (2010-2013) 

Travelplanet24 AE 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

  2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκατ/ςεωσ 433,32 288,88 144,44 72,22 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 760.611,65 1.603.268,40 1.273.146,05 1.234.300,76 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 95.435,32 449.414,35 521.673,77 1.512.322,48 

Κτίρια και τεχνικά ζργα 19.494,00 85.170,05 322.922,56 458.171,67 

Μεταφορικά μζςα 23.337,72 21.254,51 20.130,32 25.581,59 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 161.414,30 169.489,31 246.093,71 633.811,68 

Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ 
επιχειριςεισ 0,00 0,00 8.897,19 60.142,42 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 28.314,00 511.914,00 584.019,00 576.523,00 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 136.451,89 216.293,38 1.307.353,15 1.545.004,74 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 
(μεταχρονολογθμζνεσ) - Στο 
χαρτοφυλάκιο 29.135,11 71.080,59 57.061,21 117.932,00 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ (ςφραγιςμζνεσ) 0,00 0,00 16.891,56 16.891,56 

Βραχ/ςμεσ απαιτ. κατά ςυνδεδεμζνων 
επιχ. 0,00 0,00 45.320,24 101.747,83 

Απαιτιςεισ κατά οργάνων διοικιςεωσ 0,00 0,00 239.035,64 1.298.262,63 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 423.139,23 655.753,37 1.777.274,91 2.928.320,12 

Ταμείο 8.626,44 13.793,49 22.302,13 7.344,79 

Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 90.019,03 485.616,49 1.346.977,40 593.585,97 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 4.813,50 4.213,50 6.175,00 53.157,00 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 360.468,02 100.000,00 478.164,07 2.099.005,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 2.141.693,53 4.387.550,32 8.273.582,35 13.262.177,46 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 279.501,13 3.953.154,01 5.741.773,31 9.158.646,27 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ μετ/νεσ 1.907.424,48 1.365.921,89 2.679.103,47 5.225.691,50 

Τράπεηεσ-λ/ςμοι βραχυπρ. υποχρ. 582,14 23.557,73 23.624,96 0,00 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 182.654,87 121.273,05 1.342.633,14 1.036.745,10 
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Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 121.131,20 85.119,93 88.271,49 55.956,92 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 94.980,54 102.839,25 116.181,29 151.320,72 

Ριςτωτζσ διάφοροι 85.700,80 49.262,82 84.966,25 126.484,87 

Σφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρ. 2.671.975,16 5.701.128,68 10.076.553,91 15.754.845,38 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΟΥ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ -530.281,63 -1.313.578,36 -1.802.971,56 -2.492.667,92 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβλθμζνο 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Αποτελζςματα εισ νζο -860.281,08 -1.613.578,36 -2.102.971,56 -2.792.667,92 

Ροςά προοριηόμενα για αφξθςθ 
κεφαλαίου-Κατακζςεισ μετόχων 29.999,45 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -530.281,63 -1.313.578,36 -1.802.971,56 -2.492.667,92 

ΑΡΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -530.281,63 -1.313.578,36 -1.802.971,56 -2.492.667,92 

 

Πίλαθαο 8: Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε θάζεηε κνξθή (2010-2013) 

Travelplanet24 AE 

KAX ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

  2010 2011 2012 2013 

Εταιρικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 1.679.845,90 8.029.370,63 10.376.018,56 13.890.819,75 

Μείον: Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν -469.669,40 -5.751.543,39 -3.072.173,78 -687.420,50 

Μικτά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ 1.210.176,50 2.277.827,24 7.303.844,78 13.203.399,25 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 37.481,43 28.771,02 153.989,47 355.422,92 

Μείον: Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -456.060,91 -679.585,01 -1.725.531,32 -2.200.309,97 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -816.663,94 -2.333.353,31 -6.122.969,81 -12.315.818,68 

Οργανικό αποτζλεςμα -25.066,92 -706.340,06 -390.666,88 -957.306,48 

Ρλζον: Ριςτωτικοί τόκοι & ςυναφι ζςοδα 22,24 4.361,40 25.967,71 44.794,02 

Μείον: Χρεωςτικοί τόκοι & ςυναφι 
ζξοδα -4.416,00 -31.071,15 -77.459,48 -144.877,54 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα 30.134,07 -19.962,47 -47.234,55 367.693,64 

Κακαρά αποτελζςματα προ φόρων 673,39 -753.012,28 -489.393,20 -689.696,36 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κακαρά αποτελζςματα μετά φόρων 673,39 -753.012,28 -489.393,20 -689.696,36 
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Πίλαθαο 9: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2010-2013) 

Travelplanet24 AE 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2010-2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2010 2011 2012 2013 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκατ/ςεωσ 0,02% 0,01% 0,002% 0,001% 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 35,51% 36,54% 15,39% 9,31% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 4,46% 10,24% 6,31% 11,40% 

Κτίρια και τεχνικά ζργα 0,91% 1,94% 3,90% 3,45% 

Μεταφορικά μζςα 1,09% 0,48% 0,24% 0,19% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 7,54% 3,86% 2,97% 4,78% 

Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 0,00% 0,00% 0,11% 0,45% 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 1,32% 11,67% 7,06% 4,35% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 6,37% 4,93% 15,80% 11,65% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ (μεταχρονολογθμζνεσ) - Στο 
χαρτοφυλάκιο 1,36% 1,62% 0,69% 0,89% 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ (ςφραγιςμζνεσ) 0,00% 0,00% 0,20% 0,13% 

Βραχ/ςμεσ απαιτ. κατά ςυνδεδεμζνων επιχ. 0,00% 0,00% 0,55% 0,77% 

Απαιτιςεισ κατά οργάνων διοικιςεωσ 0,00% 0,00% 2,89% 9,79% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 19,76% 14,95% 21,48% 22,08% 

Ταμείο 0,40% 0,31% 0,27% 0,06% 

Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 4,20% 11,07% 16,28% 4,48% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 0,22% 0,10% 0,07% 0,40% 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 16,83% 2,28% 5,78% 15,83% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβλθμζνο 14,01% 6,84% 3,63% 2,26% 

Αποτελζςματα εισ νζο -40,17% -36,78% -25,42% -21,06% 

Ροςά προοριηόμενα για αφξθςθ κεφαλαίου-
Κατακζςεισ μετόχων 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -24,76% -29,94% -21,79% -18,80% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 13,05% 90,10% 69,40% 69,06% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ μετ/νεσ 89,06% 31,13% 32,38% 39,40% 

Τράπεηεσ-λ/ςμοι βραχυπρ. υποχρ. 0,03% 0,54% 0,29% 0,00% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 8,53% 2,76% 16,23% 7,82% 
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Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 5,66% 1,94% 1,07% 0,42% 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 4,43% 2,34% 1,40% 1,14% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 4,00% 1,12% 1,03% 0,95% 

Σφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρ. 124,76% 129,94% 121,79% 118,80% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  

Πίλαθαο 10: ΚΑΥ-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2010-2013) 

Travelplanet24 AE 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Εταιρικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Μείον: Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν -27,96% -71,63% -29,61% -4,95% 

Μικτά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ 72,04% 28,37% 70,39% 95,05% 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 2,23% 0,36% 1,48% 2,56% 

Μείον: Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ -27,15% -8,46% -16,63% -15,84% 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -48,62% -29,06% -59,01% -88,66% 

Οργανικό αποτζλεςμα -1,49% -8,80% -3,77% -6,89% 

Ρλζον: Ριςτωτικοί τόκοι & ςυναφι ζςοδα 0,00% 0,05% 0,25% 0,32% 

Μείον: Χρεωςτικοί τόκοι & ςυναφι ζξοδα -0,26% -0,39% -0,75% -1,04% 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα 1,79% -0,25% -0,46% 2,65% 

Κακαρά αποτελζςματα προ φόρων 0,04% -9,38% -4,72% -4,97% 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Κακαρά αποτελζςματα μετά φόρων 0,04% -9,38% -4,72% -4,97% 

 

 

Πίλαθαο 11: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε δεηθηψλ (2010-2013) 

Travelplanet24 AE 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2010-2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2010 2011 2012 2013 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκατ/ςεωσ 100,00% 66,67% 33,33% 16,67% 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 100,00% 210,79% 167,38% 162,28% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 100,00% 470,91% 546,63% 1584,66% 

Κτίρια και τεχνικά ζργα 100,00% 436,90% 1656,52% 2350,32% 

Μεταφορικά μζςα 100,00% 91,07% 86,26% 109,61% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 100,00% 105,00% 152,46% 392,66% 

Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ     100,00% 675,97% 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 100,00% 1807,99% 2062,65% 2036,18% 
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ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 100,00% 158,51% 958,11% 1132,27% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ (μεταχρονολογθμζνεσ) - Στο 
χαρτοφυλάκιο 100,00% 243,97% 195,85% 404,78% 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ (ςφραγιςμζνεσ)     100,00% 100,00% 

Βραχ/ςμεσ απαιτ. κατά ςυνδεδεμζνων επιχ.     100,00% 224,51% 

Απαιτιςεισ κατά οργάνων διοικιςεωσ     100,00% 543,13% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 100,00% 154,97% 420,02% 692,05% 

Ταμείο 100,00% 159,90% 258,53% 85,14% 

Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 100,00% 539,46% 1496,33% 659,40% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 100,00% 87,54% 128,29% 1104,33% 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 100,00% 27,74% 132,65% 582,30% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 204,86% 386,31% 619,24% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβλθμζνο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Αποτελζςματα εισ νζο 100,00% 187,56% 244,45% 324,62% 

Ροςά προοριηόμενα για αφξθςθ κεφαλαίου-Κατακζςεισ 
μετόχων 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 247,71% 340,00% 470,06% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 100,00% 1414,36% 2054,29% 3276,78% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ μετ/νεσ 100,00% 71,61% 140,46% 273,97% 

Τράπεηεσ-λ/ςμοι βραχυπρ. υποχρ. 100,00% 4046,75% 4058,30% 0,00% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 100,00% 66,39% 735,07% 567,60% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 100,00% 70,27% 72,87% 46,20% 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 100,00% 108,27% 122,32% 159,32% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 100,00% 57,48% 99,14% 147,59% 

Σφνολο βραχυπρόκεςμων υποχρ. 100,00% 213,37% 377,12% 589,63% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 204,86% 386,31% 619,24% 
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Πίλαθαο 12: ΚΑΥ- Αλάιπζε δεηθηψλ (2010-2013) 

Travelplanet24 AE 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2012-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Εταιρικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 100,00% 477,98% 617,68% 826,91% 

Μείον: Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν 100,00% 1224,59% 654,11% 146,36% 

Μικτά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ 100,00% 188,22% 603,54% 1091,03% 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 100,00% 76,76% 410,84% 948,26% 

Μείον: Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 100,00% 149,01% 378,36% 482,46% 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 100,00% 285,72% 749,75% 1508,06% 

Οργανικό αποτζλεςμα 100,00% 2817,82% 1558,50% 3819,00% 

Ρλζον: Ριςτωτικοί τόκοι & ςυναφι ζςοδα 100,00% 19610,61% 116761,29% 201411,96% 

Μείον: Χρεωςτικοί τόκοι & ςυναφι ζξοδα 100,00% 703,60% 1754,06% 3280,74% 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα 100,00% -66,25% -156,75% 1220,19% 

Κακαρά αποτελζςματα προ φόρων 100,00% -111824,10% -72676,04% -102421,53% 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ         

Κακαρά αποτελζςματα μετά φόρων 100,00% -111824,10% -72676,04% -102421,53% 
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3. Fast Group ΑΔ 

Πίλαθαο 13: Ιζνινγηζκφο ζε θάζεηε κνξθή (2010-2013) 

Fast Group AE 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

  2010-2011 2012 2013 

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα 
ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 145.575,00 152.352,00 701.371,00 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 0,00 0,00 265.000,00 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 0,00 136.706,00 131.302,00 

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα 
περιουςιακά ςτοιχεία 2.500,00 52.588,00 173.966,00 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ & 
λοιπζσ εμπορ. Απαιτιςεισ 939.389,00 3.230.800,00 1.337.938,00 

Λοιπά κυκλοφοροφντα 
περιουςιακά ςτοιχεία 7.345.658,00 7.423.956,00 13.660.084,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 8.433.122,00 10.996.402,00 16.269.661,00 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ (μθ 
δανειακζσ) 7.471.190,00 6.492.592,00 19.704.712,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΟΥ 
ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 961.932,00 4.503.810,00 -3.435.051,00 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ 
κζςθσ 701.128,00 3.505.782,00 -3.536.906,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 761.128,00 3.565.782,00 -3.476.906,00 

Ρροβλζψεισ/Λοιπζσ 
μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ (μθ 
δανειακζσ) 200.804,00 938.028,00 41.855,00 

ΑΡΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 961.932,00 4.503.810,00 -3.435.051,00 
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Πίλαθαο 14: Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε θάζεηε κνξθή (2010-2013) 

Fast Group AE 

ΚΑΧ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

  2010-2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 2.758.163,00 7.914.335,00 14.063.998,00 

Κόςτοσ πωλιςεων 993.943,00 1.945.084,00 11.930.047,00 

Μικτά αποτελζςματα 1.764.220,00 5.969.251,00 2.133.951,00 

Οργανικό αποτζλεςμα 903.750,00 3.565.841,00 -7.649.572,00 

Αποτζλεςμα προ φόρων 885.247,00 3.533.185,00 -8.031.800,00 

Αποτζλεςμα  μετά φόρων 701.128,00 2.804.653,00 -7.042.688,00 

 

Πίλαθαο 15: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2010-2013) 

Fast Group AE 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2010-2013 

  2010-2011 2012 2013 

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια 
ςτοιχεία 1,73% 1,39% 4,31% 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 0,00% 0,00% 1,63% 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 0,00% 1,24% 0,81% 

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 
ςτοιχεία 0,03% 0,48% 1,07% 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ & λοιπζσ εμπορ. 
Απαιτιςεισ 11,14% 29,38% 8,22% 

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 87,10% 67,51% 83,96% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 

ΡΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό κεφάλαιο 0,71% 0,55% 0,37% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 8,31% 31,88% -21,74% 

Ρροβλζψεισ/Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ (μθ δανειακζσ) 2,38% 8,53% 0,26% 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (μθ 
δανειακζσ) 88,59% 59,04% 121,11% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 
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Πίλαθαο 16: ΚΑΥ-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2010-2013) 

Fast Group AE 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2010-2013 

  2010-2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 100,00% 100,00% 100,00% 

Κόςτοσ πωλιςεων 36,04% 24,58% 84,83% 

Μικτά αποτελζςματα 63,96% 75,42% 15,17% 

Οργανικό αποτζλεςμα 32,77% 45,06% -54,39% 

Αποτζλεςμα προ φόρων 32,10% 44,64% -57,11% 

Αποτζλεςμα  μετά φόρων 25,42% 35,44% -50,08% 

 

Πίλαθαο 17: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε δεηθηψλ (2010-2013) 

Fast Group AE 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2010-2013 

  2010-2011 2012 2013 

ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια 
ςτοιχεία 100,00% 104,66% 481,79% 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα     100,00% 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία   100,00% 96,05% 

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 
ςτοιχεία 100,00% 2103,52% 6958,64% 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ & λοιπζσ εμπορ. 
Απαιτιςεισ 100,00% 343,93% 142,43% 

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 100,00% 101,07% 185,96% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 130,40% 192,93% 

ΡΑΘΗΤΙΚΟ 

Μετοχικό κεφάλαιο 100,00% 100,00% 100,00% 

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 100,00% 500,02% -504,46% 

Ρροβλζψεισ/Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ (μθ δανειακζσ) 100,00% 467,14% 20,84% 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (μθ 
δανειακζσ) 100,00% 86,90% 263,74% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 130,40% 192,93% 
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Πίλαθαο 18: ΚΑΥ- Αλάιπζε δεηθηψλ (2010-2013) 

Fast Group AE 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2010-2013 

  2010-2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 100,00% 286,94% 509,90% 

Κόςτοσ πωλιςεων 100,00% 195,69% 1200,27% 

Μικτά αποτελζςματα 100,00% 338,35% 120,96% 

Οργανικό αποτζλεςμα 100,00% 394,56% -846,43% 

Αποτζλεςμα προ φόρων 100,00% 399,12% -907,29% 

Αποτζλεςμα  μετά φόρων 100,00% 400,02% -1004,48% 
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4. FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. 

Πίλαθαο 19: Ιζνινγηζκφο ζε θάζεηε κνξθή (2010-2013) 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

  2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 117,02 19.537,14 15.408,47 10.326,14 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ζπιπλα & λοιπόσ εξοπλιςμόσ 3.825,91 2.925,70 2.624,02 2.079,74 

ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 3.303,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 40.728,70 51.108,96 65.653,66 108.881,83 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 14.788,25 23.487,11 7.828,59 34.882,92 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 0,00 22.866,03 79,66 677,89 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και 
πιςτϊςεων 0,00 0,00 0,00 14.607,85 

Ταμείο 1.017,97 4.547,14 18.481,47 346,56 

Κατακζςεισ Πψεωσ και προκεςμίασ 1.419,89 17.083,55 27.397,82 21.849,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 65.200,74 142.998,63 138.916,69 195.095,25 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 80.471,13 137.754,16 73.842,00 120.174,91 

Τράπεηεσ λογαρ. βραχυπροκζςμων υποχρ. 0,00 17.788,64 9,73 176,82 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 0,00 2.340,12 0,00 0,00 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 1.306,10 115,23 4.990,56 27.309,50 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 1.944,24 2.392,79 1.065,56 3.858,02 

Ριςτωτζσ διάφοροι 0,00 2.040,56 63.298,83 9.740,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΧ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 83.721,47 162.431,50 143.206,68 161.260,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΟΥ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ -18.520,73 -19.432,87 -4.289,99 33.835,12 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο Εταιρικό-Καταβλθμζνο 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

Τακτικό αποκεματικό 0,00 0,00 0,00 1.600,00 

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο -23.320,73 -24.232,87 -9.089,99 27.435,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -18.520,73 -19.432,87 -4.289,99 33.835,12 

ΑΡΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -18.520,73 -19.432,87 -4.289,99 33.835,12 
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Πίλαθαο 20: Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε θάζεηε κνξθή (2010-2013) 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

KAX ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

  2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 115.396,83 329.854,58 1.069.991,95 2.544.989,79 

Μείον: Κόςτοσ Ρωλιςεων -79.912,31 -226.977,51 -931.558,49 -2.430.507,66 

Μικτά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ 35.484,52 102.877,07 138.433,46 114.482,13 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 1.000,00 3.607,76 0,00 2.386,54 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. λειτουργίασ -1.010,00 -11.606,30 -37.824,88 -27.140,20 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -58.409,78 -80.742,93 -77.746,18 -32.993,96 

Οργανικό αποτζλεςμα -22.935,26 14.135,60 22.862,40 56.734,51 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και Συναφι Ζςοδα 3,48 10,66 86,12 36,54 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και Συναφι Ζξοδα -312,69 -14.386,59 -7.657,28 -6.452,78 

Ολικά αποτελζςματα  -23.244,47 -240,33 15.291,24 50.318,27 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα -76,26 -671,81 -148,36 1.847,45 

Κακαρά αποτ/τα χριςεωσ προ φόρων -23.320,73 -912,14 15.142,88 52.165,72 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 0,00 0,00 0,00 -14.040,62 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά φόρων -23.320,73 -912,14 15.142,88 38.125,10 

 

Πίλαθαο 21: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2010-2013) 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 0,18% 13,66% 11,09% 5,29% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ζπιπλα & λοιπόσ εξοπλιςμόσ 5,87% 2,05% 1,89% 1,07% 

ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 5,07% 1,01% 1,04% 0,74% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 62,47% 35,74% 47,26% 55,81% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 22,68% 16,42% 5,64% 17,88% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 0,00% 15,99% 0,06% 0,35% 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και 
πιςτϊςεων 0,00% 0,00% 0,00% 7,49% 

Ταμείο 1,56% 3,18% 13,30% 0,18% 

Κατακζςεισ Πψεωσ και προκεςμίασ 2,18% 11,95% 19,72% 11,20% 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο Εταιρικό-Καταβλθμζνο 7,36% 3,36% 3,46% 2,46% 

Τακτικό αποκεματικό 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο -35,77% -16,95% -6,54% 14,06% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -28,41% -13,59% -3,09% 17,34% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 123,42% 96,33% 53,16% 61,60% 

Τράπεηεσ λογαρ. βραχυπροκζςμων υποχρ. 0,00% 12,44% 0,01% 0,09% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 2,00% 0,08% 3,59% 14,00% 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 2,98% 1,67% 0,77% 1,98% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 0,00% 1,43% 45,57% 4,99% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΧ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 128,41% 113,59% 103,09% 82,66% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Πίλαθαο 22: ΚΑΥ-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2010-2013) 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

ΚΑΧ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Μείον: Κόςτοσ Ρωλιςεων -69,25% -68,81% -87,06% -95,50% 

Μικτά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ 30,75% 31,19% 12,94% 4,50% 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 0,87% 1,09% 0,00% 0,09% 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. λειτουργίασ -0,88% -3,52% -3,54% -1,07% 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -50,62% -24,48% -7,27% -1,30% 

Οργανικό αποτζλεςμα -19,88% 4,29% 2,14% 2,23% 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και Συναφι Ζςοδα 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και Συναφι Ζξοδα -0,27% -4,36% -0,72% -0,25% 

Ολικά αποτελζςματα  -20,14% -0,07% 1,43% 1,98% 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα -0,07% -0,20% -0,01% 0,07% 

Κακαρά αποτ/τα χριςεωσ προ φόρων -20,21% -0,28% 1,42% 2,05% 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 0,00% 0,00% 0,00% -0,55% 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά φόρων -20,21% -0,28% 1,42% 1,50% 
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Πίλαθαο 23: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε δεηθηψλ (2010-2013) 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 100,00% 16695,56% 13167,38% 8824,25% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ  

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ζπιπλα & λοιπόσ εξοπλιςμόσ 100,00% 76,47% 68,59% 54,36% 

ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 100,00% 43,69% 43,69% 43,69% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 100,00% 125,49% 161,20% 267,33% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 100,00% 158,82% 52,94% 235,88% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι   100,00% 0,35% 2,96% 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και 
πιςτϊςεων       100,00% 

Ταμείο 100,00% 446,69% 1815,52% 34,04% 

Κατακζςεισ Πψεωσ και προκεςμίασ 100,00% 1203,16% 1929,57% 1538,80% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 219,32% 213,06% 299,22% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο Εταιρικό-Καταβλθμζνο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Τακτικό αποκεματικό       100,00% 

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο 100,00% 103,91% 38,98% -117,64% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 104,92% 23,16% -182,69% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 100,00% 171,18% 91,76% 149,34% 

Τράπεηεσ λογαρ. βραχυπροκζςμων υποχρ.   100,00% 0,05% 0,99% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν   100,00% 0,00% 0,00% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 100,00% 8,82% 382,10% 2090,92% 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 100,00% 123,07% 54,81% 198,43% 

Ριςτωτζσ διάφοροι   100,00% 3102,03% 477,36% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΧ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 100,00% 194,01% 171,05% 192,62% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 219,32% 213,06% 299,22% 
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Πίλαθαο 24: ΚΑΥ- Αλάιπζε δεηθηψλ (2010-2013) 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

ΚΑΧ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (Ρωλιςεισ) 100,00% 285,84% 927,23% 2205,42% 

Μείον: Κόςτοσ Ρωλιςεων 100,00% 284,03% 1165,73% 3041,47% 

Μικτά αποτελζςματα εκμεταλλεφςεωσ 100,00% 289,92% 390,12% 322,63% 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ 100,00% 360,78% 0,00% 238,65% 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. λειτουργίασ 100,00% 1149,14% 3745,04% 2687,15% 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 100,00% 138,24% 133,10% 56,49% 

Οργανικό αποτζλεςμα 100,00% -61,63% -99,68% -247,37% 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και Συναφι Ζςοδα 100,00% 306,32% 2474,71% 1050,00% 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και Συναφι Ζξοδα 100,00% 4600,91% 2448,84% 2063,63% 

Ολικά αποτελζςματα  100,00% 1,03% -65,78% -216,47% 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα 100,00% 880,95% 194,54% -2422,57% 

Κακαρά αποτ/τα χριςεωσ προ φόρων 100,00% 3,91% -64,93% -223,69% 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ       100,00% 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά φόρων 100,00% 3,91% -64,93% -163,48% 
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5. ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο ΑΔ 

Πίλαθαο 25: Ιζνινγηζκφο ζε θάζεηε κνξθή (2009-2013) 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ ΑΕ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2009-2013 (ςε ευρϊ) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 16.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ραραχωριςεισ και δικαιϊματα βιομθχ. 
Ιδιοκτθςίασ 0,00 0,00 0,00 2.410,32 2.566,03 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Κτίρια- εγκαταςτάςεισ κτιρίων 1.022.599,14 876.637,10 798.716,04 723.251,26 689.476,08 

Μεταφορικά μζςα 961,35 576,70 346,02 115,35 0,01 

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ 147.982,56 138.520,15 169.836,38 152.256,80 294.126,29 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΧΗΜ/ΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 586,94 586,94 586,94 586,94 586,94 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 634.959,44 755.728,61 775.790,55 777.987,70 720.655,44 

Μείον: Ρροβλζψεισ -10.453,74 -7.363,80 -13.118,06 -13.118,06 0,00 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 132.450,84 96.210,75 51.144,59 54.765,93 60.655,44 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ (ςφραγιςμζνεσ) 0,00 0,00 0,00 26.649,00 26.649,00 

Επιςφαλείσ-Επίδικοι πελάτεσ και χρεϊςτεσ 0,00 0,00 0,00 0,00 73.048,36 

    Μείον: Ρροβλζψεισ 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.671,64 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 113.416,17 74.452,11 213.655,51 415.268,77 547.491,86 

Λ/ςμοί διαχ/ςεωσ προκ/λϊν & πιςτϊςεων 0,00 1.435,10 0,00 0,00 168,05 

Ταμείο 17.120,17 34.641,95 13.952,92 16.269,42 27.053,65 

Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ 983.347,03 1.302.841,17 1.157.017,83 1.622.931,06 4.675.113,90 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 0,00 0,00 0,00 330.249,32 531.380,58 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί 
ενεργθτικοφ 0,00 0,00 10.138,64 10.138,64 10.138,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 3.059.297,90 3.274.266,78 3.178.067,36 4.119.762,45 7.643.438,63 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 400.467,39 339.773,48 716.926,98 1.805.072,68 5.119.452,83 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 48.151,47 43.237,58 57.546,57 26.000,00 16.000,00 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 29.722,61 19.899,23 20.857,05 62.615,84 82.625,00 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 61.402,60 142.724,42 14.681,83 17.748,13 118.127,25 
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Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 26.520,76 21.462,02 26.492,55 31.317,25 44.828,41 

Μερίςματα πλθρωτζα 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

Ριςτωτζσ διάφοροι 3.157,48 4.250,10 15.044,21 22.979,96 8.360,43 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 569.422,31 571.346,83 851.549,19 1.965.733,86 5.539.393,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΟΥ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 2.489.875,59 2.702.919,95 2.326.518,17 2.154.028,59 2.104.044,71 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο μετοχικό-Καταβλθμζνο 1.611.500,00 1.611.500,00 1.611.500,00 1.611.500,00 1.611.500,00 

Τακτικό Αποκεματικό  85.516,61 96.838,49 96.838,49 96.838,49 100.644,57 

Ειδικά αποκεματικά  73.973,10 73.973,10 73.973,10 73.973,10 73.973,10 

Αποκεματικά απαλλαςςόμενα τθσ 
φορολογίασ 810,28 810,28 810,28 810,28 810,28 

Αποκεματικό εςόδων φορολ. κατ' ειδικό 
τρόπο 573,21 573,21 573,21 573,21 573,21 

Αποκεματικό μετατροπισ ΜΚ ςε ευρϊ 611,39 611,39 611,39 611,39 611,39 

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο 590.567,38 783.079,38 435.015,41 369.222,12 315.432,16 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.363.551,97 2.567.385,85 2.219.321,88 2.153.528,59 2.103.544,71 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

Λοιπζσ προβλζψεισ 125.354,96 135.034,10 106.696,29 0,00 0,00 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακρ/ςμεσ υποχρεϊςεισ 968,66 500,00 500,00 500,00 500,00 

ΑΡΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.489.875,59 2.702.919,95 2.326.518,17 2.154.028,59 2.104.044,71 

 

Πίλαθαο 26: Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε θάζεηε κνξθή (2009-2013) 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ ΑΕ 

ΚΑΧ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΦΗ 2009-2013 (ςε ευρϊ) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 2.127.991,91 1.710.450,19 1.577.817,19 2.516.048,44 4.437.902,90 

Μείον: Κόςτοσ παροχισ 
υπθρεςιϊν -1.593.403,21 -1.326.292,69 -1.216.727,19 -1.791.711,98 -2.818.665,26 

Μικτά αποτελζςματα εκμ/ςεωσ 534.588,70 384.157,50 361.090,00 724.336,46 1.619.237,64 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμ/ςεωσ 15.072,00 138.968,65 42.716,88 382.448,98 21.631,00 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. 
Λειτουργίασ -227.956,73 -258.534,33 -348.084,82 -411.818,00 -487.368,10 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ 
διακζςεωσ -139.272,76 -164.300,90 -494.968,16 -915.065,11 -1.068.741,83 

Οργανικό αποτζλεςμα 182.431,21 100.290,92 -439.246,10 -220.097,67 84.758,71 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και 
Συναφι Ζςοδα 15.258,86 23.498,95 36.553,23 33.660,56 39.204,84 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και 
Συναφι Ζξοδα -2.676,17 -2.682,57 -1.975,78 -4.967,83 -6.085,23 
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Ολικά αποτελζςματα εκμ/ςεωσ 195.013,90 121.107,30 -404.668,65 -191.404,94 117.878,32 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα -11.731,71 182.710,10 57.030,07 126.037,04 -16.436,80 

Κακαρά αποτ/τα χριςεωσ προ 
φόρων 183.282,19 303.817,40 -347.638,58 -65.367,90 101.441,52 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ -55.538,09 -83.777,67 0,00 0,00 0,00 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά 
φόρων 127.744,10 220.039,73 -347.638,58 -65.367,90 101.441,52 

 

Πίλαθαο 27: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2009-2013) 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ ΑΕ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ραραχωριςεισ και δικαιϊματα βιομθχ. 
Ιδιοκτθςίασ 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,03% 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Κτίρια- εγκαταςτάςεισ κτιρίων 33,43% 26,77% 25,13% 17,56% 9,02% 

Μεταφορικά μζςα 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ 4,84% 4,23% 5,34% 3,70% 3,85% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΧΗΜ/ΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 20,76% 23,08% 24,41% 18,88% 9,43% 

Μείον: Ρροβλζψεισ -0,34% -0,22% -0,41% -0,32% 0,00% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 4,33% 2,94% 1,61% 1,33% 0,79% 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ (ςφραγιςμζνεσ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,35% 

Επιςφαλείσ-Επίδικοι πελάτεσ και χρεϊςτεσ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,96% 

           Μείον: Ρροβλζψεισ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,21% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 3,71% 2,27% 6,72% 10,08% 7,16% 

Λ/ςμοι διαχ/ςεωσ προκ/λϊν & πιςτϊςεων 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,002% 

Ταμείο 0,56% 1,06% 0,44% 0,39% 0,35% 

Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ 32,14% 39,79% 36,41% 39,39% 61,17% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 0,00% 0,00% 0,00% 8,02% 6,95% 
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Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ 0,00% 0,00% 0,32% 0,25% 0,13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο μετοχικό-Καταβλθμζνο 52,68% 49,22% 50,71% 39,12% 21,08% 

Τακτικό Αποκεματικό  2,80% 2,96% 3,05% 2,35% 1,32% 

Ειδικά αποκεματικά  2,42% 2,26% 2,33% 1,80% 0,97% 

Αποκεματικά απαλλαςςόμενα τθσ 
φορολογίασ 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 0,01% 

Αποκεματικό εςόδων φορολ. κατ' ειδικό 
τρόπο 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 

Αποκεματικό μετατροπισ ΜΚ ςε ευρϊ 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο 19,30% 23,92% 13,69% 8,96% 4,13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 77,26% 78,41% 69,83% 52,27% 27,52% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

Λοιπζσ προβλζψεισ 4,10% 4,12% 3,36% 0,00% 0,00% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακρ/ςμεσ υποχρεϊςεισ 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 13,09% 10,38% 22,56% 43,81% 66,98% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 1,57% 1,32% 1,81% 0,63% 0,21% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 0,97% 0,61% 0,66% 1,52% 1,08% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 2,01% 4,36% 0,46% 0,43% 1,55% 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 0,87% 0,66% 0,83% 0,76% 0,59% 

Μερίςματα πλθρωτζα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 0,10% 0,13% 0,47% 0,56% 0,11% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 18,61% 17,45% 26,79% 47,71% 72,47% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Πίλαθαο 28: ΚΑΥ-Αλάιπζε θνηλνχ κεγέζνπο (2009-2013) 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ ΑΕ 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Μείον: Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν -74,88% -77,54% -77,11% -71,21% -63,51% 

Μικτά αποτελζςματα εκμ/ςεωσ 25,12% 22,46% 22,89% 28,79% 36,49% 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμ/ςεωσ 0,71% 8,12% 2,71% 15,20% 0,49% 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. λειτουργίασ -10,71% -15,11% -22,06% -16,37% -10,98% 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ -6,54% -9,61% -31,37% -36,37% -24,08% 

Οργανικό αποτζλεςμα 8,57% 5,86% -27,84% -8,75% 1,91% 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και Συναφι Ζςοδα 0,72% 1,37% 2,32% 1,34% 0,88% 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και Συναφι Ζξοδα -0,13% -0,16% -0,13% -0,20% -0,14% 

Ολικά αποτελζςματα εκμ/ςεωσ 9,16% 7,08% -25,65% -7,61% 2,66% 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα -0,55% 10,68% 3,61% 5,01% -0,37% 

Κακαρά αποτ/τα χριςεωσ προ φόρων 8,61% 17,76% -22,03% -2,60% 2,29% 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ -2,61% -4,90% 0,00% 0,00% 0,00% 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά φόρων 6,00% 12,86% -22,03% -2,60% 2,29% 

 

Πίλαθαο 29: Ιζνινγηζκφο-Αλάιπζε δεηθηψλ (2009-2013) 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ ΑΕ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ           

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ραραχωριςεισ και δικαιϊματα βιομθχ. 
Ιδιοκτθςίασ       100,00% 106,46% 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Κτίρια- εγκαταςτάςεισ κτιρίων 100,00% 85,73% 78,11% 70,73% 67,42% 

Μεταφορικά μζςα 100,00% 59,99% 35,99% 12,00% 0,001% 

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ 100,00% 93,61% 114,77% 102,89% 198,76% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΧΗΜ/ΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 100,00% 119,02% 122,18% 122,53% 113,50% 
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Μείον: Ρροβλζψεισ 100,00% 70,44% 125,49% 125,49% 0,00% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 100,00% 72,64% 38,61% 41,35% 45,79% 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ (ςφραγιςμζνεσ)       100,00% 100,00% 

Επιςφαλείσ-Επίδικοι πελάτεσ και χρεϊςτεσ         100,00% 

    Μείον: Ρροβλζψεισ         100,00% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 100,00% 65,65% 188,38% 366,15% 482,73% 

Λ/ςμοι διαχ/ςεωσ προκ/λϊν & πιςτϊςεων   100,00% 0,00% 0,00% 11,71% 

Ταμείο 100,00% 202,35% 81,50% 95,03% 158,02% 

Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ 100,00% 132,49% 117,66% 165,04% 475,43% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα       100,00% 160,90% 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί 
ενεργθτικοφ     100,00% 100,00% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 107,03% 103,88% 134,66% 249,84% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο μετοχικό-Καταβλθμζνο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Τακτικό Αποκεματικό  100,00% 113,24% 113,24% 113,24% 117,69% 

Ειδικά αποκεματικά  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Αποκεματικά απαλλαςςόμενα τθσ 
φορολογίασ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Αποκεματικό εςόδων φορολ. κατ' ειδικό 
τρόπο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Αποκεματικό μετατροπισ ΜΚ ςε ευρϊ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο 100,00% 132,60% 73,66% 62,52% 53,41% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00% 108,62% 93,90% 91,11% 89,00% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

Λοιπζσ προβλζψεισ 100,00% 107,72% 85,12% 0,00% 0,00% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ           

Λοιπζσ μακρ/ςμεσ υποχρεϊςεισ 100,00% 51,62% 51,62% 51,62% 51,62% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 100,00% 84,84% 179,02% 450,74% 1278,37% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 100,00% 89,79% 119,51% 54,00% 33,23% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 100,00% 66,95% 70,17% 210,67% 277,99% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 100,00% 232,44% 23,91% 28,90% 192,38% 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 100,00% 80,93% 99,89% 118,09% 169,03% 

Μερίςματα πλθρωτζα         100,00% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 100,00% 134,60% 476,46% 727,79% 264,78% 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 100,00% 100,34% 149,55% 345,22% 972,81% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 107,03% 103,88% 134,66% 249,84% 
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Πίλαθαο 30: ΚΑΥ- Αλάιπζε δεηθηψλ (2009-2013) 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ ΑΕ 

ΚΑΧ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) 100,00% 80,38% 74,15% 118,24% 208,55% 

Μείον: Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν 100,00% 83,24% 76,36% 112,45% 176,90% 

Μικτά αποτελζςματα εκμ/ςεωσ 100,00% 71,86% 67,55% 135,49% 302,89% 

Ρλζον: Άλλα ζςοδα εκμ/ςεωσ 100,00% 922,03% 283,42% 2537,48% 143,52% 

Μείον: Ζξοδα διοικθτ. λειτουργίασ 100,00% 113,41% 152,70% 180,66% 213,80% 

Μείον: Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 100,00% 117,97% 355,39% 657,03% 767,37% 

Οργανικό αποτζλεςμα 100,00% 54,97% -240,77% -120,65% 46,46% 

Ρλζον: Ριςτωτικοί Τόκοι και Συναφι Ζςοδα 100,00% 154,00% 239,55% 220,60% 256,93% 

Μείον: Χρεωςτικοί Τόκοι και Συναφι Ζξοδα 100,00% 100,24% 73,83% 185,63% 227,39% 

Ολικά αποτελζςματα εκμ/ςεωσ 100,00% 62,10% -207,51% -98,15% 60,45% 

Ρλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα 100,00% -1557,40% -486,12% -1074,33% 140,11% 

Κακαρά αποτ/τα χριςεωσ προ φόρων 100,00% 165,76% -189,67% -35,67% 55,35% 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 100,00% 150,85% 0,00% 0,00% 0,00% 

Κακαρά αποτ/τα χριςθσ μετά φόρων 100,00% 172,25% -272,14% -51,17% 79,41% 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

 

1. E-Travel ΑΔ 

Πίλαθαο 31: Αξηζκνδείθηεο E-Travel ΑΔ 

E-Travel Α.Ε. 

ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Συνολικι αποδοτικότθτα   50,41% 34,95% 27,18% 8,37% 

ΡΕΙΘΩΙΑ ΚΕΔΟΥΣ 

Οργανικό 16,61% 23,60% 22,63% 20,80% 6,51% 

Μικτό 60,07% 48,54% 38,86% 36,01% 30,37% 

Κακαρό 16,75% 14,19% 15,83% 11,30% 2,90% 

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Συνολικι    2,14 1,54 1,31 1,28 

Ράγιου Ενεργθτικοφ   43,23 42,24 33,15 27,06 

Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ   3,39 2,10 1,71 1,74 

Αποκεμάτων           

Απαιτιςεων 2,28 3,19 2,92 3,14 5,34 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ςε θμζρεσ) 

Μζςθ διάρκεια επζνδυςθσ ςε 
αποκζματα           

Μζςθ διάρκεια είςπραξθσ απαιτιςεων 160,42 114,58 124,82 116,30 68,33 

Μζςθ διάρκεια πλθρωμισ 
υποχρεϊςεων 293,94 219,69 224,60 289,31 122,51 

ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ρρο φόρων   107,47% 100,87% 66,57% 17,59% 

Μετά φόρων   86,00% 79,97% 51,92% 12,05% 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Τρζχουςα 0,91 1,03 1,08 1,08 1,08 

Άμεςθ 0,91 1,03 1,08 1,08 1,08 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΣΜΑΤΩΝ (ςε φορζσ) 

Κάλυψθ τόκων 6,23 4,93 4,95 3,21 16,97 

Δείκτθσ κάλυψθσ μεριςμάτων 
 

    20,07 3,13 

ΡΑΓΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Κυκλοφ. Ενεργθτικό 0,165 0,052 0,049 0,053 0,079 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Σφνολο Ενεργθτικοφ 0,089 0,034 0,037 0,041 0,056 
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ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ (ςε φορζσ) 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
κεφάλαια μεγάλθσ διάρκειασ 4,60 10,35 7,97 7,05 6,26 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
ίδια κεφάλαια  4,12 10,13 7,78 6,91 6,17 

Χρθματοδότθςθ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ με κεφάλαια μεγάλθσ 
διάρκειασ -0,09 0,03 0,08 0,07 0,08 
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2. Travelplanet24 ΑΔ 

Πίλαθαο 32: Αξηζκνδείθηεο Travelplanet24 ΑΔ 

Travelplanet24 AE 

ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Συνολικι αποδοτικότθτα   -21,64% -6,17% -8,89% 

ΡΕΙΘΩΙΑ ΚΕΔΟΥΣ 

Οργανικό -1,49% -8,80% -3,77% -6,89% 

Μικτό 72,04% 28,37% 70,39% 95,05% 

Κακαρό 0,04% -9,38% -4,72% -4,97% 

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Συνολικι    2,46 1,64 1,29 

Ράγιου Ενεργθτικοφ   10,26 7,06 5,59 

Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ   7,54 3,32 2,43 

Αποκεμάτων         

Απαιτιςεων 3,19 20,73 5,63 3,69 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ςε θμζρεσ) 

Μζςθ διάρκεια επζνδυςθσ ςε αποκζματα         

Μζςθ διάρκεια είςπραξθσ απαιτιςεων 114,30 17,61 64,82 98,85 

Μζςθ διάρκεια πλθρωμισ υποχρεϊςεων 1.699,55 337,56 1.000,47 7.637,66 

ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ρρο φόρων   81,68% 31,41% 32,11% 

Μετά φόρων   81,68% 31,41% 32,11% 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ -0,11% -1,79% -1,31% 0,00% 

ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Τρζχουςα 0,26 0,25 0,48 0,42 

Άμεςθ 0,26 0,25 0,48 0,42 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΣΜΑΤΩΝ (ςε φορζσ) 

Κάλυψθ τόκων -5,68 -22,73 -5,04 -6,61 

Δείκτθσ κάλυψθσ μεριςμάτων         

ΡΑΓΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Κυκλοφ. Ενεργθτικό 0,48 0,86 0,35 0,49 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Σφνολο Ενεργθτικοφ 0,15 0,28 0,21 0,25 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ (ςε φορζσ) 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
κεφάλαια μεγάλθσ διάρκειασ -1,62 -1,06 -1,06 -0,76 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
ίδια κεφάλαια  -1,62 -1,06 -1,06 -0,76 

Χρθματοδότθςθ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ με κεφάλαια μεγάλθσ 
διάρκειασ -2,89 -2,95 -1,09 -1,38 
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3. Fast Group ΑΔ 

Πίλαθαο 33: Αξηζκνδείθηεο Fast Group ΑΔ 

Fast Group AE 

ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2010-2013 

  2010-2011 2012 2013 

Συνολικι αποδοτικότθτα 21,43% 36,71% -56,11% 

ΡΕΙΘΩΙΑ ΚΕΔΟΥΣ 

Οργανικό 32,77% 45,06% -54,39% 

Μικτό 63,96% 75,42% 15,17% 

Κακαρό 25,42% 35,44% -50,08% 

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Συνολικι  0,65 0,81 1,03 

Ράγιου Ενεργθτικοφ 37,25 32,32 17,44 

Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ 0,67 0,84 1,10 

Αποκεμάτων       

Απαιτιςεων 2,94 0,79 10,51 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ςε θμζρεσ) 

Μζςθ διάρκεια επζνδυςθσ ςε αποκζματα       

Μζςθ διάρκεια είςπραξθσ απαιτιςεων 124,31 460,32 34,72 

Μζςθ διάρκεια πλθρωμισ υποχρεϊςεων 2.743,60 1.218,35 602,87 

ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ρρο φόρων 232,61% 163,31% -18074,17% 

Μετά φόρων 184,23% 129,64% -15848,35% 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ 0,00% 0,00% 0,00% 

ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Τρζχουςα 1,11 1,64 0,76 

Άμεςθ 1,11 1,64 0,76 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΣΜΑΤΩΝ (ςε φορζσ) 

Κάλυψθ τόκων* 44,68 109,19 -481,44 

Δείκτθσ κάλυψθσ μεριςμάτων       

ΡΑΓΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Κυκλοφ. Ενεργθτικό 0,018 0,032 0,085 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Σφνολο Ενεργθτικοφ 0,018 0,031 0,078 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ (ςε φορζσ) 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με κεφάλαια 
μεγάλθσ διάρκειασ 6,50 13,18 -2,70 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με ίδια 
κεφάλαια  5,14 10,44 -2,73 

Χρθματοδότθςθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ με 
κεφάλαια μεγάλθσ διάρκειασ 0,10 0,39 -0,31 

*Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα  20.228,00 32.656,00 15.889,00 
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4. FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. 

Πίλαθαο 34: Αξηζκνδείθηεο FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Συνολικι αποδοτικότθτα   13,58% 16,22% 33,97% 

ΡΕΙΘΩΙΑ ΚΕΔΟΥΣ 

Οργανικό -19,88% 4,29% 2,14% 2,23% 

Μικτό 30,75% 31,19% 12,94% 4,50% 

Κακαρό -20,21% -0,28% 1,42% 1,50% 

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Συνολικι    3,17 7,59 15,24 

Ράγιου Ενεργθτικοφ   57,38 253,68 670,64 

Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ   3,73 8,97 16,93 

Αποκεμάτων         

Απαιτιςεων 2,08 4,42 14,56 17,70 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ςε θμζρεσ) 

Μζςθ διάρκεια επζνδυςθσ ςε αποκζματα         

Μζςθ διάρκεια είςπραξθσ απαιτιςεων 175,60 82,54 25,07 20,62 

Μζςθ διάρκεια πλθρωμισ υποχρεϊςεων 367,55 221,52 28,93 18,05 

ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ρρο φόρων   4,81% -127,66% 353,13% 

Μετά φόρων   4,81% -127,66% 258,08% 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ 0,00% -91,54% -0,23% 0,52% 

ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Τρζχουςα 0,69 0,73 0,83 1,12 

Άμεςθ 0,69 0,73 0,83 1,12 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΣΜΑΤΩΝ (ςε φορζσ) 

Κάλυψθ τόκων -73,34824 0,982554 2,98570772 8,7922585 

Δείκτθσ κάλυψθσ μεριςμάτων         

ΡΑΓΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Κυκλοφ. Ενεργθτικό 0,123 0,037 0,034 0,019 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Σφνολο Ενεργθτικοφ 0,109 0,031 0,029 0,018 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ (ςε φορζσ) 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
κεφάλαια μεγάλθσ διάρκειασ -2,60 -4,45 -1,05 9,60 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
ίδια κεφάλαια  -2,60 -4,45 -1,05 9,60 

Χρθματοδότθςθ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ με κεφάλαια μεγάλθσ 
διάρκειασ -0,44 -0,36 -0,20 0,11 
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5. ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο ΑΔ 

Πίλαθαο 35: Αξηζκνδείθηεο ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο ΑΔ 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ Α.Ε. 

ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Συνολικι αποδοτικότθτα 
 

3,17% -13,62% -6,03% 1,44% 

ΡΕΙΘΩΙΑ ΚΕΔΟΥΣ 

Οργανικό 8,57% 5,86% -27,84% -8,75% 1,91% 

Μικτό 25,12% 22,46% 22,89% 28,79% 36,49% 

Κακαρό 6,00% 12,86% -22,03% -2,61% 2,25% 

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Συνολικι    0,54 0,49 0,69 0,75 

Ράγιου Ενεργθτικοφ   1,56 1,59 2,72 4,76 

Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ   0,83 0,71 0,99 0,98 

Αποκεμάτων           

Απαιτιςεων 2,81 2,03 1,94 2,19 3,38 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ςε θμζρεσ) 

Μζςθ διάρκεια επζνδυςθσ ςε αποκζματα           

Μζςθ διάρκεια είςπραξθσ απαιτιςεων 129,84 180,23 188,26 166,81 107,96 

Μζςθ διάρκεια πλθρωμισ υποχρεϊςεων 102,76 105,41 232,33 373,02 665,01 

ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ρρο φόρων   12,32% -14,53% -2,99% 4,77% 

Μετά φόρων   8,92% -14,53% -3,01% 4,70% 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Τρζχουςα 3,29 3,95 2,58 1,48 1,10 

Άμεςθ 3,29 3,95 2,58 1,48 1,10 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΣΜΑΤΩΝ (ςε φορζσ) 

Κάλυψθ τόκων 68,17 37,39 -222,32 -44,30 13,93 

Δείκτθσ κάλυψθσ μεριςμάτων         0,57 

ΡΑΓΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Κυκλοφ. Ενεργθτικό 0,63 0,45 0,44 0,30 0,16 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Σφνολο Ενεργθτικοφ 0,38 0,31 0,31 0,21 0,13 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ (ςε φορζσ) 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
κεφάλαια μεγάλθσ διάρκειασ 2,12 2,66 2,40 2,45 2,13 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
ίδια κεφάλαια  2,02 2,53 2,29 2,45 2,13 

Χρθματοδότθςθ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ με κεφάλαια μεγάλθσ 
διάρκειασ 0,70 0,75 0,61 0,32 0,09 
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6. Μέζνο φξνο θιάδνπ 

Πίλαθαο 36: Αξηζκνδείθηεο θιάδνπ εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθήο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΡΩΛΗΣΗΣ ΑΕΟΡΟΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΙΩΝ 

ΑΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2009-2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Συνολικι αποδοτικότθτα   26,79% 6,94% 13,58% -4,24% 

ΡΕΙΘΩΙΑ ΚΕΔΟΥΣ 

Οργανικό 12,59% 2,03% 4,61% 11,10% 0,94% 

Μικτό 42,59% 43,45% 37,05% 44,71% 36,32% 

Κακαρό 11,38% 1,72% 1,91% 8,16% 0,42% 

ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Συνολικι    1,34 1,66 2,41 3,92 

Ράγιου Ενεργθτικοφ   22,40 29,74 18,81 13,71 

Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ   2,11 2,95 3,16 1,56 

Αποκεμάτων           

Απαιτιςεων 2,54 2,62 3,06 5,26 5,73 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ςε θμζρεσ) 

Μζςθ διάρκεια επζνδυςθσ ςε αποκζματα           

Μζςθ διάρκεια είςπραξθσ απαιτιςεων 145,13 146,18 107,51 93,25 66,10 

Μζςθ διάρκεια πλθρωμισ υποχρεϊςεων 198,35 230,88 254,00 582,02 352,11 

ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ρρο φόρων   59,89% 81,09% 26,13% 18,16% 

Μετά φόρων   47,46% 67,23% 16,46% 16,29% 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ           

ΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ςε φορζσ) 

Τρζχουςα 2,10 1,48 1,15 1,10 0,90 

Άμεςθ 2,10 1,48 1,15 1,10 0,90 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΣΜΑΤΩΝ (ςε φορζσ) 

Κάλυψθ τόκων 37,20 -9,18 6,97 0,38 8,27 

Δείκτθσ κάλυψθσ μεριςμάτων           

ΡΑΓΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Κυκλοφ. Ενεργθτικό 0,40 0,28 0,28 0,16 0,17 

Ράγιο Ενεργθτικό/ Σφνολο Ενεργθτικοφ 0,24 0,15 0,13 0,10 0,11 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ (ςε φορζσ) 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με 
κεφάλαια μεγάλθσ διάρκειασ 3,36 2,20 2,27 4,11 2,91 

Χρθματοδότθςθ πάγιου ενεργθτικοφ με ίδια 
κεφάλαια  3,07 2,11 1,94 3,54 2,88 

Χρθματοδότθςθ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ με κεφάλαια μεγάλθσ διάρκειασ 0,30 -0,64 -0,51 -0,10 -0,28 

*Μζςοσ όροσ, χωρίσ να περιλαμβάνονται ακραίεσ τιμζσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΙΝΑΚΔ ΚΙΝΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

 
1. E-Travel ΑΔ 

Πίλαθαο 37: Πεγέο θεθαιαίσλ 2009-2012 

E-Travel AE 

ΡΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009-2012 (ςε ευρϊ) 

Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Α. Από μείωςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 20.574,90 1,45%     18.332,78 0,43% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ         6.545,08 0,15% 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Κτίρια και τεχνικά ζργα     678,71 0,02%     

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ             

Σφνολο Ακινθτοποιιςεων             

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡ. ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ Μακρ. Απαιτιςεισ 24.140,34 1,70%         

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ             

Ρροβλζψεισ 8.631,68 0,61%         

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 
(μεταχρονολογθμζνεσ)     12.545,71 0,31%     

Δεςμευμζνοι λογ/ςμοί κατακζςεων     12.770,08 0,31%     

Χρεϊςτεσ Διάφοροι             

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν 
και πιςτ.         98.587,50 2,32% 

Κδιεσ μετοχζσ             

Ταμείο         2.626,20 0,06% 

Κατακζςεισ Πψεωσ & Ρροκεςμίασ              

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων             

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 53.346,92 3,75% 25.994,50 0,64% 126.091,56 2,97% 
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Β. Από αφξθςθ ςτοιχείων του πακθτικοφ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Καταβεβλθμζνο             

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τακτικό αποκεματικό 18.556,75 1,30% 63.624,93 1,57% 59.990,11 1,41% 

Ζκτακτα Αποκεματικά             

Αποκεματικό για ίδιεσ μετοχζσ     22.998,00 0,57%     

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Υπόλοιπο κερδϊν χριςεωσ εισ νζον 432.633,90 30,41% 922.231,54 22,71% 1.029.812,07 24,23% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 455.724,50 32,03% 2.088.193,31 51,43% 2.394.609,61 56,35% 

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ 115.792,00 8,14%     52.847,83 1,24% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 66.274,02 4,66% 111.597,82 2,75% 251.110,89 5,91% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ 197.812,27 13,90% 388.706,64 9,57% 32.920,65 0,77% 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 15.305,34 1,08% 52.144,76 1,28% 30.790,65 0,72% 

Μερίςματα πλθρωτζα         110.000,00 2,59% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 66.705,27 4,69% 358.703,52 8,83% 131.655,53 3,10% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα επόμενων χριςεων             

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 730,88 0,05% 26.237,02 0,65% 29.678,14 0,70% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.369.534,93 96,25% 4.034.437,54 99,36% 4.123.415,48 97,03% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.422.881,85 100,00% 4.060.432,04 100,00% 4.249.507,04 100,00% 

 

Πίλαθαο 38: Πεγέο θεθαιαίσλ 2012-2013 

E-Travel AE 

ΡΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012-2013 (ςε ευρϊ) 

Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 
2012-2013 

Α. Από μείωςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ     

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ     

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Κτίρια και τεχνικά ζργα     

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ     

Σφνολο Ακινθτοποιιςεων     
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ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡ. ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ Μακρ. Απαιτιςεισ     

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 1.227.003,03 20,51% 

Ρροβλζψεισ     

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ (μεταχρονολογθμζνεσ) 2.204,16 0,04% 

Δεςμευμζνοι λογ/ςμοί κατακζςεων     

Χρεϊςτεσ Διάφοροι     

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτ.     

Κδιεσ μετοχζσ 22.998,00 0,38% 

Ταμείο     

Κατακζςεισ Πψεωσ & Ρροκεςμίασ  1.594.274,18 26,65% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 51.203,28 0,86% 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 2.897.682,65 48,44% 

  

Β. Από αφξθςθ ςτοιχείων του πακθτικοφ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Καταβεβλθμζνο     

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τακτικό αποκεματικό 17.433,44 0,29% 

Ζκτακτα Αποκεματικά 1.960.340,00 32,77% 

Αποκεματικό για ίδιεσ μετοχζσ     

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Υπόλοιπο κερδϊν χριςεωσ εισ νζον     

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ     

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ     

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 215.964,98 3,61% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ     

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 12.226,62 0,20% 

Μερίςματα πλθρωτζα 140.000,00 2,34% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 738.384,64 12,34% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα επόμενων χριςεων     

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα     

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.084.349,68 51,56% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.982.032,33 100,00% 
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Πίλαθαο 39: Υξήζεηο θεθαιαίσλ 2009-2012 

E-Travel AE 

ΧΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009-2012 (ςε ευρϊ) 

Κεφάλαια που απαιτικθκαν 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Α. Για αφξθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ     24.272,99 0,60%     

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ     90.033,39 2,22%     

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Κτίρια και τεχνικά ζργα 7.849,90 0,55%     132.960,14 3,13% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 16.776,69 1,18% 29375,72 0,72% 57.983,61 1,36% 

Σφνολο Ακινθτοποιιςεων             

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡ. ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ Μακρ. Απαιτιςεισ     33.500,00 0,83% 2.158,65 0,05% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 62.824,59 4,42% 723.417,97 17,82% 520.736,00 12,25% 

Ρροβλζψεισ             

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 
(μεταχρονολογθμζνεσ) 5.958,53 0,42%     2.204,16 0,05% 

Δεςμευμζνοι λογ/ςμοί κατακζςεων 16.500,00 1,16%     780.245,05 18,36% 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 176.858,03 12,43% 270.786,71 6,67% 193.794,73 4,56% 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ 
προκαταβολϊν και πιςτ. 277,06 0,02% 150.505,56 3,71%     

Κδιεσ μετοχζσ     22.998,00 0,57%     

Ταμείο 93,20 0,01% 1.104,95 0,03%     

Κατακζςεισ Πψεωσ & Ρροκεςμίασ  744.008,10 52,29% 2.024.102,14 49,85% 1.808.006,32 42,55% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 3.195,04 0,22% 84.392,82 2,08% 56.384,64 1,33% 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 368.603,94 25,91% 457.119,26 11,26% 680.801,27 16,02% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 1.402.945,08 98,60% 3.911.609,51 96,33% 4.235.274,57 99,67% 

  

Β. Για μείωςθ των υποχρεϊςεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Καταβεβλθμζνο             

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τακτικό αποκεματικό             
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Ζκτακτα Αποκεματικά             

Αποκεματικό για ίδιεσ μετοχζσ             

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Υπόλοιπο κερδϊν χριςεωσ εισ νζον             

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ             

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ     148.642 3,66%     

Ρροκαταβολζσ πελατϊν             

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ             

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί             

Μερίςματα πλθρωτζα             

Ριςτωτζσ διάφοροι             

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα επόμενων χριςεων 19.936,77 1,40% 180,53 0,004% 14.232,47 0,33% 

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα             

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 19.936,77 1,40% 148.822,53 3,67% 14.232,47 0,33% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.422.881,85 100,00% 4.060.432,04 100,00% 4.249.507,04 100,00% 

 

Πίλαθαο 40: Υξήζεηο θεθαιαίσλ 2012-2013 

E-Travel AE 

ΧΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012-2013 (ςε ευρϊ) 

Κεφάλαια που απαιτικθκαν 

 2012-2013 

Α. Για αφξθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 52.206,78 0,87% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 31.717,35 0,53% 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 

Κτίρια και τεχνικά ζργα 19.417,78 0,32% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 10.414,20 0,17% 

Σφνολο Ακινθτοποιιςεων     

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡ. ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ Μακρ. Απαιτιςεισ     

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ     

Ρροβλζψεισ     
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Επιταγζσ ειςπρακτζεσ (μεταχρονολογθμζνεσ)     

Δεςμευμζνοι λογ/ςμοί κατακζςεων 247.703,90 4,14% 

Χρεϊςτεσ Διάφοροι 747.240,84 12,49% 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτ. 50.245,88 0,84% 

Κδιεσ μετοχζσ     

Ταμείο 535,82 0,01% 

Κατακζςεισ Πψεωσ & Ρροκεςμίασ      

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων     

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 97.644,05 1,63% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 1.257.126,60 21,02% 

  

Β. Για μείωςθ των υποχρεϊςεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

Καταβεβλθμζνο 5800 0,10% 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τακτικό αποκεματικό     

Ζκτακτα Αποκεματικά     

Αποκεματικό για ίδιεσ μετοχζσ 22.998 0,38% 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

Υπόλοιπο κερδϊν χριςεωσ εισ νζον 1.873.304,72 31,32% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 2.521.316,1 42,15% 

Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ 52.847,83 0,88% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν     

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ 231.708,22 3,87% 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί     

Μερίςματα πλθρωτζα     

Ριςτωτζσ διάφοροι     

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα επόμενων χριςεων     

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 16.930,86 0,28% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.724.905,73 78,98% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.982.032,33 100,00% 
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2. Travelplanet24 ΑΔ 

Πίλαθαο 41: Πεγέο θεθαιαίσλ 2010-2013 

Travelplanet24 ΑΕ 

ΡΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Α. Από μείωςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ 
εγκατ/ςεωσ 144,44 0,004% 144,44 0,003% 72,22 0,001% 

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ     330.122,35 6,99% 38.845,29 0,57% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ             

Κτίρια και τεχνικά ζργα             

Μεταφορικά μζςα 2.083,21 0,05% 1.124,19 0,02%     

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ             

Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ 
επιχειριςεισ             

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ         7.496,00 0,11% 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ             

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 
(μεταχρονολογθμζνεσ) - Στο 
χαρτοφυλάκιο     14.019,38 0,30%     

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ 
(ςφραγιςμζνεσ)             

Βραχ/ςμεσ απαιτ. κατά 
ςυνδεδεμζνων επιχ.             

Απαιτιςεισ κατά οργάνων 
διοικιςεωσ             

Χρεϊςτεσ διάφοροι             

Ταμείο         14.957,34 0,22% 

Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ         753.391,43 10,99% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων 600,00 0,02%         

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 260.468,02 6,56%         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 263.295,67 6,64% 345.410,36 7,32% 814.762,28 11,89% 
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Β. Από αφξθςθ ςτοιχείων του πακθτικοφ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβλθμζνο             

Αποτελζςματα εισ νζο             

Ροςά προοριηόμενα για αφξθςθ 
κεφαλαίου-Κατακζςεισ μετόχων             

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 3.673.652,88 92,59% 1.788.619,30 37,89% 3.416.872,96 49,85% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ μετ/νεσ     1.313.181,58 27,82% 2.546.588,03 37,15% 

Τράπεηεσ-λ/ςμοι βραχυπρ. υποχρ. 22.975,59 0,58% 67,23 0,001%     

Ρροκαταβολζσ πελατϊν     1.221.360,09 25,87%     

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ     3.151,56 0,07%     

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 7.858,71 0,20% 13.342,04 0,28% 35.139,43 0,51% 

Ριςτωτζσ διάφοροι     35.703,43 0,76% 41.518,62 0,61% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.704.487,18 93,36% 4.375.425,23 92,68% 6.040.119,04 88,11% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.967.782,85 100,00% 4.720.835,59 100,00% 6.854.881,32 100,00% 

 

Πίλαθαο 42: Υξήζεηο θεθαιαίσλ 2010-2013 

Travelplanet24 

ΧΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Κεφάλαια που απαιτικθκαν 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Α. Για αφξθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ 
εγκατ/ςεωσ             

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 842.656,75 21,24%         

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Λοιπζσ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 353.979,03 8,92% 72.259,42 1,53% 990.648,71 14,45% 

Κτίρια και τεχνικά ζργα 65.676,05 1,66% 237.752,51 5,04% 135.249,11 1,97% 

Μεταφορικά μζςα         5.451,27 0,08% 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 8.075,01 0,20% 76.604,40 1,62% 387.717,97 5,66% 

Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ 
επιχειριςεισ     8.897,19 0,19% 51.245,23 0,75% 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 483.600,00 12,19% 72.105,00 1,53%     

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 79.841,49 2,01% 1.091.059,77 23,11% 237.651,59 3,47% 
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Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 
(μεταχρονολογθμζνεσ) - Στο 
χαρτοφυλάκιο 41.945,48 1,06%     60.870,79 0,89% 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ 
(ςφραγιςμζνεσ)     16.891,56 0,36%     

Βραχ/ςμεσ απαιτ. κατά 
ςυνδεδεμζνων επιχ.     45.320,24 0,96% 56.427,59 0,82% 

Απαιτιςεισ κατά οργάνων 
διοικιςεωσ     239.035,64 5,06% 1.059.226,99 15,45% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 232.614,14 5,86% 1.121.521,54 23,76% 1.151.045,21 16,79% 

Ταμείο 5.167,05 0,13% 8.508,64 0,18%     

Κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ 395.597,46 9,97% 861.360,91 18,25%     

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζξοδα επόμενων χριςεων     1.961,50 0,04% 46.982,00 0,69% 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα     378.164,07 8,01% 1.620.840,93 23,65% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 2.509.152,46 63,24% 4.231.442,39 89,63% 5.803.357,39 84,66% 

  

Β. Για μείωςθ των υποχρεϊςεων  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβλθμζνο             

Αποτελζςματα εισ νζο 753.297,28 18,99% 489.393,20 10,37% 689.696,36 10,06% 

Ροςά προοριηόμενα για αφξθςθ 
κεφαλαίου-Κατακζςεισ μετόχων 29.999,45 0,76%         

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ             

Επιταγζσ πλθρωτζεσ μετ/νεσ 541.502,59 13,65%         

Τράπεηεσ-λ/ςμοι βραχυπρ. υποχρ.         23.624,96 0,34% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 61.381,82 1,55%     305.888,04 4,46% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 36.011,27 0,91%     32.314,57 0,47% 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί             

Ριςτωτζσ διάφοροι 36.437,98 0,92%         

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.458.630,39 36,76% 489.393,20 10,37% 1.051.523,93 15,34% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.967.782,85 100,00% 4.720.835,59 100,00% 6.854.881,32 100,00% 
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3. Fast Group ΑΔ 

Πίλαθαο 43: Πεγέο θεθαιαίσλ 2010-2013 

Fast Group AE 

ΡΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 
2011-2012 2012-2013 

Α. Από μείωςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια 
ςτοιχεία         

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα         

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία     5.404,00 0,04% 

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά 
ςτοιχεία         

Απαιτιςεισ από πελάτεσ & λοιπζσ εμπορ. 
Απαιτιςεισ     1.892.862,00 12,53% 

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00% 1.898.266,00 12,56% 

 Β. Από αφξθςθ ςτοιχείων του πακθτικοφ 

Μετοχικό κεφάλαιο         

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ 2.804.654,00 79,19%     

Ρροβλζψεισ/Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ (μθ δανειακζσ) 737.224,00 20,81%     

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (μθ 
δανειακζσ)     13.212.120,00 87,44% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.541.878,00 100,00% 13.212.120,00 87,44% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.541.878,00 100,00% 15.110.386,00 100,00% 
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Πίλαθαο 44: Υξήζεηο θεθαιαίσλ 2010-2013 

Fast Group AE 

ΧΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

Κεφάλαια που απαιτικθκαν 

 

2011-2012 2012-2013 

Α. Για αφξθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 6.777,00 0,19% 549.019,00 3,63% 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα     265.000,00 1,75% 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 136.706,00 3,86%     

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 50.088,00 1,41% 121.378,00 0,80% 

Απαιτιςεισ από πελάτεσ & λοιπζσ εμπορ. Απαιτιςεισ 2.291.411,00 64,69%     

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 78.298,00 2,21% 6.236.128,00 41,27% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 2.563.280,00 72,37% 7.171.525,00 47,46% 

  

Β. Για μείωςθ των υποχρεϊςεων 

Μετοχικό κεφάλαιο         

Λοιπά ςτοιχεία κακαρισ κζςθσ     7.042.688,00 46,61% 

Ρροβλζψεισ/Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

(μθ δανειακζσ)     896.173,00 5,93% 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (μθ 

δανειακζσ) 978.598,00 27,63%     

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 978.598,00 27,63% 7.938.861,00 52,54% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.541.878,00 100,00% 15.110.386,00 100,00% 
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4. FIGAME.COM Σαμηδησηηθφο Οξγαληζκφο Δ.Π.Δ. 

Πίλαθαο 45: Πεγέο θεθαιαίσλ 2010-2013 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

ΡΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Α. Από μείωςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα εγκαταςτάςεωσ     4.128,67 3,33% 5.082,33 3,66% 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ζπιπλα & λοιπόσ εξοπλιςμόσ 900,21 1,09% 301,68 0,24% 544,28 0,39% 

ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 1.860,00 2,25%         

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ             

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ     15.658,52 12,61%     

Χρεϊςτεσ διάφοροι     22.786,37 18,35%     

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν 
και πιςτϊςεων             

Ταμείο         18.134,91 13,04% 

Κατακζςεισ Πψεωσ και προκεςμίασ         5.548,50 3,99% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 2.760,21 3,34% 42.875,24 34,53% 29.310,02 21,08% 

  

Β. Από αφξθςθ ςτοιχείων του πακθτικοφ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο Εταιρικό-Καταβλθμζνο             

Τακτικό αποκεματικό         1.600,00 1,15% 

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο     15.142,88 12,20% 36.525,11 26,27% 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 57.283,03 69,30%     46.332,91 33,32% 

Τράπεηεσ λογαρ. βραχυπροκζςμων υποχρ. 17.788,64 21,52%     167,09 0,12% 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 2.340,12 2,83%         

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ     4.875,33 3,93% 22.318,94 16,05% 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 448,55 0,54%     2.792,46 2,01% 

Ριςτωτζσ διάφοροι 2.040,56 2,47% 61.258,27 49,34%     

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 79.900,90 96,66% 81.276,48 65,47% 109.736,51 78,92% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 82.661,11 100,00% 124.151,72 100,00% 139.046,53 100,00% 
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Πίλαθαο 46: Υξήζεηο θεθαιαίσλ 2010-2013 

FIGAME.COM Ταξιδιωτικόσ Οργανιςμόσ Ε.Ρ.Ε. 

ΧΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010-2013 (ςε ευρϊ) 

Κεφάλαια που απαιτικθκαν 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Α. Για αφξθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 19.420,12 23,49%         

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ζπιπλα & λοιπόσ εξοπλιςμόσ             

ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ             

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 10.380,26 12,56% 14.544,70 11,72% 43.228,17 31,09% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 8.698,86 10,52%     27.054,33 19,46% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι 22.866,03 27,66%     598,23 0,43% 

Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν 
και πιςτϊςεων         14.607,85 10,51% 

Ταμείο 3.529,17 4,27% 13.934,33 11,22%     

Κατακζςεισ Πψεωσ και προκεςμίασ 15.663,66 18,95% 10.314,27 8,31%     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 80.558,10 97,46% 38.793,30 31,25% 85.488,58 61,48% 

 

Β. Για μείωςθ των υποχρεϊςεων  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο Εταιρικό-Καταβλθμζνο             

Τακτικό αποκεματικό             

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο 912,14 1,10%         

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ     63.912,16 51,48%     

Τράπεηεσ λογαρ. βραχυπροκζςμων υποχρ.     17.778,91 14,32%     

Ρροκαταβολζσ πελατϊν     2.340,12 1,88%     

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 1.190,87 1,44%         

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί     1.327,23 1,07%     

Ριςτωτζσ διάφοροι         53.557,95 38,52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.103,01 2,54% 85.358,42 68,75% 53.557,95 38,52% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 82.661,11 100,00% 124.151,72 100,00% 139.046,53 100,00% 
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5. ΑΛΣΑΙΡ Σαμηδησηηθνί Πξάθηνξεο ΑΔ 

Πίλαθαο 47: Πεγέο θεθαιαίσλ 2009-2012 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ Α.Ε. 

ΡΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009-2012 (ςε ευρϊ) 

Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Α. Από μείωςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ 
εγκατάςταςθσ             

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ 16.328,00 3,01%         

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ραραχωριςεισ και δικαιϊματα βιομθχ. 
Ιδιοκτθςίασ             

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Κτίρια- εγκαταςτάςεισ κτιρίων 145.962,04 26,87% 77.921,06 11,05% 75.464,78 6,09% 

Μεταφορικά μζςα 384,65 0,07% 230,68 0,03% 230,67 0,02% 

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ 9.462,41 1,74%     17.579,58 1,42% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΧΗΜ/ΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ             

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ             

Μείον: Ρροβλζψεισ     5.754,26 0,82%     

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 36.240,09 6,67% 45.066,16 6,39%     

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ 
(ςφραγιςμζνεσ)             

Επιςφαλείσ-Επίδικοι πελάτεσ και 
χρεϊςτεσ             

    Μείον: Ρροβλζψεισ             

Χρεϊςτεσ διάφοροι 38.964,06 7,17%         

Λ/ςμοι διαχ/ςεωσ προκ/λϊν & 
πιςτϊςεων     1.435,10 0,20%     

Ταμείο     20.689,03 2,93%     

Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ     145.823,34 20,68%     

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα             

Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί 
ενεργθτικοφ             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 247.341,25 45,53% 296.919,63 42,11% 93.275,03 7,53% 



- 159 - 

 

 

Β. Από αφξθςθ ςτοιχείων του πακθτικοφ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο μετοχικό-Καταβλθμζνο             

Τακτικό Αποκεματικό  11.321,88 2,08%         

Ειδικά αποκεματικά              

Αποκεματικά απαλλαςςόμενα τθσ 
φορολογίασ             

Αποκεματικό εςόδων φορολ. κατ' 
ειδικό τρόπο             

Αποκεματικό μετατροπισ ΜΚ ςε ευρϊ             

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ 
νζο 192.512,00 35,44%         

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

Λοιπζσ προβλζψεισ 9.679,14 1,78%         

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  

Λοιπζσ μακρ/ςμεσ υποχρεϊςεισ             

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ     377.153,50 53,48% 1.088.145,70 87,82% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ     14.308,99 2,03%     

Ρροκαταβολζσ πελατϊν     957,82 0,14% 41.758,79 3,37% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 81.321,82 14,97%     3.066,30 0,25% 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί     5.030,53 0,71% 4.824,70 0,39% 

Μερίςματα πλθρωτζα             

Ριςτωτζσ διάφοροι 1.092,62 0,20% 10.794,11 1,53% 7.935,75 0,64% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 295.927,46 54,47% 408.244,95 57,89% 1.145.731,24 92,47% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 543.268,71 100,00% 705.164,58 100,00% 1.239.006,27 100,00% 
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Πίλαθαο 48: Πεγέο θεθαιαίσλ 2012-2013 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ Α.Ε. 

ΡΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012-2013 (ςε ευρϊ) 

Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 
2012-2013 

Α. Από μείωςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ 
εγκατάςταςθσ     

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ     

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ραραχωριςεισ και δικαιϊματα βιομθχ. 
Ιδιοκτθςίασ     

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Κτίρια- εγκαταςτάςεισ κτιρίων 33.775,18 0,91% 

Μεταφορικά μζςα 115,34 0,003% 

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΧΗΜ/ΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ     

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ 57.332,26 1,55% 

Μείον: Ρροβλζψεισ     

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ     

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ 
(ςφραγιςμζνεσ)     

Επιςφαλείσ-Επίδικοι πελάτεσ και 
χρεϊςτεσ     

    Μείον: Ρροβλζψεισ 15.671,64 0,42% 

Χρεϊςτεσ διάφοροι     

Λ/ςμοι διαχ/ςεωσ προκ/λϊν & 
πιςτϊςεων     

Ταμείο     

Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ     

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα     

Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί 
ενεργθτικοφ     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 106.894,42 2,88% 
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Β. Από αφξθςθ ςτοιχείων του πακθτικοφ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο μετοχικό-Καταβλθμζνο     

Τακτικό Αποκεματικό  3.806,08 0,10% 

Ειδικά αποκεματικά      

Αποκεματικά απαλλαςςόμενα τθσ 
φορολογίασ     

Αποκεματικό εςόδων φορολ. κατ' 
ειδικό τρόπο     

Αποκεματικό μετατροπισ ΜΚ ςε ευρϊ     

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ 
νζο     

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

Λοιπζσ προβλζψεισ     

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακρ/ςμεσ υποχρεϊςεισ     

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 3.314.380,15 89,36% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ     

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 20.009,16 0,54% 

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 100.379,12 2,71% 

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 13.511,16 0,36% 

Μερίςματα πλθρωτζα 150.000,00 4,04% 

Ριςτωτζσ διάφοροι     

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.602.085,67 97,12% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.708.980,09 100,00% 
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Πίλαθαο 49: Υξήζεηο θεθαιαίσλ 2009-2012 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ Α.Ε. 

ΧΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2009-2012 (ςε ευρϊ) 

Κεφάλαια που απαιτικθκαν 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Α. Για αφξθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ 
εγκατάςταςθσ             

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ             

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ραραχωριςεισ και δικαιϊματα βιομθχ. 
Ιδιοκτθςίασ         2.410,32 0,19% 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Κτίρια- εγκαταςτάςεισ κτιρίων             

Μεταφορικά μζςα             

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ     31.316,23 4,44%     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΧΗΜ/ΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ             

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ  

Ρελάτεσ 120.769,17 22,23% 20.061,94 2,85% 2.197,15 0,18% 

Μείον: Ρροβλζψεισ 3.089,94 0,57%         

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ         3.621,34 0,29% 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ 
(ςφραγιςμζνεσ)         26.649,00 2,15% 

Επιςφαλείσ-Επίδικοι πελάτεσ και 
χρεϊςτεσ             

    Μείον: Ρροβλζψεισ             

Χρεϊςτεσ διάφοροι     139.203,40 19,74% 201.613,26 16,27% 

Λ/ςμοι διαχ/ςεωσ προκ/λϊν & 
πιςτϊςεων 1.435,10 0,26%         

Ταμείο 17.521,78 3,23%     2.316,50 0,19% 

Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ 319.494,14 58,81%     465.913,23 37,60% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα         330.249,32 26,65% 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί 
ενεργθτικοφ     10.138,64 1,44%     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 462.310,13 85,10% 200.720,21 28,46% 1.034.970,12 83,53% 
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Β. Για μείωςθ των υποχρεϊςεων 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο μετοχικό-Καταβλθμζνο             

Τακτικό Αποκεματικό              

Ειδικά αποκεματικά              

Αποκεματικά απαλλαςςόμενα τθσ 
φορολογίασ             

Αποκεματικό εςόδων φορολ. κατ' 
ειδικό τρόπο             

Αποκεματικό μετατροπισ ΜΚ ςε ευρϊ             

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ 
νζο     348.063,97 49,36% 65.793,29 5,31% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

Λοιπζσ προβλζψεισ     28.337,81 4,02% 106.696,29 8,61% 

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακρ/ςμεσ υποχρεϊςεισ 468,66 0,09%         

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 60.693,91 11,17%     31.546,57 2,55% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 4.913,89 0,90%         

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 9.823,38 1,81%         

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ     128.042,59 18,16%     

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 5.058,74 0,93%         

Μερίςματα πλθρωτζα             

Ριςτωτζσ διάφοροι             

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 80.958,58 14,90% 504.444,37 71,54% 204.036,15 16,47% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 543.268,71 100,00% 705.164,58 100,00% 1.239.006,27 100,00% 
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Πίλαθαο 50: Υξήζεηο θεθαιαίσλ 2012-2013 

ΑΛΤΑΙ Ταξιδιωτικοί Ρράκτορεσ Α.Ε. 

ΧΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2012-2013 (ςε ευρϊ) 

Κεφάλαια που απαιτικθκαν 

 
2012-2013 

Α. Για αφξθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Ζξοδα ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ     

Λοιπά ζξοδα εγκαταςτάςεωσ     

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Ραραχωριςεισ και δικαιϊματα βιομθχ. ιδιοκτθςίασ 155,71 0,004% 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

Κτίρια- εγκαταςτάςεισ κτιρίων     

Μεταφορικά μζςα     

Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ 141.869,49 3,83% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΧΗΜ/ΜΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ     

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟ 

Ρελάτεσ     

Μείον: Ρροβλζψεισ 13.118,06 0,35% 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 5.889,51 0,16% 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ (ςφραγιςμζνεσ)     

Επιςφαλείσ-Επίδικοι πελάτεσ και χρεϊςτεσ 73.048,36 1,97% 

    Μείον: Ρροβλζψεισ     

Χρεϊςτεσ διάφοροι 132.223,09 3,56% 

Λ/ςμοι διαχ/ςεωσ προκ/λϊν & πιςτϊςεων 168,05 0,005% 

Ταμείο 10.784,23 0,29% 

Κατακζςεισ όψεωσ & προκεςμίασ 3.052.182,84 82,29% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 201.131,26 5,42% 

Λοιποί μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΗΤΙΚΟΥ 3.630.570,60 97,89% 

 

Β. Για μείωςθ των υποχρεϊςεων 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο μετοχικό-Καταβλθμζνο     

Τακτικό Αποκεματικό      
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Ειδικά αποκεματικά      

Αποκεματικά απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ     

Αποκεματικό εςόδων φορολ. κατ' ειδικό τρόπο     

Αποκεματικό μετατροπισ ΜΚ ςε ευρϊ     

Υπόλοιπο αποτελεςμάτων χριςεωσ εισ νζο 53.789,96 1,45% 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

Λοιπζσ προβλζψεισ     

ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Λοιπζσ μακρ/ςμεσ υποχρεϊςεισ     

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

Ρρομθκευτζσ 10.000,00 0,27% 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ     

Ρροκαταβολζσ πελατϊν     

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ     

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί     

Μερίςματα πλθρωτζα     

Ριςτωτζσ διάφοροι 14.619,53 0,39% 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΗΤΙΚΟΥ 78.409,49 2,11% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.708.980,09 100,00% 

 

 


