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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτύπωση της κατάστασης του 
κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 2007 - 2014, μέσα 
από την ανάλυση των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
(ΧΑΑ). Η ανάλυση περιλαμβάνει κυρίως επενδυτικούς αριθμοδείκτες, οι οποίοι 
επικεντρώνονται στα πιο κρίσιμα και πιο σημαντικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των 
εισηγμένων επιχειρήσεων. Παράλληλα, πραγματοποιείται ανάλυση της ελληνικής 
οικονομίας και του κατασκευαστικού κλάδου με σκοπό να αποκτήσει ο αναγνώστης 
πληρέστερη εικόνα. 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αφιερώνεται στον αντικειμενικό σκοπό της 
εργασίας, περίληψη της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και στη διάρθρωσης της 
εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης επιχειρείται ανάλυση του οικονομικού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί το σύνολο των 
επιχειρήσεων στη χώρα, καθώς και των δημόσιων οικονομικών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ενδελεχής αναφορά στα χαρακτηριστικά και τα μεγέθη και 
τα δεδομένα του χαρακτηριστικά του κατασκευαστικού κλάδου. Καταγράφεται το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ γίνεται 
αναφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση του 
κλάδου, καθώς επίσης και στην συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονομία. 
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Επίσης, αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος 
στην Ελλάδα, καθώς και οι προοπτικές εξέλιξής του. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με 
την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου. 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα θεμελιώδη μεγέθη, μέσω των οποίων μπορεί 
να γίνει η χρηματοοικονομική αποτίμηση μιας επιχείρησης ή ενός ολόκληρου κλάδου 
της οικονομίας. Χρηματοοικονομική αποτίμηση δύναται να γίνει με τη βοήθεια 
επενδυτικών αριθμοδεικτών, όπως επίσης και μέσω των στοιχείων ενεργητικού μιας 
επιχείρησης. Η χρηματοοικονομική αποτίμηση υλοποιείται με τη χρήση υποδειγμάτων 
προεξόφλησης μερισμάτων, υπολειμματικής ταμειακής ροής, σχετικής αποτίμησης 
βάσει πολλαπλασιαστών, καθώς και με το υπόδειγμα των σχετικών απαιτήσεων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται αποτίμηση των εισηγμένων επιχειρήσεων του 
κατασκευαστικού κλάδου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), βάσει των 
ιστορικών στοιχείων που προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τις 
τιμές κλεισίματος για τα έτη 2007 - 2014. Χρησιμοποιούνται οι χρηματοοικονομικοί 
δείκτες χρηματιστηριακής τιμής προς εσωτερική αξία της μετοχής, ο αριθμοδείκτης 
της τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή και τέλος ο δείκτης 
κεφαλαιοποίησης προς τις πωλήσεις. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα της μελέτης, όπως 
προέκυψαν από την ανάλυση, ενώ παράλληλα διατυπώνονται και ορισμένες 
προτάσεις, οι οποίες έχουν ως σκοπό την παροχή συμβουλών - προτροπών, με στόχο 
τη βελτίωση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον κατασκευαστικό κλάδο της 
Ελλάδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1. Αντικειμενικάά σκοπάά τηά εργασάαά 

Σκοπάά τηά παροάσαά εργασάαά αποτελεά η 

αποτάπωση τηά κατάστασηά του 

κατασκευαστικοά κλάδου στην Ελλάδα κατά το 

χρονικά διάστημα 2007 - 2014, μάσα απά την 

ανάλυση των εισηγμάνων επιχειράσεων στο 

Χρηματιστάριο Αξιάν Αθηνάν (ΧΑΑ). Αφορμά 

για την επιλογά του εν λάγω κλάδου 

οικονομικάά δραστηριάτηταά αποτάλεσε η 

αναμφισβάτητη συμβολά του στην ελληνικά 

οικονομάα τα άτη πριν απά την 

χρηματοπιστωτικά κράση, η οποάα επηράασε 

σημαντικά και τον κατασκευαστικά κλάδο. Η 

αξιολάγηση πραγματοποιεάται στη βάση των 

λάγων χρηματιστηριακάά τιμάά προά κάρδη ανά 

μετοχά, χρηματιστηριακά τιμά προά λογιστικά 

αξάα ανά μετοχά και στη χρηματιστηριακά 

τιμά προά τα άσοδα ανά μετοχά. Εξετάζεται 

λοιπάν, η θεμελιάδηά σχάση μεταξά των 

εισηγμάνων ελληνικάν εταιρειάν που 

ανάκουν στον κατασκευαστικά κλάδο, κατά 

την περάοδο 2007 - 2014. Ο δεάκτηά κατασκευάν 

αποτελεάται απά 18 εταιρεάεά, στο τάλοά του 2007, 

και το δεάγμα αποτελεάται απά 11 εταιρεάεά 

μετά την αφαάρεση 7 εταιρειάν που βγάκαν απά 
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τον δεάκτη λάγω μη συνεχάμενηά παρουσάαά στο 

Χρηματιστάριο Αξιάν Αθηνάν. 

Στην παροάσα μελάτη, ο σκοπάά τηά συγκριτικάά 

αποτάμησηά επιτυγχάνεται με την αξιολάγηση 

των βασικάν δεικτάν P/E, P/BV και P/S 

(Παρατηροάμενο P/E, P/BV και P/S - Observed P/E, P/BV και 

P/S), καθάά και σάμφωνα με τα θεμελιάδη 

οικονομικά τουά μεγάθη (Θεμελιάδεά P/E, P/BV και 

P/S - Fundamental P/E, P/BV και P/S). 

 

1.2. Περάληψη τηά μεθοδολογάαά 

Στην παροάσα εργασάα η ακολουθοάμενη 

μεθοδολογάα προσαρμάστηκε σάμφωνα με τη 

διαθεσιμάτητα των δεδομάνων και σάμφωνα 

με τιά ιδιαιτεράτητεά του κλάδου των 

κατασκευάν. Προκειμάνου, να ικανοποιηθοάν 

οι παραπάνω συνθάκεά κατά τη διάρκεια 

εκπάνησηά τηά μελάτηά απαιτάθηκε η 

διενάργεια προσαρμογάν με πρωταρχικά 

στάχο να διασφαλιστεά η αξιοπιστάα και η 

εγκυράτητα τηά μελάτηά. Συγκεκριμάνα, 

εξετάστηκε αρχικάά ο δεάκτηά κατασκευάν και 

υλικάν με τον κωδικά <ASEDKY Index> του Bloomberg για 

το χρονικά διάστημα 2007 - 2014, άπου σε σάνολο 18 

εταιρειάν στο δεάκτη στο τάλοά του 2007, 

κράθηκε σκάπιμο το δεάγμα να μειωθεά σε 11 

εταιρεάεά, καθάά οι υπάλοιπεά δεν διάθεταν 

συνεχά παρουσάα στο Χ.Α.Α. και δεν 

διαπραγματεάονταν καθ’ άλη την 

εξεταζάμενη χρονικά περάοδο. Στην 
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εμπειρικά προσάγγιση χρησιμοποιάθηκαν οι 

μεταβλητάά PE ratio, PBV ratio και PS ratio. 

Η μεθοδολογάα που υιοθετάθηκε για την 

κατάρτιση τηά παροάσαά μελάτηά αποτελεάται 

απά δάο κάριεά φάσειά. Αρχικά, για κάθε βασικά 

δεάκτη υπολογάσθηκαν οι θεωρητικάά και οι 

παρατηροάμενεά τιμάά σε εταιρικά επάπεδο 

και εν συνεχεάα ο δεάκτηά αυτάά σταθμάστηκε 

ανάλογα με την βαράτητα για κάθε εταιρεάα, 

προκειμάνου να προκάψουν οι σταθμισμάνοι 

θεμελιάδειά δεάκτεά. Αυτά άγινε προκειμάνου 

να χρησιμοποιηθεά αποκλειστικά ανάλυση 

χρονολογικάν σειράν στην παλινδράμηση των 

δεικτάν με τιά ανεξάρτητεά μεταβλητάά. 

Σάμφωνα με τα δεδομάνα και τιά βασικάά 

μεταβλητάά η εμπειρικά προσάγγιση που 

υιοθετάθηκε περιλαμβάνει το υπάδειγμα τηά 

κλασικάά γραμμικάά παλινδράμησηά. Το 

συγκεκριμάνο υπάδειγμα χρησιμοποιάθηκε 

για κάθε βασικά δεάκτη, οι οποάοι αποτάλεσαν 

τιά εξαρτημάνεά μεταβλητάά, ενά οι 

ανεξάρτητεά μεταβλητάά προσδιοράστηκαν για 

κάθε δεάκτη ξεχωριστά. Στη δεάτερη φάση τηά 

εμπειρικάά προσάγγισηά διεξάχθησαν διάφορεά 

παλινδρομάσειά προκειμάνου να διαπιστωθεά 

ποιοι παράγοντεά συνάβαλλαν περισσάτερο 

στην εξάλιξη των τιμάν των σταθμισμάνων 

δεικτάν PE, PBV και PS για την περάοδο 2007 - 2014.  
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1.3. Διάρθρωση εργασάαά 

Η παροάσα μελάτη, για την συγκριτικά 

αποτάμηση του κατασκευαστικοά κλάδου στο 

Χρηματιστάριο Αξιάν Αθηνάν, διακράνεται σε 

τάσσερα μάρη. 

Στο πράτο μάροά παρατάθεται η καθιερωμάνη 

εισαγωγά προκειμάνου να παράσχει μάα 

συνοπτικά επισκάπηση τηά συνολικάά μελάτηά 

και αποτελεά το πράτο κεφάλαιο. 

Το δεάτερο μάροά αφιεράνεται στην καταγραφά 

των βασικάν δεδομάνων και εξελάξεων στην 

ελληνικά οικονομάα, καθάά και ειδικάτερα 

στον κατασκευαστικά κλάδο και αποτελεάται 

απά δάο κεφάλαια. Στο δεάτερο κεφάλαιο 

κράθηκε σκάπιμο να γάνει αναφορά στο 

οικονομικά περιβάλλον και τα δεδομάνα τηά 

ελληνικάά οικονομάαά, άπου επιδροάν 

σημαντικά στον κατασκευαστικά κλάδο. Στο 

τράτο κεφάλαιο τηά μελάτηά καταγράφονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά και δεδομάνα του 

κατασκευαστικοά κλάδου στην Ελλάδα, τα 

προβλάματα και οι προοπτικάά ανάκαμψηά, ενά 

παράλληλα καταγράφονται ορισμάνα στοιχεάα 

αναφορικά με την χρηματοοικονομικά 

επάδοση των κατασκευαστικάν εταιρειάν τα 

τελευταάα άτη.  

Το τράτο μάροά τηά εργασάαά αναλάνεται στην 

θεωρητικά θεμελάωση του θάματοά και 

αποτελεάται απά άνα κεφάλαιο, άπου 

περιλαμβάνεται διεξοδικά ανάλυση των 
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βασικάν μεθάδων αποτάμησηά που 

χρησιμοποιοάνται. 

Το τάταρτο μάροά τηά εργασάαά αφορά στην 

εμπειρικά προσάγγιση του θάματοά και 

περιλαμβάνει δάο κεφάλαια. Αρχικά στο 

πάμπτο κεφάλαιο αναλάεται η μεθοδολογάα 

στην οποάα βασάστηκε η παροάσα άρευνα καθάά 

και η επιλογά των δεδομάνων που λάφθηκαν 

υπάψη για τιά ανάγκεά κατάρτισηά τηά μελάτηά. 

Η εμπειρικά ανάλυση του θάματοά 

ολοκληράνεται με άκτο κεφάλαιο άπου 

καταγράφονται τα συμπεράσματα των 

αποτελεσμάτων τηά άρευναά και κάποιεά 

προτάσειά για την ανάκαμψη του κλάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

2.1. Εισαγωγά 

Ο κλάδοά των κατασκευάν και η αγορά 

ακινάτων θεωροάνται απά τιά σημαντικάτερεά 

συνιστάμενεά κάθε ανεπτυγμάνηά οικονομάαά 

καθάά συνδάονται στενά με την οικονομικά 

ανάπτυξη και το επενδυτικά κλάμα που 

διαμορφάνεται, ενά ακολουθοάν κυκλικά 

πορεάα με τα μεγάθη τουά να αλληλοεπιδροάν 

στο σάνολο τηά εκάστοτε οικονομάαά. Ο ράλοά 

που διαδραματάζουν διαφάρει απά χάρα σε 

χάρα, λάγω των προκλάσεων και των 

προβλημάτων που αντιμετωπάζει η κάθε 

οικονομάα χωριστά. Κατά τη διάρκεια τηά 

διεθνοάά χρηματοπιστωτικάά κράσηά τηά 

περιάδου 2007 - 2009, ο κλάδοά των κατασκευάν 

και η αγορά ακινάτων διαδραμάτισαν 

ιδιαάτερα σημαντικά ράλο, καθάά αποτάλεσαν 

μάα απά τιά βασικάά αιτάεά τηά κράσηά που 

εκδηλάθηκε στιά Ηνωμάνεά Πολιτεάεά τηά 

Αμερικάά (Η.Π.Α.), η οποάα επεκτάθηκε και στιά 

ανεπτυγμάνεά οικονομάεά τηά Ευράπηά. Οι 
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κατασκευάά και η αγορά κατοικάαά συνδάονται 

άμεσα με τον οικονομικά κάκλο με μια 

αμφάδρομη σχάση μάσω επενδάσεων, 

κατανάλωσηά και δανεισμοά, ενά επηρεάζουν 

και τη σταθεράτητα του χρηματοπιστωτικοά 

συστάματοά. Η άκρηξη στιά τιμάά των κατοικιάν 

στιά Η.Π.Α. και η μη ορθά χράση 

χρηματοοικονομικάν εργαλεάων σχετικάν με 

τη στεγαστικά πάστη εάχαν πρωταγωνιστικά 

ράλο στο ξεκάνημα και την εξάλιξη τηά 

παγκάσμιαά οικονομικάά κράσηά. Η 

χρηματοπιστωτικά κράση, που ξεκάνησε στιά 

Η.Π.Α. το 2007 με επάκεντρο την αγορά ακινάτων 

και τα στεγαστικά δάνεια χαμηλάά 

εξασφάλισηά (subprime mortgages), επεκτάθηκε και 

απάκτησε διεθνεάά διαστάσειά, ενά παράλληλα 

αποκαλάφθηκαν οι αδυναμάεά και οι 

ανισορροπάεά του διεθνοάά 

χρηματοπιστωτικοά τομάα. Η χρεοκοπάα του 

χρηματοπιστωτικοά κολοσσοά Lehman Brothers το 

Σεπτάμβριο του 2008 και τα γεγονάτα που 

επακολοάθησαν κατάδειξαν τουά κινδάνουά 

που ενάχει η απορράθμιση των αγοράν και η 

υποτάμηση, απά τιά εποπτικάά αρχάά αλλά και 

τουά διεθνεάά οάκουά αξιολάγησηά, των 

συσσωρευμάνων κινδάνων στουά ισολογισμοάά 

υπερμοχλευμάνων τραπεζάν. Η κράση 

μεταφάρθηκε, μάσω περιορισμάνων πιστάσεων, 

στο διεθνάά εμπάριο και την πραγματικά 

οικονομάα με συνάπεια να μετατραπεά σε 

παγκάσμια άφεση1.  

1
 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2012), «Η Αγορά Ακινάτων στην 
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Συγκεκριμάνα, η κράση οφεάλεται εν μάρει 

στην τεράστια αάξηση τηά αξάαά των ακινάτων 

στιά Η.Π.Α. και σε άλλεά χάρεά, μεταβολά η 

οποάα δεν ανταποκρινάταν στην 

πραγματικάτητα και με την πάροδο των ετάν 

αντιστράφηκε και πυροδάτησε την κράση. Στιά 

Η.Π.Α., οι αξάεά των κατοικιάν κινάθηκαν 

ανοδικά εξαιτάαά των χορηγάσεων προά τα 

νοικοκυριά, άπου σε αρκετάά περιπτάσειά εάτε 

απολάμβαναν πολυετά περάοδο χάριτοά 

κεφαλαάου εάτε οι τράπεζεά δεν καλάπτονταν 

με εξασφαλάσειά αντάστοιχεά των χορηγάσεων 

που εκτελοάσαν. Παράλληλα, οι τράπεζεά 

προχάρησαν στην τιτλοποάηση και πάληση 

δανεάων σε τράτουά με τιά τιτλοποιάσειά των 

στεγαστικάν δανεάων να διαφάρουν απά την 

παραδοσιακά τουά διάρθρωση και να παάρνουν 

τη μορφά πολάπλοκων και αδιαφανάν 

δομημάνων ομολάγων. Η πλειοψηφάα των 

επενδυτάν αψάφησε τον κάνδυνο, εάτε απά 

άγνοια, εάτε απά απληστάα, εάτε απά λάθοά 

εκτάμηση, εάτε επειδά βασάστηκαν στιά 

βαθμολογάσειά των δομημάνων ομολάγων απά 

τουά οάκουά αξιολάγησηά2. 

Με το ξεκάνημα τηά παγκάσμιαά άφεσηά, η 

επερχάμενη εγχάρια άφεση άταν προβλάψιμη, 

καθάά οι αδυναμάεά και οι ανισορροπάεά τηά 

ελληνικάά οικονομάαά άταν γνωστάά, βαθιάά και 

χράνιεά, και οι οποάεά οδάγησαν στην 

Πράσφατη Χρηματοπιστωτικά Κράση», Δεκάμβριοά 2012, 

Σελ: 41 
2
 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2009), «Αγοράά Ακινάτων - 

Εξελάξειά & Προοπτικάά», Απράλιοά 2009, Σελ: 13 - 14 

8 
 

                                                                                                                                                                               



σημερινά οικονομικά κατάσταση. Τα υψηλά 

και διαρκά δημοσιονομικά ελλεάμματα του 

ισοζυγάου τρεχουσάν συναλλαγάν, που δεν 

επάτρεψαν να μειωθεά το δημοσιονομικά 

χράοά, η ανεπάρκεια τηά οργανωτικάά δομάά του 

ελληνικοά κράτουά, αλλά και το πράβλημα τηά 

χαμηλάά ανταγωνιστικάτηταά δεν εάχαν ποτά 

αντιμετωπιστεά αποφασιστικά με τιά 

απαραάτητεά διαρθρωτικάά μεταρρυθμάσειά3. Η 

ελληνικά οικονομάα αντιμετωπάζει την εν 

λάγω κατάσταση εξαιτάαά των μακροχράνιων 

μακροοικονομικάν ανισορροπιάν και τηά 

ανεπάρκειαά τηά ασκοάμενηά επά δεκαετάεά 

οικονομικάά πολιτικάά. Τα ελλεάμματα τηά 

ελληνικάά οικονομάαά εάναι απά τα μεγαλάτερα 

(ωά ποσοστά) τηά Ευρωζάνηά, ενά αντάστοιχα 

υψηλά εάναι τάσο το δημάσιο άσο και το 

εξωτερικά χράοά, μιαά και αποτελοάν 

συσσάρευση των αντάστοιχων ετάσιων 

ελλειμμάτων. Παράλληλα, βασικά διαρθρωτικά 

αδυναμάα τηά ελληνικάά οικονομάαά αποτελοάν 

τα υψηλά ποσοστά ανεργάαά διαχρονικά, 

ιδιαάτερα στουά νάουά και τιά γυναάκεά, ακάμη 

και σε περιάδουά υψηλάά ανάπτυξηά, ενά 

παρατηρεάται και μεγάλη ανισάτητα στην 

κατανομά του πλοάτου4. 

Η οικονομικά κράση άφερε στην επιφάνεια τα 

δομικά προβλάματα τηά ελληνικάά οικονομάαά 

3
 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2012), «Η Αγορά Ακινάτων στην 

Πράσφατη Χρηματοπιστωτικά Κράση», Δεκάμβριοά 2012, 

Σελ: 41 
4
 Χαρδοάβεληά Α. Γ. - Σαμπανιάτηά Θ. (2012), «Οικονομάα 

& Αγοράά - Η Ελληνικά Αγορά Ακινάτων στα Χράνια τηά 

Κράσηά», Eurobank EFG, Σελ: 1 - 3 

9 
 

                                                             



τα οποάα καλάπτονταν σε περιάδουά υψηλάά 

ανάπτυξηά και τα οποάα εάναι διαφορετικάά 

υφάά απά αυτά που εμφανάστηκαν στιά Η.Π.Α. ά σε 

άλλα ευρωπαάκά κράτη. 

Η πράσφατη δημοσιονομικά κράση που άπληξε 

την Ευράπη, ιδάωά την ευρωζάνη, 

αντιμετωπάζεται σε αρκετάά χάρεά με 

επανειλημμάνεά και οριζάντιεά μειάσειά 

μισθάν και συντάξεων, αλλά και με 

φορολάγηση τηά ακάνητηά περιουσάαά. Αν και τα 

μάτρα αυτά προκράνονται σε μεγάλο βαθμά 

εξαιτάαά τηά αδυναμάαά των δημοσιονομικά 

προβληματικάν χωράν να διευράνουν 

σημαντικά τη φορολογικά βάση με 

καταπολάμηση τηά φοροδιαφυγάά και ανάπτυξη 

παραγωγικάά υποδομάά, συχνά παρουσιάζονται 

ωά μάτρα που πλάττουν κυράωά τουά «πλοάσιουά», 

καθάά διαθάτουν υψηλοάά μισθοάά και ακάνητη 

περιουσάα. Δεδομάνου, πωά στιά χάρεά του 

ευρωπαάκοά νάτου παρουσιάζονται υψηλά 

ποσοστά ιδιοκατοάκησηά τα μάτρα φορολάγησηά 

ακινάτων δεν πλάττουν μάνον άσουά διαθάτουν 

μεγάλα εισοδάματα και πλοάτο, αλλά και ευράα 

στράματα του πληθυσμοά μεγαλάτερων 

ηλικιάν με μικρά δυνατάτητα εξασφάλισηά 

ρευστάτηταά μάσω δανεισμοά ά προσαρμογάά των 

ωράν εργασάαά5. 

Βάσει των διαθάσιμων στοιχεάων προκάπτει 

επάσηά πάσο περιορισμάνα εάναι τα ρευστά 

5
 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2012), «Η Αγορά Ακινάτων στην 

Πράσφατη Χρηματοπιστωτικά Κράση», Δεκάμβριοά 2012, 

Σελ: 26 - 28 
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περιουσιακά στοιχεάα των Νοτιοευρωπαάων, 

σε αντάθεση με τουά Βορειοευρωπαάουά. Ο 

μικράά βαθμάά ρευστάτηταά περιοράζει 

σημαντικά τη δυνατάτητα των 

Νοτιοευρωπαάων, που υφάστανται 

προγράμματα λιτάτηταά στο πλαάσιο τηά 

δημοσιονομικάά κράσηά, να ανταπεξάλθουν σε 

μεγάλεά και διαρκεάά μειάσειά μισθάν και 

συντάξεων, αυξάσειά φάρων και επιδεάνωση τηά 

ανεργάαά. 

Η εκτεταμάνη ιδιοκατοάκηση, σε συνδυασμά 

με την περιορισμάνη ρευστάτητα του 

πλοάτου των Νοτάων, εάναι παράγονταά που 

πράπει να ληφθεά σοβαρά υπάψη στο σχεδιασμά 

για τη λάψη των δημοσιονομικάν μάτρων. 

Παράλληλα, η σημαντικά ακάνητη περιουσάα 

των Νοτιοευρωπαάων θα μποροάσε να 

χρησιμοποιηθεά ωά μοχλάά για την απάκτηση 

ρευστάτηταά και την αντιμετάπιση των 

φοροεισπρακτικάν μάτρων, τηά μεάωσηά μισθάν 

και τηά αυξημάνηά ανεργάαά που χαρακτηράζουν 

την περάοδο λιτάτηταά. Τα άδια τα νοικοκυριά 

του Νάτου ενδάχεται να κινηθοάν μελλοντικά 

προά την κατεάθυνση αυτά σε περάπτωση που 

οι περιοριστικά οικονομικά πολιτικά και η 

άφεση συνεχιστοάν.  

Τα μη ρευστά περιουσιακά στοιχεάα, άπωά η 

ακάνητη περιουσάα, δάναται να παράσχουν 

ρευστάτητα στα νοικοκυριά, άπωά οι 

καινοτομάεά που εισάχθησαν στην αγορά 

δανεάων στιά ΗΠΑ κατά την περάοδο πριν απά τη 

χρηματοοικονομικά κράση. Οι λάσειά αυτάά 
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ουσιαστικά επιτράπουν την μερικά 

ρευστοποάηση ακάνητου πλοάτου χωράά πάληση. 

Τα “home equity loans” και “home equity lines of credit (HELOC)” 

δάνουν τη δυνατάτητα σε νοικοκυριά να 

δανεάζονται, ακάμη και για σκοποάά 

κατανάλωσηά, άναντι του μάρουά τηά ακάνητηά 

περιουσάαά που άχουν εξοφλάσει. Αν ληφθεά 

υπάψη άτι εάναι σχετικά περιορισμάνο το 

ποσοστά συμμετοχάά των Νοτάων σε στεγαστικά 

δάνεια και τα οφειλάμενα ποσά εάναι χαμηλά 

υπάρχει περιθάριο περαιτάρω δανεισμοά. Αν 

και οι συγκεκριμάνεά λάσειά επιλάουν το 

πράβλημα ρευστάτηταά νοικοκυριάν που δεν 

επιθυμοάν να πωλάσουν πλάρωά την κατοικάα 

τουά, εάναι αμφάβολο αν μπορεά και πράπει να 

ενθαρρυνθεά η χράση τουά στιά χάρεά του 

Ευρωπαάκοά Νάτου σε συνθάκεά βαθιάά άφεσηά. 

Βασικάά λάγοά εάναι πωά δεν εάναι εάκολο να 

ελεγχθεά το αποτάλεσμα τηά χράσηά 

χρηματοοικονομικάν προάάντων, επειδά 

εξαρτάται αποφασιστικά απά τιά επιλογάά των 

άδιων των νοικοκυριάν. 

Η εμπειράα των νοικοκυριάν στιά ΗΠΑ, στα 

οποάα δάθηκαν τάτοιεά ευκαιράεά κατά τη 

δεκαετάα του 2000, άταν ιδιαάτερα αρνητικά. Η 

μακράχρονη αυξητικά πορεάα των τιμάν των 

ακινάτων δημιοάργησε στα νοικοκυριά την 

προσδοκάα άτι οι τιμάά δεν θα υποχωροάσαν 

ποτά και στιά τράπεζεά την εντάπωση άτι αυτάά 

ο παράγονταά δεν άταν σημαντικάά για τουά 

δικοάά τουά υπολογισμοάά. Εκμεταλλευάμενα 

τα χαμηλά επιτάκια και την καινοτομάα του 
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χρηματοπιστωτικοά τομάα, πολλά νοικοκυριά 

στιά ΗΠΑ χρησιμοποάησαν την ακάνητη 

περιουσάα τουά ωά “αυτάματη ταμειακά 

μηχανά” τη δεκαετάα του 2000 και υποθάκευσαν 

μεγάλα ποσοστά τηά, ακάμη και για 

καταναλωτικοάά σκοποάά. άταν κατάπιν οι τιμάά 

των ακινάτων κινάθηκαν πτωτικά, πολλά 

νοικοκυριά με υποθάκεά που κάλυπταν σχεδάν 

άλη την προγενάστερη αξάα του ακινάτου 

κατάληξαν με αρνητικά ακάνητη περιουσάα 

(χράοά μεγαλάτερο τηά αξάαά τηά) και τελικά 

χρεοκάπησαν. 

Με βάση την εικάνα που παρουσιάζουν τα 

χαρτοφυλάκια των νοικοκυριάν και οι 

οικονομάεά των νάτιων χωράν, δεν εάναι βάβαιο 

άτι θα υπάρξει η αναγκαάα προσφορά ά ζάτηση 

για τάτοια προάάντα, άστε να αντιμετωπιστεά 

το πράβλημα ρευστάτηταά των νοικοκυριάν 

του Νάτου με τάτοιον τράπο. Λάγω άλλειψηά 

ρευστάτηταά, τα τραπεζικά συστάματα του 

Νάτου άχουν περιορισμάνη δυνατάτητα για 

δάνεια, καθάά και απροθυμάα να τα 

προσφάρουν, εξαιτάαά του αβάβαιου 

μακροοικονομικοά περιβάλλοντοά. Απά την 

πλευρά τηά ζάτησηά, αναφάρθηκε πιο πάνω άτι 

τα νάτια νοικοκυριά δεν διατηροάν υποθάκεά 

σε μεγάλη ηλικάα, ακάμη και σε σάγκριση με 

βάρεια νοικοκυριά τηά Ευράπηά που διαθάτουν 

ιδιάκτητη πράτη κατοικάα και αντάστοιχα 

λοιπά χαρακτηριστικά. άμωά, παρά τιά 

εδραιωμάνεά αντιλάψειά και πρακτικάά των 

νοικοκυριάν του Νάτου, δεν μπορεά να 
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αποκλειστεά το ενδεχάμενο προσπάθειαά 

ρευστοποάησηά τηά ακάνητηά περιουσάαά απά τα 

άδια τα νοικοκυριά αν η άφεση συνεχιστεά 

για μεγάλο χρονικά διάστημα. Σε κάθε 

περάπτωση, θα άταν ιδιαάτερα αρνητικά 

εξάλιξη για την οικονομάα γενικάτερα μάα 

διευρυμάνη κράση ιδιωτικάν δανεάων μετά και 

την κράση του δημάσιου χράουά.  

 

2.2. Οικονομικά Περιβάλλον 

 

2.2.1. Μακροοικονομικάά Εξελάξειά & 

Προοπτικάά 

Τα τελευταάα άτη η Ελλάδα καταβάλλει 

σημαντικά προσπάθεια αναδιάταξηά τηά 

οικονομάαά τηά μάσω προγραμμάτων 

δημοσιονομικάά προσαρμογάά και 

διαρθρωτικάν μεταρρυθμάσεων, υπά την 

εποπτεάα τηά Ευρωπαάκάά Επιτροπάά (Ε.Ε.), τηά 

Ευρωπαάκάά Κεντρικάά Τράπεζαά (Ε.Κ.Τ.) και του 

Διεθνοάά Νομισματικοά Ταμεάου (Δ.Ν.Τ.). Κατά 

την εφαρμογά των προγραμμάτων άχουν 

παρουσιαστεά σημαντικάά καθυστεράσειά και 

αδυναμάεά εφαρμογάά κράσιμων πολιτικάν άπωά: 

ά η αδυναμάα αποτελεσματικάά 

μεταρρυθμάσεωά και θάσπισηά ενάά 

σταθεροά φορολογικοά συστάματοά και 

ανασυγκράτησηά των δημοσάων υπηρεσιάν 

ά η αδυναμάα των αρμάδιων φοράων στη 

βεβαάωση και εάσπραξη των φάρων  
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ά η συνεχάά καθυστάρηση στην προάθηση των 

αποκρατικοποιάσεων και των λοιπάν 

δράσεων αξιοποιάσεωά τηά δημάσιαά 

περιουσάαά 

ά η μη θάσπιση ενάά γενικάτερου πλαισάου 

για την προάθηση και προσάλκυση 

ιδιωτικάν επενδάσεων   

 

Η σημαντικά προσαρμογά
6 που άχει επιτευχθεά 

μάχρι σάμερα, με ιδιαάτερα μεγάλο κάστοά για 

την οικονομάα τηά χάραά, βάθισε την χάρα σε 

πρωτοφανά άφεση, η οποάα αποτελεά σοβαρά 

εμπάδιο στην επιδιωκάμενη προσαρμογά
7
. 

Η ελληνικά οικονομάα ανακάμπτει σταδιακά 

απά την άφεση που διαρκεά απά το 2015, μετά τη 

βραχάβια άπια ανάκαμψη του 2014, και κινεάται 

στο δεάτερο μισά του άτουά προά θετικοάά 

ρυθμοάά, άχονταά απορροφάσει άνα μάροά απά τιά 

άντονεά αναταράξειά που επάλθαν απά την 

επιβολά των περιορισμάν στιά κινάσειά 

κεφαλαάων (capital controls) το καλοκαάρι του 2015, 

άπωά αποτυπάνεται και απά το δεάκτη 

οικονομικοά κλάματοά που καταγράφει το 

ΙΟΒΕ, ενά για το 2016 προβλάπεται οριακά 

άφεση. Σημειάνεται βάβαια πωά η ελληνικά 

οικονομάα παρουσιάζει τουά χαμηλάτερουά 

6 Ι.Ο.Β.Ε., (2013), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 1/13», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 71, Παρουσάαση, Σελ: 22 
7
 Μασουράκηά Μ.Ε. (2012), «Οικονομικά Δελτάο - Το 

Μνημάνιο & η Διάσωση τηά Ελληνικάά Οικονομάαά: 

Αστοχάεά Σχεδιασμοά & Εφαρμογάά», Alpha Bank, Μάιοά 2012, 

Τεάχοά 117, Σελ: 3 
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ρυθμοάά ανάπτυξηά στην Ευράπη για δεάτερο 

συνεχάά άτοά
8.  

Συνδυασμάά θετικάν και αρνητικάν 

παραγάντων, άπωά η ευνοάκά επάδραση που εάχαν 

εξωτερικάά εξελάξειά στιά αφάξειά τουριστάν 

στο δεάτερο μισά του καλοκαιριοά, οι χαμηλάά 

τιμάά ενάργειαά διεθνάά, η αυξημάνη τάση 

καταγραφάά συναλλαγάν δραστηριάτηταά λάγω 

χράσηά ηλεκτρονικάν μάσων πληρωμάά, η τάση 

αναπλάρωσηά αποθεμάτων απά τιά επιχειράσειά, 

η επάπτωση τηά αάξησηά των φορολογικάν 

συντελεστάν, η επιβάρυνση του ευρωπαάκοά 

επενδυτικοά κλάματοά λάγω του 

δημοψηφάσματοά στο Ηνωμάνο Βασάλειο, και 

ασφαλάά η δυσχάρεια χρηματοδάτησηά, η υψηλά 

φορολάγηση και η παρατεταμάνη αβεβαιάτητα 

οδηγοάν απά κοινοά σε μια σάνθετη εικάνα 

χωράά ισχυρά τάση στο μακροοικονομικά και 

δημοσιονομικά επάπεδο, με αποτάλεσμα ο 

ετάσιοά πραγματικάά ρυθμάά ανάπτυξηά για το 

2016 φαάνεται άτι θα κυμανθεά σε περιοχά 

οριακά δυσμενάστερη απά ά,τι προβλάπεται απά 

τον προάπολογισμά. Κράσιμη παράμετρο 

αποτελεά το γεγονάά αν δημιουργοάνται 

σταδιακά οι συνθάκεά για βιάσιμη ανάπτυξη 

μεσοπράθεσμα και μακροπράθεσμα. Τάσο οι 

επενδυτάά άσο και τα νοικοκυριά κινοάνται, 

για σημαντικάά αποφάσειά, με βάση τιά 

προσδοκάεά που δημιουργοάνται άρα, ακάμη 

και βραχυπράθεσμα, η ανάκαμψη θα παραμάνει 

8 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 7 
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αναιμικά αν δεν δημιουργηθεά πράτα το 

πλαάσιο για να στηριχτοάν ορθολογικάά 

προσδοκάεά για θετικάά εξελάξειά στο μάλλον. 

Η συνεχιζάμενη επενδυτικά αποχά, 

συμπεριλαμβάνονταά και τιά εξελάξειά στην 

αγορά ομολάγων και το Χ.Α.Α. τουά τελευταάουά 

μάνεά, σηματοδοτεά άτι τάτοιεά θετικάά 

προσδοκάεά επά του παράντοά δεν υπάρχουν σε 

επαρκά βαθμά
9. 

Θετικάά εξελάξειά για αναπτυξιακά υπάρχουν, 

καθάά η διατάρηση τηά δημοσιονομικάά 

σταθεράτηταά αποτελεά μια αναγκαάα βάση, η 

διαχεάριση τηά δημάσιαά περιουσάαά στο νάο 

ταμεάο θα μποροάσε υπά άρουά να οδηγάσει σε 

υψηλάτερη αξάα και αποτελεσματικάτητα, ενά 

υπάρχουν ενδεάξειά κινητικάτηταά σε τμάματα 

τηά αγοράά εργασάαά. Παρά το γεγονάά πωά η 

ελληνικά κράση προκλάθηκε απά τιά αρνητικάά 

διεθνεάά εξελάξειά του 2008, οφεάλεται σε 

στρεβλάσειά και παθογάνειεά πολλάν ετάν, 

καθάά η ελληνικά οικονομάα πριν την άφεση 

δεν άταν επαρκάά εξωστρεφάά και διεθνάά 

ανταγωνιστικά, ενά μεγάλο τμάμα τηά 

οικονομικάά δραστηριάτηταά εξαρτιάταν, 

άμεσα ά άμμεσα, απά τη λειτουργάα του 

δημάσιου τομάα. Ορισμάνοι κλάδοι και 

επιχειράσειά εμφανάζουν πλάον άντονη 

εξωστρεφά επιχειρηματικάτητα, ενά και 

ορισμάνεά δράσειά του δημοσάου άχουν 

αναγκαστικά περιοριστεά λάγω τηά 

9 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 7 
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δημοσιονομικάά προσαρμογάά. Η καθυστάρηση 

αποπληρωμάά του δημοσάου προά τουά 

προμηθευτάά του, βελτιάνει την ρευστάτητα 

του δημοσάου, αλλά υποσκάπτει την 

ανταγωνιστικάτητά τηά οικονομάαά και τηά 

προοπτικάά των επιχειράσεων άρα και τηά 

ανάπτυξηά. Ταυτάχρονα, η οικονομάα μαά 

παραμάνει απά τιά πλάον κλειστάά στην Ευράπη 

και με τάση περαιτάρω σχετικάά επιδεάνωσηά, 

Αντάστοιχα, η χάρα παραμάνει πολά χαμηλά 

στουά σάνθετουά δεάκτεά που μετροάν τη διεθνά 

ανταγωνιστικάτητα. Σημαντικάά ροάά για 

άμεσεά και άλλεά επενδάσειά επάσηά δεν 

καταγράφονται, γεγονάά σε άνα βαθμά 

σχετιζάμενο και με τη συνεχιζάμενη 

επιβολά ελάγχων κεφαλαάου που ασφαλάά δεν 

θα μπορεά να αρθεά αν η οικονομάα δεν δεάξει 

πράτα αλλά πειστικά σημάδια διατηράσιμηά 

ανάπτυξηά.  

Σημαντικά ζάτημα για την ελληνικά 

οικονομάα αποτελεά το εξωτερικά χράοά, καθάά 

αυτά ανάρχεται σε υψηλά ποσοστά του Α.Ε.Π. 

άμεσα σχετιζάμενο εάναι και το επάπεδο 

πρωτογενάν πλεονασμάτων που προβλάπονται 

στο πράγραμμα προσαρμογάά, άπωά και το πάά 

και πάτε η χάρα θα επανάλθει στιά διεθνεάά 

αγοράά για τη χρηματοδάτηση τηά. Η 

αβεβαιάτητα που δημιουργεά το συνολικά 

μάγεθοά του χράουά αποτελεά ανασταλτικά 

παράγοντα για την οικονομικά 

δραστηριάτητα.  

18 
 



Tο β’ τράμηνο του 2016, η πτάση του ΑΕΠ στο 

αμάσωά προηγοάμενο τράμηνο άταν 1,0%, αντά 

πτάσηά 1,4% στα αντάστοιχα στοιχεάα που εάχαν 

ανακοινωθεά για αυτά. Με την υποχάρηση του 

ΑΕΠ κατά 0,9% στο δεάτερο τράμηνο φάτοά, η 

ελληνικά οικονομάα συμπλάρωσε άνα άτοά σε 

άφεση. Στο σάνολο του πράτου φετινοά 

εξαμάνου του τράχοντοά άτουά το εγχάριο 

προάάν περιοράστηκε κατά 1,0%, ενά στο άδιο 

εξάμηνο πάρυσι αυξανάταν κατά 0,6%
10. 

Αντάστοιχα, στο πράτο εξάμηνο του 2016, η 

εγχάρια κατανάλωση περιοράστηκε κατά 1,6% σε 

σάγκριση με την άδια περάοδο πάρυσι, άταν 

διευρυνάταν κατά 0,8%. Η μεάωσά τηά ενισχάθηκε 

ελαφράά στο δεάτερο τράμηνο σε σάγκριση με 

το πράτο (1,9% απά 1,3%), απά την εντονάτερη 

κάμψη των καταναλωτικάν δαπανάν των 

νοικοκυριάν (1,7% απά 1,0%). Η μικρά άνοδοά των 

επενδάσεων στο α’ τράμηνο του 2016 

συνεχάστηκε και ενισχάθηκε στο επάμενο 

τράμηνο, φθάνονταά το 22,8%. Το χρονικά 

διάστημα Ιανουαράου - Ιουνάου 2016 οι 

επενδυτικάά δαπάνεά άταν 12,1% υψηλάτερεά απά 

πάρυσι, άταν σημεάωναν πτάση 3,5%. Σημειάνεται 

πωά η αάξηση παγάου κεφαλαάου κινάθηκε 

ανοδικά κατά μάλιά 2,0%, με την υπάλοιπη αάξηση 

να οφεάλεται πρωτάστωά στη διαφορετικά τάση 

των αποθεμάτων, τα οποάα διευράνθηκαν κατά 

περάπου 440 εκατομμάρια ευρά στο πράτο 

εξάμηνο του 2016, ενά στο άδιο χρονικά 

10 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 12 - 13 
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διάστημα του περασμάνου άτουά υποχωροάσαν 

κατά 572 εκατομμάρια ευρά.  

Αναφορικά με την εξαγωγικά δραστηριάτητα, 

η κάμψη τουά συνεχάστηκε με αμεάωτη άνταση 

καθ’ άλο το εξάμηνο Ιανουαράου - Ιουνάου 2016, 

παρά τη χαλάρωση των περιορισμάν στην 

κάνηση κεφαλαάων με αποτάλεσμα οι εξαγωγάά 

να μειωθοάν κατά 11,4% συγκριτικά με πάρυσι, 

άπου εάχαν διευρυνθεά κατά 2,6%. Δεδομάνου πωά 

οι εξαγωγάά προάάντων αυξάθηκαν άπια και στα 

δάο τράμηνα του πράτου εξαμάνου 2016 (μ.ο. 2,3%), 

η ισχυρά συρράκνωση των εξαγωγάν υπηρεσιάν, 

η οποάα συνεχάστηκε στο β’ τράμηνο (-26,5%) 

αποτελεά την αιτάα τηά φθάνουσαά πορεάαά του 

συνάλου των εξαγωγάν. Η πτωτικά τάση στιά 

εξαγωγάά υπηρεσιάν οφεάλεται κυράωά στην 

υποτονικά ζάτηση διεθνάν μεταφορικάν 

υπηρεσιάν και λοιπάν υπηρεσιάν.  

Η χαλάρωση των κεφαλαιακάν ελάγχων εντάά 

του 2016 φαάνεται άτι εάχε στο δεάτερο τράμηνο 

θετικά επάδραση στιά εισαγωγάά, καθάά 

υποχάρησαν για πράτη φορά απά την επιβολά 

περιορισμάν στην κάνηση κεφαλαάων 

υποχάρησαν λιγάτερο απά τιά εξαγωγάά, 

αναλογικά και σε απάλυτο μάγεθοά. Η πτάση 

των εισαγωγάν στο α’ εξάμηνο του 2016 

διαμορφάθηκε στο 9,6%, ενά στην αντάστοιχη 

περάοδο πάρυσι αυτάά αυξάνονταν ελαφράά 

(+2,8%)
11. Η αβεβαιάτητα για τιά προοπτικάά τηά 

11 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 13 
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ελληνικάά οικονομάαά άχει ελαφράά καμφθεά απά 

την ολοκλάρωση τηά πράτηά αξιολάγησηά του 

τράτου Μνημονάου, ενά ωά σχετικάά ενδεάξειά 

καταγράφονται η αάξηση των καταθάσεων 

επιχειράσεων και νοικοκυριάν κατά 2,2 

δισεκατομμάρια ευρά το τράμηνο Ιουνάου - 

Αυγοάστου και η άπια άνοδοά του δεάκτη 

Οικονομικοά Κλάματοά. Επιπλάον, το 

τραπεζικά σάστημα, επωφελοάμενο απά την 

ανάκτηση τηά πράσβασηά στο βασικά μηχανισμά 

παροχάά ρευστάτηταά τηά ΕΚΤ (επαναφορά του 

waiver), άχει άδη επιβραδάνει το ρυθμά 

πιστωτικάά συρράκνωσηά προά τιά επιχειράσειά, 

απά 6,6% στην περάοδο Ιανουαράου - Μαάου σε 2,9% 

στο επάμενο τράμηνο.  

Σημειάνεται πωά το μεγαλάτερο μάροά των 

τραπεζικάν καταθάσεων οι οποάεά 

αποσάρθηκαν απά τιά τράπεζεά δεν άχει 

επιστράψει, οι περιορισμοά στην κάνηση 

κεφαλαάων συνεχάζονται, ενά παράλληλα 

εκκρεμεά η διαχεάριση των «κάκκινων 

δανεάων», διαδικασάα με επιδράσειά στα 

διαθάσιμα κεφάλαια και τον πραγματικά 

πλοάτο επιχειράσεων και νοικοκυριάν. Ο 

δεάκτηά Καταναλωτικάά Εμπιστοσάνηά 

βράσκεται το 2016 κάτω απά το περυσινά, άδη 

χαμηλά επάπεδά του, εξάλιξη η οποάα οφεάλεται 

στιά προβλάψειά των νοικοκυριάν για την 

οικονομικά κατάστασά τουά, καθάά και για την 

οικονομικά κατάσταση τηά χάραά στο επάμενο 

δωδεκάμηνο.  
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Σε άτι αφορά τιά επιχειράσειά, τα μάτρα που 

θεσπάστηκαν στο πλαάσιο τηά πράτηά 

αξιολάγησηά δημιουργοάν πράσθετεά 

επιβαράνσειά στιά επιχειράσειά και στην 

αγορά εργασάαά. Πιθανάά εξελάξειά απά αυτάά τιά 

μεταβολάά θεωροάνται η αλλαγά νομικάά μορφάά 

απά άνα τμάμα των επιχειράσεων (σε ΙΚΕ ά ΑΕ) ά 

η μεταφορά άδραά εκτάά Ελλάδαά. Ανεξάρτητα απά 

τιά σημαντικάά επιπτάσειά επιβαράνσεων στο 

φορολογικά σάστημα και στιά εργασιακάά 

σχάσειά, την αβεβαιάτητα για τον τράπο 

ράθμισηά των μη εξυπηρετοάμενων δανεάων 

κ.ά., η ολοκλάρωση τηά πράτηά αξιολάγησηά 

αάρει σταδιακά την επιφυλακτικάτητα για τη 

συνάχιση των διαρθρωτικάν αλλαγάν και τηά 

δημοσιονομικάά προσαρμογάά. Σε αυτά την 

εξάλιξη συμβάλλει η αυξημάνη τουά 

τελευταάουά μάνεά κινητικάτητα στο πεδάο των 

αποκρατικοποιάσεων, δραστηριάτητα η οποάα 

αναμάνεται να αποτυπωθεά στιά επενδάσειά 

απά το 2017, καθάά απαιτεάται χράνοά για την 

τυπικά ολοκλάρωση των σχετικάν 

διαγωνιστικάν διαδικασιάν και την 

αδειοδάτηση των επενδυτικάν σχεδάων.  

Σημαντικά εξάλιξη θα αποτελάσει η εκκάνηση 

των διαπραγματεάσεων για το δημάσιο χράοά. 

Απάφαση για ελάφρυνση του χράουά θα 

βελτιάσει τιά μεσοπράθεσμεά προοπτικάά τηά 

οικονομάαά τηά, ενισχάονταά την 

ελκυστικάτητά τηά.  

Η ρευστάτητα εξακολουθεά να υπολεάπεται 

αρκετά πριν την μαζικά απάσυρση καταθάσεων 
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και των περιορισμάν στην κάνηση κεφαλαάων 

(capital controls). Απαιτεάται η επιστροφά αισθητά 

μεγαλάτερου μάρουά των καταθάσεων, η οποάα 

εξαρτάται απά τη σταθεράτητα και 

ανταγωνιστικάτητα τηά οικονομάαά, καθάά και 

η εισροά ξάνων κεφαλαάων, που επηρεάζεται 

απά τα χαρακτηριστικά του επενδυτικοά 

περιβάλλοντοά (ράλοά - λειτουργικάτητα 

κράτουά, φορολογικά σάστημα, εργασιακάά 

σχάσειά, απονομά δικαιοσάνηά), προκειμάνου 

να διευρυνθεά η κεφαλαιακά βάση του 

τραπεζικοά συστάματοά και να καταστεά 

δυνατά μια σταθερά, επεκτατικά πιστωτικά 

πολιτικά. Η διαθεσιμάτητα επενδυτικάν 

κεφαλαάων ενισχάεται απά την περισσάτερο 

εμπροσθοβαρά υλοποάηση του Προγράμματοά 

Δημοσάων Επενδάσεων (αάξηση 610 εκατομμάρια 

ευρά, άτοι 39%). Πάρα ταάτα, οι δημάσιεά 

επενδυτικάά δαπάνεά υπολεάπονται αισθητά 

του στάχου (880 εκατομμάρια ευρά ά -28,9%)
12.  

Σάμφωνα με το Ισοζάγιο Τρεχουσάν 

Συναλλαγάν για τον Ιοάλιο 2016 προκάπτει 

σχετικά ανθεκτικάτητα των εξαγωγάν αγαθάν 

- υπηρεσιάν (+3,7%), κατάπιν τηά σημαντικάά 

ανάδου τουά στα προηγοάμενα άτη. Η βελτάωση 

του ισοζυγάου απά τιά υψηλάτερεά εξαγωγάά 

υπεραντιστάθμισε την κατακάρυφη άνοδο των 

εισαγωγάν (+29,9%). Αυτάά οι τάσειά, που 

συνεχάζονται τον Αάγουστο στα προάάντα 

σάμφωνα με στοιχεάα τηά ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

12 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 16 
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επιβεβαιάνουν την παραμάνουσα υψηλά 

εξάρτηση τηά ελληνικάά οικονομάαά απά τιά 

εισαγωγάά. Επισημαάνεται άτι οι 

συγκεκριμάνεά εξαγωγικάά επιδάσειά 

σημειάθηκαν σε περάοδο άπου η τιμά του 

πετρελαάου βράσκεται σε χαμηλά επάπεδα, ενά 

και η ισοτιμάα του ευρά άναντι του δολαράου 

δεν εάναι υψηλά.  

Tα νάα δημοσιονομικά μάτρα θα ασκάσουν 

πιάσειά στο διαθάσιμο εισάδημα και την 

κατανάλωση των νοικοκυριάν απά το τράχον 

εξάμηνο. Το τεχνικά αποτάλεσμα τηά χαμηλάά 

κατανάλωσηά - βάσηά σάγκρισηά στο δεάτερο 

εξάμηνο του 2015, διευκολάνει τη διεάρυνση 

των καταναλωτικάν δαπανάν. Την ενάσχυση τηά 

ιδιωτικάά κατανάλωσηά θα στηράξει και η 

συνάχιση τηά υποχάρησηά τηά ανεργάαά, άμωά η 

κάμψη τηά αναμάνεται να εξασθενάσει απά το 

τάταρτο τράμηνο του 2016, υπά τιά πιάσειά των 

αυξημάνων ασφαλιστικάν εισφοράν και τηά 

υψηλάά φορολογάαά εισοδάματοά.  

Οι περικοπάά στη δημάσια κατανάλωση κατά το 

α’ εξάμηνο 2016 θα συνεχιστοάν, άμωά η 

επανεκκάνηση τηά δημοσιονομικάά 

προσαρμογάά στο β’ εξάμηνο του 2015 και οι 

προσπάθειεά επάτευξηά του στάχου για το 

πρωτογενάά άλλειμμα, εάχαν οδηγάσει σε 

συγκράτηση καταναλωτικάν δαπανάν στο 

δημάσιο τομάα. Παρά την αναμενάμενη άπια 

αάξηση στο β’ εξάμηνο, τα καταναλωτικά 

άξοδα του δημάσιου τομάα θα περισταλοάν 
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κατά 0,8% με 1,2% το 2016
13
. Η άμφαση για 

δημοσιονομικά προσαρμογά το 2017 δάνεται 

στην ενάσχυση των φορολογικάν εσάδων, 

σάμφωνα με τα δημοσιονομικά μάτρα στο 

προσχάδιο του κρατικοά προάπολογισμοά και 

τιά προβλάψειά για τα άσοδα και τιά δαπάνεά, 

άπου προβλάπεται άπια αάξηση τηά δημάσιαά 

κατανάλωσηά. Η συμμετοχά του δημάσιου τομάα 

στην επενδυτικά δραστηριάτητα, θα 

ενισχυθεά ελαφράά το 2016 (6,75 εκατομμάρια 

ευρά) απά την περισσάτερο εμπροσθοβαρά 

υλοποάηση του ΠΔΕ και τη μικρά αάξηση των 

ενισχάσεων του. Μεγαλάτερη άθηση θα 

προάλθει το 2017 απά τιά επενδάσειά οι οποάεά 

αφοροάν ιδιωτικοποιάσειά και παραχωράσειά 

οι οποάεά ολοκληράθηκαν το τράχον άτοά, άπωά 

το Ελληνικά, τα περιφερειακά αεροδράμια, η 

πάληση του Αστάρα Βουλιαγμάνηά κ.ά. 

Σημαντικά τεχνικά ενάσχυση των επενδάσεων 

το δεάτερο εξάμηνο του 2016 θα επάλθει απά τα 

αποθάματα επιφάρονταά θετικά πράσημο στην 

εξάλιξη των επενδάσεων (αάξηση 10-11%).   

Η υποχάρηση του συνάλου των εξαγωγάν θα 

εξασθενάσει β’ εξάμηνο 2016, λάγω τηά τεχνικάά 

εξουδετάρωσηά τηά επάδρασηά των περιορισμάν 

στην κάνηση κεφαλαάων (capital controls).  Η άπια 

αάξηση των εξαγωγάν αγαθάν στο α’ εξάμηνο 

του 2016 θα ενισχυθεά στο β’, ενά οι εξαγωγάά 

υπηρεσιάν  θα ανακάμψουν κυράωά απά την 

απάτομη αλλαγά τάσηά, απά κατακάρυφη πτάση σε 

13 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 16 
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άνοδο, στιά υπηρεσάεά μεταφοράν και λοιπάά 

υπηρεσάεά. Συνολικά, οι εξαγωγάά το 2016 θα 

κινηθοάν πτωτικά εξαιτάαά τηά μεάωσάά τουά στο 

α’ εξάμηνο με αποτάλεσμα να μειωθοάν κατά 

5,5%. Το 2017 η σταδιακά ανάκαμψη τηά 

εμπιστοσάνηά στην ελληνικά οικονομάα, η 

περαιτάρω άρση των περιορισμάν στην κάνηση 

κεφαλαάων και η επιτάχυνση του παγκάσμιου 

εμποράου θα ενισχάσουν τιά εξαγωγάά αγαθάν 

περισσάτερο απά φάτοά, κατά 4,5% με 5,0% με 

ελαφράά μεγαλάτερη διεάρυνση των εξαγωγάν 

υπηρεσιάν.   

Η πτάση των εισαγωγάν στο β’ εξάμηνο του 

2015, που υπεράβη εκεάνη στιά εξαγωγάά, 

αποτελεά χαμηλά βάση σάγκρισηά για τα φετινά 

μεγάθη. Τη διεάρυνση των εισαγωγάν 

υποβοηθά η χαλάρωση των περιορισμάν στην 

κάνηση κεφαλαάων (capital controls), καθάά άμβλυνε 

αισθητά στο β’ τράμηνο τη συρράκνωσά τουά, 

ενά οι εισαγωγάά θα μετριαστοάν το β’ 

εξάμηνο απά την πλάρη εφαρμογά των 

δημοσιονομικάν μάτρων που επηρεάζουν το 

διαθάσιμο εισάδημα, η οποάα θα εξασθενάσει 

την καταναλωτικά ζάτηση. Η προβλεπάμενη 

κλιμάκωση τηά εγχάριαά ζάτησηά το 2017 θα 

διοχετευθεά σε μεγάλο βαθμά στη ζάτηση για 

εισαγωγάά. 

Σάμφωνα με το ΙΟΒΕ το Α.Ε.Π. το 2016 εκτιμάται 

πωά θα κινηθεά αρνητικά στην περιοχά του 0,3-

0,5%, ενά για το 2017 αναμάνεται να ανακάμψει 

κατά 1,5%-2,0%. Η άντονη αναθάρμανση τηά 

παραγωγάά στη μεταποάηση στο β’ τράμηνο, η 
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παραμονά τηά δραστηριάτηταά στον 

τουριστικά τομάα λάγο χαμηλάτερα απά το 

υψηλά περυσινά και η ανακοπά τηά πτάσηά στιά 

κατασκευάά εάχαν θετικά αντάκτυπο στην 

απασχάληση. Η δημιουργάα θάσεων εργασάαά σε 

σχάση με το β’ τράμηνο 2015 οφεάλεται και στη 

σημαντικά συμβολά του δημάσιου τομάα μάσω 

των προγραμμάτων κοινωφελοάά εργασάαά. Η 

προεξάφληση απά τα νοικοκυριά των 

επερχάμενων μάτρων τα οποάα επηρεάζουν 

αρνητικά το διαθάσιμο εισάδημά τουά, 

περιάρισε τιά καταναλωτικάά τουά δαπάνεά, 

οδηγάνταά σε μεάωση τηά απασχάλησηά στο 

χονδρικά-λιανικά εμπάριο για πράτη φορά απά 

το δ’ τράμηνο 2014. Συνολικά, η απασχάληση 

αυξάθηκε κατά 2,1% στο β’ τράμηνο 2016 σε σχάση 

με το 2015 και το ποσοστά ανεργάαά υποχάρησε 

στο 23,1%, το χαμηλάτερο των τελευταάων 

τεσσάρων ετάν.  

Οι κλάδοι του ιδιωτικοά τομάα που συνάβαλαν 

στην κάμψη τηά ανεργάαά στο α’ εξάμηνο του 

2016, θα συνεχάσουν να ασκοάν επάδραση, ενά η 

ισχυρά αάξηση τηά δραστηριάτηταά στη 

μεταποάηση συνεχάζεται στο γ’ τράμηνο (+9,2% ο 

δεάκτηά παραγωγάά τον Ιοάλιο 2016), άπωά και η 

διαφαινάμενη απά τη μικρά μεάωση των 

διεθνάν εισπράξεων στον τουρισμά αφομοάωση 

τηά σημαντικάά ανάδου τουά τα άτη 2013 - 2015. Οι 

αλλαγάά στην φορολογάα και τιά ασφαλιστικάά 

εισφοράά στουά ελεάθερουά επαγγελματάεά το 

2017 θα προκαλάσουν ανακατατάξειά απά το δ’ 

τράμηνο 2016, με επιπτάσειά στην απασχάλησά 
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τουά. Συνεκτιμάνταά αυτάά τιά επιδράσειά, στο 

σάνολο του 2016 η ανεργάα θα υποχωράσει κάτω 

απά το 24%, περάπου 1% χαμηλάτερα απά πάρυσι, 

ενά το 2017 θα ανάλθει οριακά υψηλάτερα απά 

22,5%.  

Παρά τη διαφαινάμενη άνοδο τηά κατανάλωσηά 

στο γ’ τράμηνο και την αάξηση του ΦΠΑ, ο 

αποπληθωρισμάά δεν εξασθάνησε. 

Διαμορφάθηκε στο 1,0% στο δάμηνο Ιουλάου - 

Αυγοάστου 2016, άπωά και το προηγοάμενο 

τράμηνο (1,1%). Στο οκτάμηνο Ιανουαράου - 

Αυγοάστου ο Γενικάά Δεάκτηά Τιμάν Καταναλωτά 

υποχάρησε κατά 0,9%, άναντι αποπληθωρισμοά 

2,2% την άδια περάοδο του 2015. Η εντονάτερη 

μεάωση τιμάν το 2016 σημειάνεται στιά 

κατηγοράεά αγαθάν/υπηρεσιάν «Στάγαση» και 

«Μεταφοράά», κατά 4,5% και 4,0%, λάγω των χαμηλάν 

τιμάν πετρελαάου. άνοδοά τιμάν 2,6% και 1,4% 

σημειάθηκε στα «Ξενοδοχεάα - Καφά - 

Εστιατάρια» και στα προάάντα «Καπνάά - 

Αλκοολοάχα Ποτά» αντάστοιχα, αντανακλάνταά 

την επάδραση τιμάά του υψηλάτερου ΦΠΑ, ενά 

σημαντικά άνοδοά συνεχάζει να καταγράφεται 

στην «Υγεάα» (+2,5%). Η συνάχιση του 

αποπληθωρισμοά στο γ’ τράμηνο με τον άδιο 

ρυθμά αντανακλά την παραμάνουσα χαμηλά 

ζάτηση, με αποτάλεσμα η πτάση τιμάν το 2016 να 

διαμορφωθεά στο 1,1%, 0,6 ποσοστιαάεά μονάδεά 

χαμηλάτερα απά πάρυσι. Ο βασικάά παράγονταά 

αποπληθωρισμοά για το 2016, η πτάση των τιμάν 

του πετρελαάου, πιθανάτατα δεν θα 

συνεχάσει να υφάσταται στο επάμενο άτοά. Η 
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πράσφατη απάφαση για μεάωση τηά διεθνοάά 

πετρελαάκάά παραγωγάά εκτιμάται πωά θα 

οδηγάσει σε άνοδο των τιμάν. Ανασχετικά 

στον αποπληθωρισμά αναμάνεται να δράσουν 

και οι νάοι άμμεσοι φάροι ά οι αυξάσειά άδη 

υπαρχάντων, που προβλάπεται να 

εφαρμοστοάν απά το 2017 με αποτάλεσμα να 

προβλάπεται άνοδοά του Γενικοά Δεάκτη Τιμάν 

Καταναλωτά το επάμενο άτοά κατά 1,3%. 

Τα τελευταάα άτη η Ελλάδα καταβάλλει 

σημαντικά προσπάθεια αναδιάταξηά τηά 

οικονομάαά τηά μάσω προγραμμάτων 

δημοσιονομικάά προσαρμογάά και 

διαρθρωτικάν μεταρρυθμάσεων, υπά την 

εποπτεάα τηά Ευρωπαάκάά Επιτροπάά (Ε.Ε.), τηά 

Ευρωπαάκάά Κεντρικάά Τράπεζαά (Ε.Κ.Τ.) και του 

Διεθνοάά Νομισματικοά Ταμεάου (Δ.Ν.Τ.). Κατά 

την εφαρμογά του προγράμματοά  

παρουσιάζονται σημαντικάά καθυστεράσειά σε 

πολλοάά τομεάά και αδυναμάεά εφαρμογάά 

κράσιμων πολιτικάν άπωά: 

ά η αδυναμάα αποτελεσματικάά 

μεταρρυθμάσεωά και θάσπισηά σταθεροά 

φορολογικοά συστάματοά και 

ανασυγκράτησηά των δημοσάων υπηρεσιάν 

ά η αδυναμάα στη βεβαάωση και εάσπραξη 

των φάρων  

ά η καθυστάρηση στην προάθηση 

αποκρατικοποιάσεων και των λοιπάν 

δράσεων αξιοποιάσεωά τηά δημάσιαά 

περιουσάαά 
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ά η μη θάσπιση πλαισάου για την προάθηση 

και προσάλκυση επενδάσεων   

ά η αρνητικά επάδραση απά την επιβολά 

ελάγχων στην κάνηση κεφαλαάων (capital 

controls) 

 

Η σημαντικά προσαρμογά
14
 που άχει 

επιτευχθεά, με ιδιαάτερα μεγάλο κάστοά για 

την οικονομάα τηά χάραά, βάθισε την χάρα σε 

πρωτοφανά άφεση, η οποάα αποτελεά ταυτάχρονα 

σοβαρά εμπάδιο στην επιδιωκάμενη 

προσαρμογά
15
. 

 

 

Διάγραμμα 1: Εξάλιξη πρωτογενοάά ισοζυγάου 

Πηγά: ΕΣΥΕ, Δελτάα τάπου Δημοσιοοικονομικάν 

στοιχεάων  

14
 Ι.Ο.Β.Ε., (2013), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 1/13», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 71, Παρουσάαση, Σελ: 22 
15
 Μασουράκηά Μ.Ε. (2012), «Οικονομικά Δελτάο - Το 

Μνημάνιο & η Διάσωση τηά Ελληνικάά Οικονομάαά: 

Αστοχάεά Σχεδιασμοά & Εφαρμογάά», Alpha Bank, Μάιοά 2012, 

Τεάχοά 117, Σελ: 3 
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Τα τελευταάα άτη η Ελλάδα υφάσταται τιά 

εξαιρετικά οδυνηράά επιπτάσειά απά τη βαθιά 

κράση δημοσάου χράουά στην οποάα περιάλθε 

εξαιτάαά τηά δημοσιονομικάά εκτροπάά, που 

άθησε το άλλειμμα και το χράοά τηά Γενικάά 

Κυβάρνησηά στο -7,5% και στο 177,4% του 

Ακαθάριστου Εθνικοά Προάάντοά (Α.Ε.Π.) 

αντιστοάχωά και τον ετάσιο κρατικά δανεισμά 

σε άνω των 300 δισεκατομμυράων ευρά το 2015, 

σάμφωνα με στοιχεάα τηά Ελληνικάά 

Στατιστικάά Αρχάά
16
.  

Αναλυτικάτερα, το Ακαθάριστο Εθνικά Προάάν 

τηά Ελλάδαά άχει σημειάσει σημαντικά 

συρράκνωση το χρονικά διάστημα 2008 - 2015, 

άχονταά απωλάσει συνολικά ποσοστά 27,3% με 

αποτάλεσμα το Α.Ε.Π. το 2015 να διαμορφωθεά σε 

176 εκατομμάρια ευρά απά 241,99 δισεκατομμάρια 

ευρά το 2008, ενά την 5ετάα 2009 - 2013 σημειάθηκε 

πτάση 24,1%. Την τελευταάα διετάα 

παρατηροάνται τάσειά περιορισμοά τηά 

ετάσιαά μεάωσηά του ΑΕΠ καθάά η μάση ετάσια 

μεάωση (Compound Annual Growth Rate – CAGR) ανάλθε σε 1,2% 

απά 5,7% το χρονικά διάστημα 2008 - 2013. 

Σάμφωνα με τα διαθάσιμα στοιχεάα τηά ΕΛ. 

ΣΤΑΤ. (άωά και το 2013), το κατά κεφαλά Α.Ε.Π. το 

χρονικά διάστημα 2008 - 2013 σημεάωσε συνολικά 

μεάωση τηά τάξηά του 24,7% με αποτάλεσμα να 

ανάλθει το 2013 σε 16.451 ευρά απά 21.845 ευρά το 2008, 

16
 Ελληνικά Στατιστικά Αρχά (2016), Δελτάο Τάπου, 

«Δημοσιονομικά Στοιχεάα για την περάοδο 2012 - 2015», 

Ελληνικά Στατιστικά Αρχά, Οκτάβριοά 2016, Σελ: 1 
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με την υψηλάτερη ετάσια μεάωση (-8,3%) να 

καταγράφεται το 2011 (18.643 ευρά). 

Πάνακαά 1: Εξάλιξη του Α.Ε.Π. (1995 - 2015) 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

άτη 
Α.Ε.Π.  

(σε δισ. €) 

Ποσοστά 

ετάσιαά 

μεταβολάά 
1995 93.064 - 

1996 103.037 10,7% 

1997 114.712 11,3% 

1998 125.263 9,2% 

1999 133.789 6,8% 

2000 141.247 5,6% 

2001 152.194 7,7% 

2002 163.461 7,4% 

2003 178.905 9,4% 

2004 193.716 8,3% 

2005 199.242 2,9% 

2006 217.862 9,3% 

2007 232.695 6,8% 

2008 241.990 4,0% 

2009 237.534 -1,8% 

2010 226.031 -4,8% 

2011 207.029 -8,4% 

2012 191.204 -7,6% 

2013 180.389 -5,7% 

2014 177.559 -1,6% 

2015 176.023 -0,9% 

 

Εξαιτάαά τηά κράσηά αυτάά, η Ελλάδα άχει 

αποκλειστεά απά τιά αγοράά ομολάγων απά το 

Μάιο του 2010 αναγκαζάμενη να καταφάγει σε 

χρηματοδοτικά ενάσχυση απά την Ευρωζάνη 

και απά το Δ.Ν.Τ., προκειμάνου να 

αναχρηματοδοτάσει το δημάσιο χράοά τα και 

να καλάψει τα συνεχά ελλεάμματα του 
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προάπολογισμοά τηά που δημιουργοάνταν17
 με 

τη σάναψη τριάν προγραμμάτων στάριξηά άωά 

και το 2015. 

Το δημάσιο χράοά ωά ποσοστά του Α.Ε.Π. 

διαμορφάνεται πλάον σε επάπεδα άνω του 175% 

καθιστάνταά αμφάβολη την εξυπηράτησά του 

και ιδιαάτερα άσον αφορά την αποπληρωμά 

κεφαλαάου. Συγκεκριμάνα, το 2015 το δημάσιο 

χράοά ωά ποσοστά του Α.Ε.Π. ανάλθε σε 177,1% απά 

108,8% το 2008, ενά το δημάσιο χράοά απά 263,3 

δισεκατομμάρια ευρά το 2008 ανάλθε σε 311,7 το 

2015 σημειάνονταά αάξηση κατά 18,4% ωά 

αποτάλεσμα των ελλειμμάτων του κρατικοά 

προάπολογισμοά που δημιουργοάνταν σε 

ετάσια βάση. 

 

Διάγραμμα 2: Εξάλιξη Δημάσιου Χράουά ωά Ποσοστά 

του Α.Ε.Π. 

17  Μασουράκηά Μ.Ε. (2012), «Οικονομικά Δελτάο - Το 

Μνημάνιο & η Διάσωση τηά Ελληνικάά Οικονομάαά: 

Αστοχάεά Σχεδιασμοά & Εφαρμογάά», Alpha Bank, Μάιοά 2012, 

Τεάχοά 117, Σελ: 7 - 8 
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Πηγά: ΕΣΥΕ 

 

Το 2015 το ΑΕΠ μειάθηκε κατά 0,3%, σε σταθεράά 

τιμάά 2010 (εποχικάά διορθωμάνα στοιχεάα), 

παρά το γεγονάά άτι η ιδιωτικά κατανάλωση 

και οι επενδάσειά σημεάωσαν μικρά άνοδο (+0,2% 

και +0,9% αντάστοιχα) και ταυτάχρονα ο 

εξωτερικάά τομάαά εάχε θετικά συμβολά (1,1 

ποσοστιαάα μονάδα). Η εξάλιξη αυτά συνδάεται 

με τη σημαντικά ανάλωση αποθεμάτων - 

ενδεχομάνωά και ωά συνάπεια τηά επιβολάά 

των κεφαλαιακάν περιορισμάν - που 

προκάλεσε κάμψη των συνολικάν επενδάσεων 

τηά οικονομάαά, μάροά των οποάων εάναι και τα 

αποθάματα. Η υποχάρηση των εισαγωγάν 

συνάβαλε θετικά στο ΑΕΠ κατά 2,2 ποσοστιαάεά 

μονάδεά περάπου, ενά οι επενδάσειά σε πάγιο 

κεφάλαιο παράμειναν σε θετικά άδαφοά, παρά 

το επιβαρυντικά γ’ τράμηνο του άτουά. Η 

άφεση πάντωά που χαρακτάρισε το δεάτερο 

εξάμηνο του 2015, ωά αποτάλεσμα, μεταξά άλλων, 

των κεφαλαιακάν περιορισμάν, άταν μάλλον 

ηπιάτερη τηά αναμενάμενηά, καθάά στο 

τελευταάο τράμηνο του άτουά αποκαταστάθηκε 

σε μεγάλο βαθμά η χρηματοδάτηση τηά 

οικονομάαά και βελτιάθηκε σημαντικά το 

επιχειρηματικά κλάμα
18. Απά το 2008 μάχρι 

σάμερα, άπου υφάσταται η οικονομικά κράση 

στην χάρα μαά η συνολικά καταναλωτικά 

δαπάνη παρουσιάζει μεάωση 25,4%, με την μεάωση 

18 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2016), «Νομισματικά Πολιτικά 

2015 - 2016», Ιοάνιοά 2016, Σελ: 57 
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τηά κατανάλωσηά (-29,7%) τηά Γενικάά κυβάρνησηά 

να εμφανάζεται συγκριτικά υψηλάτερη το 

εξεταζάμενο χρονικά διάστημα (2008 - 2015) σε 

σχάση με την ιδιωτικά δαπάνη που 

διαμορφάθηκε σε 24,1%. Την τελευταάα 

οκταετάα, η μάση ετάσια μεταβολά (CAGR) για την 

συνολικά κατανάλωση διαμορφάθηκε σε 4,1%, 

ενά για τη Γενικά κυβάρνηση και την 

ιδιωτικά κατανάλωση κατά 4,9% και 3,9% 

αντάστοιχα. Στο ακάλουθο διάγραμμα 

παρουσιάζεται η εξάλιξη τηά κατανάλωσηά για 

τα άτη 2000 - 2015: 

 

Διάγραμμα 3: Εξάλιξη καταναλωτικάά δαπάνηά & 

ακαθάριστων επενδάσεων παγάου κεφαλαάου 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

Το 2015 οι ακαθάριστεά επενδάσειά πάγιου 

κεφαλαάου (σε σταθεράά τιμάά 2010) σημεάωσαν 

οριακά άνοδο κατά 0,9% άναντι του 2014, σάμφωνα 

με στοιχεάα τηά ΕΛΣΤΑΤ. Σε αυτά την εξάλιξη 

βάβαια συνάβαλε και η προμάθεια αμυντικοά 
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εξοπλισμοά, κυράωά το πράτο και το τελευταάο 

τράμηνο του άτουά, με αποτάλεσμα οι 

επενδάσειά σε μηχανάματα και εξοπλισμά να 

εμφανάσουν άνοδο κατά 11,8% άναντι του 

προηγοάμενου άτουά. Απά την άλλη πλευρά, οι 

επενδάσειά στιά κατασκευάά συρρικνάθηκαν (-

10,2%), κυράωά λάγω τηά πτάσηά των επενδάσεων 

στιά λοιπάά κατασκευάά (άργα υποδομάά), οι 

οποάεά πάγωσαν για μεγάλο χρονικά διάστημα 

εξαιτάαά τηά δημοσιονομικάά ασφυξάαά. Οι 

επενδυτικάά δαπάνεά που κατευθάνθηκαν στην 

οικοδομά μειάθηκαν, αλλά με ασθενάστερο 

ρυθμά σε σχάση με το 2014. Η ραγδαάα επιδεάνωση 

των επιχειρηματικάν προσδοκιάν το πράτο 

εξάμηνο του 2015 και η επιβολά των 

κεφαλαιακάν περιορισμάν οδάγησαν στην 

αναβολά ά ματαάωση πολλάν επιχειρηματικάν 

σχεδάων, ιδιαάτερα στη διάρκεια του γ’ 

τριμάνου του άτουά. Με την υπογραφά τηά νάαά 

Σάμβασηά Χρηματοδοτικάά Διευκάλυνσηά τον 

Αάγουστο του 2015, οι προσδοκάεά βελτιάθηκαν 

και διευκολάνθηκε η χρηματοδάτηση των 

ιδιωτικάν και δημάσιων επενδυτικάν 

πρωτοβουλιάν, με αποτάλεσμα οι επενδυτικάά 

δαπάνεά του δ’ τριμάνου να λάβουν θετικά 

πράσημο (+5,3%). Ωστάσο, η αβεβαιάτητα γάρω απά 

την άκβαση τηά αξιολάγησηά το α’ τράμηνο του 

2016 συνάβαλε στη στασιμάτητα του 

επενδυτικοά κλάματοά και οδάγησε σε 

υποχάρηση των επενδάσεων κατά 2,7% άναντι 

του αντάστοιχου τριμάνου του 2015. Οι δαπάνεά 

μηχανολογικοά εξοπλισμοά παράμειναν σε 
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χαμηλά επάπεδα, καθάά οι επιχειράσειά 

δάστασαν να επιταχάνουν τα επενδυτικά τουά 

προγράμματα κυράωά λάγω των παρατεταμάνων 

διαπραγματεάσεων για την ολοκλάρωση τηά 

πράτηά αξιολάγησηά. Θετικά εξελάχθηκαν οι 

επενδάσειά στιά κατασκευάά εκτάά κατοικιάν 

(+3,3%) άναντι του α’ τριμάνου του 2015), γεγονάά 

που αποτελεά άνδειξη για τη διατάρηση τηά 

δραστηριάτηταά στα μεγάλα άργα υποδομάά
19. 

 

Διάγραμμα 4: Εξάλιξη εισαγωγάν και εξαγωγάν 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

άναά δεάκτηά άπου αποτυπάνεται η οικονομικά 

άφεση τηά χάραά εάναι και ο δεάκτηά τιμάν 

καταναλωτά (Δ.Τ.Κ.) άπου την τελευταάα 

τριετάα (2014 - 2016) καταγράφεται μεάωση και 

επομάνωά αποπληθωρισμάά. Σε τιμάά βάσηά του 

άτοά 2009, ο μάσοά ετάσιοά Δ.Τ.Κ. το 2015 ανάλθε σε 

105,52 καταγράφονταά ετάσια μεταβολά 1,7% 

συγκριτικά με το προηγοάμενο άτοά, ενά 

19 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2016), «Νομισματικά Πολιτικά 

2015 - 2016», Ιοάνιοά 2016, Σελ: 61 
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σάμφωνα με τα στοιχεάα τηά ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 

χρονικά διάστημα Ιανουάριοά - Οκτάβριοά 2016 ο 

συγκεκριμάνοά δεάκτηά καταγράφει πτάση 0,9%. 

 

Διάγραμμα 5: Εξάλιξη Δεάκτη Τιμάν Καταναλωτά 

(τιμάά βάσηά = 2009) 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

Κατά τη διάρκεια τηά οικονομικάά άφεσηά 

σημειάθηκε κατακάρυφη άνοδοά του δεάκτη 

ανεργάαά με αποτάλεσμα να ανάλθει στο 

ιδιαάτερα υψηλά 25,0% το 2015, απά 7,8% το 2008, στην 

αρχά τηά κράσηά. Σημαντικά αάξηση του δεάκτη 

ανεργάαά καταγράφηκε το 20111 και 2012 άπου 

διαμορφάθηκε σε 17,9% και 24,5% αντάστοιχα, ενά 

το 2013 καταγράφηκε το υψηλάτερο ποσοστά του 

δεάκτη ανεργάαά, 27,5%. Τάσειά αποκλιμάκωσηά 

παρατηροάνται την τελευταάα διετάα (2014 - 

2015), με αποτάλεσμα το 2015 ο δεάκτηά ανεργάαά να 

διαμορφωθεά σε 25,0%. Αντάστοιχεά τάσειά 

καταγράφονται και στα εποχικά 

προσαρμοσμάνα αποτελάσματα του 8μηνου 2016, 

άπου ο δεάκτηά ανεργάαά διαμορφάνεται σε 23,7% 

(απά 25,3% το αντάστοιχο διάστημα πάρυσι). Στον 
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ακάλουθο πάνακα παρατάθεται η εξάλιξη τηά 

απασχάλησηά τα άτη 2004 - 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνακαά 2: Εξάλιξη απασχάλησηά και δεάκτηά ανεργάαά 

(εποχικά προσαρμοσμάνα αποτελάσματα) 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

άτοά 
Απασχολοάμεν

οι 

άνεργο

ι 

Μη 

ενεργο

ά 

Ποσοστά 

ανεργάαά 

2004 4.383 518 3.563 10,6% 

2005 4.435 494 3.545 10,0% 

2006 4.521 447 3.510 9,0% 

2007 4.554 418 3.509 8,4% 

2008 4.599 389 3.482 7,8% 

2009 4.545 485 3.403 9,6% 

2010 4.380 638 3.349 12,7% 

2011 4.046 882 3.379 17,9% 

2012 3.687 1.199 3.361 24,5% 

2013 3.508 1.331 3.344 27,5% 

2014 3.528 1.275 3.331 26,5% 

2015 3.598 1.199 3.289 25,0% 

 

Σημειάνεται πωά σάμφωνα με εκτιμάσειά του 

Δ.Ν.Τ.
20 το 2016, ο δεάκτηά ανεργάαά θα 

διαμορφωθεά σε 23,27%, ενά απά τα επάμενα άτη 

(2017 - 2021) εκτιμάται σταδιακά αποκλιμάκωσά 

20 International Monetary Fund (2016), «World Economic Outlook Database», October 
2016 
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του, προκειμάνου να επανάλθει το 2021 στα 

επάπεδα του 2011. 

Πάνακαά 3: Εκτάμηση εξάλιξηά δεάκτη ανεργάαά 2016 - 2021 

Πηγά: International Monetary Fund 

άτοά 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Δεάκτηά 

ανεργάαά 
23,27% 21,53% 20,67% 20,01% 19,6% 18,05% 

 

Συνάπεια τηά οικονομικάά άφεσηά αποτάλεσε η 

σάναψη προγραμμάτων οικονομικάά ενάσχυσηά 

τηά Ελλάδαά με διεθνεάά οργανισμοάά και 

φορεάά. Αναλυτικάτερα, οι χάρεά τηά ευρωζάνηά 

καθάά επάσηά και το Δ.Ν.Τ., συμφάνησαν στη 

σάναψη Προγράμματοά Χρηματοδοτικάά 

Ενάσχυσηά για την Ελλάδα συνολικοά άψουά 110 

δισεκατομμυράων ευρά, με χρηματοδοτικάά 

δάσειά άψουά 38 δισεκατομμυράων ευρά το 2010, 40 

δισεκατομμυράων ευρά το 2011, 24 

δισεκατομμυράων ευρά το 2012 και 8 

δισεκατομμυράων ευρά το 2013. Απαραάτητη 

προάπάθεση για την εκταμάευση των ανωτάρω 

ποσάν προά την Ελλάδα αποτάλεσε η πιστά 

εφαρμογά του Προγράμματοά Δημοσιονομικάά 

Προσαρμογάά και Διαρθρωτικάν 

Μεταρρυθμάσεων, το οποάο συμφωνάθηκε μεταξά 

τηά Ελλάδοά και των εκπροσάπων τηά Ευρωπαάκάά 

Επιτροπάά (Ε.Ε.), τηά Ευρωπαάκάά Κεντρικάά 

Τράπεζαά (Ε.Κ.Τ.) και του Δ.Ν.Τ., το Μάιο του 

2010. Στάχοά του Προγράμματοά άταν αφενάά η 

δραστικά μεάωση των δημοσιονομικάν 

ελλειμμάτων σε επάπεδα κάτω του 3,0% του 

Α.Ε.Π. το 2014, σε σχάση με το 2009 (άνω του 15%) 
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και αφετάρου η εκλογάκευση τηά λειτουργάαά 

του κράτουά και η προάθηση δραστικάν 

διαρθρωτικάν μεταρρυθμάσεων για 

ουσιαστικά βελτάωση τηά ανταγωνιστικάτηταά 

και τηά αναπτυξιακάά δυναμικάά τηά ελληνικάά 

οικονομάαά.  

Απά τιά αρχάά του 2011, κατάστη εμφανάά πωά στο 

εξαιρετικά αρνητικά οικονομικά περιβάλλον 

που υπάρχε στην Ελλάδα, οι δυνατάτητεά 

δημοσιονομικάά προσαρμογάά και ανάκαμψηά 

τηά υπερχρεωμάνηά ελληνικάά οικονομάαά άταν 

περιορισμάνεά, με αποτάλεσμα η άφεση τηά 

ελληνικάά οικονομάαά να εάναι σημαντικά 

βαθάτερη τηά αναμενάμενηά. Η άφεση που 

δημιουργάθηκε σε συνδυασμά με τιά 

σημαντικάά αστοχάεά του φορολογικοά νάμου 

(Απράλιοά 2010), οδάγησαν σε δραστικά πτάση των 

καθαράν εσάδων του Τακτικοά Προάπολογισμοά 

και των εισπραχθάντων εισφοράν των 

Ασφαλιστικάν Ταμεάων και σε προσδοκάεά πωά η 

υλοποάηση του Προάπολογισμοά για το 2011 δεν 

άταν δυνατά χωράά τη λάψη περαιτάρω μάτρων
21. 

Κράθηκε λοιπάν επιτακτικά ανάγκη παροχάά 

στην Ελλάδα ενάά Δεάτερου Πακάτου 

Χρηματοδοτικάά Ενισχάσεωά, απά την Ευρωζάνη 

και το Δ.Ν.Τ., το οποάο θα άπρεπε να καλάπτει 

τιά χρηματοδοτικάά ανάγκεά του Ελληνικοά 

Δημοσάου, τουλάχιστον άωά τα τάλη του 2014. Σε 

21 Μασουράκηά Μ.Ε. (2012), «Οικονομικά Δελτάο - Το 

Μνημάνιο & η Διάσωση τηά Ελληνικάά Οικονομάαά: 

Αστοχάεά Σχεδιασμοά & Εφαρμογάά», Alpha Bank, Μάιοά 2012, 

Τεάχοά 117, Σελ: 14 
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αυτά τη συγκυράα οι χάρεά τηά Ευρωζάνηά 

άθεσαν νάεά προάποθάσειά, για την παροχά τηά 

εγκράσεάά τουά και τηά συμβολάά τουά σε άνα 

Δεάτερο Πακάτο Χρηματοδοτικάά Ενισχάσεωά. 

Ζητάθηκε λοιπάν: 

ά Η αποδοχά και η πιστά εφαρμογά απά την 

Ελλάδα ενάά αυστηράτερου Μεσοπράθεσμου 

Προγράμματοά Δημοσιονομικάά 

Προσαρμογάά για την περάοδο 2011 - 2015 

ά Η συμμετοχά σε εθελοντικά βάση και των 

ιδιωτάν δανειστάν του Ελληνικοά 

Δημοσάου (Private Sector Involvement - P.S.I.), στη 

διαμάρφωση του Πακάτου Χρηματοδοτικάά 

Ενισχάσεωά για την Ελλάδα. Ειδικάτερα, η 

συμβολά των ιδιωτάν δανειστάν θα 

συνάβαλε στη σημαντικά μεάωση των 

δανειακάν αναγκάν του Ελληνικοά 

Δημοσάου για την περάοδο 2011 - 2020, άτσι 

άστε να εξασφαλισθεά η απράσκοπτη 

χρηματοδάτησά του άωά άτου επανακτάσει 

τη δυνατάτητα χρηματοδάτησάά του απά τιά 

χρηματαγοράά 

 

Ωστάσο, η Συμφωνάα τηά 21
ηά Ιουλάου 2011, σχετικά 

με το Δεάτερο Πακάτο Χρηματοδοτικάά 

Ενισχάσεωά άρχισε να αμφισβητεάται, με την 

Ευρωζάνη και το Δ.Ν.Τ. να αναζητοάν μάα νάα, 

σημαντικά πιο ενισχυμάνη, συμφωνάα με 

μεγαλάτερη συμβολά των ιδιωτάν δανειστάν 

του Ελληνικοά Δημοσάου (P.S.I. Plus). Οι 

κυριάτεροι λάγοι αλλαγάά τηά στάσηά αυτάά των 

δανειστάν τηά Ελλάδοά, που οδάγησε στην 

42 
 



ακάρωση τηά Συμφωνάαά τηά 21
ηά
 Ιουλάου 2011 (P.S.I.) 

και στην εφαρμογά τηά Συμφωνάαά τηά 26
ηά 

Οκτωβράου 2011 (P.S.I. Plus), συνοψάζονται ωά εξάά
22
: 

 

ά Η απάφαση για το P.S.I. οδάγησε στην κράση 

του νομάσματοά του Ευρά. Υπάρξε 

διατάραξη τηά εμπιστοσάνηά των 

επενδυτάν διεθνάά στιά αγοράά κρατικοά 

χράουά άλων των περιφερειακάν χωράν τηά 

Ευρωζάνηά 

ά Το Δεάτερο Πακάτο Χρηματοδοτικάά 

Ενάσχυσηά, τηά 21ηά Ιουλάου 2011 

χρησιμοποιάθηκε απά τουά δανειστάά τηά 

χάραά για να παρουσιαστεά απάστευτη 

διάγκωση του χράουά τηά Γενικάά 

Κυβάρνησηά τηά Ελλάδοά ωά ποσοστά του 

Α.Ε.Π., αντά τηά αναμενάμενηά σημαντικάά 

μεάωσηά του λάγω τηά Συμφωνάαά. Η 

δημοσάευση απά το Δ.Ν.Τ. και την 

Ευρωπαάκά Επιτροπά, των ανωτάρω 

διογκωμάνων μεγεθάν για το χράοά τηά 

χάραά, αποτάλεσε άναν ισχυρά μηχανισμά 

για περαιτάρω επιδεάνωση του εγχάριου 

οικονομικοά κλάματοά και τηά 

καταναλωτικάά και επιχειρηματικάά 

εμπιστοσάνηά στην Ελλάδα, με εξαιρετικά 

αρνητικάά επιπτάσειά στην ελληνικά 

οικονομάα. Επιπλάον, δημιουργάθηκε 

πράβλημα για το νάμισμα του Ευρά, το 

22 Μασουράκηά Μ.Ε. (2012), «Οικονομικά Δελτάο - Το 

Μνημάνιο & η Διάσωση τηά Ελληνικάά Οικονομάαά: 

Αστοχάεά Σχεδιασμοά & Εφαρμογάά», Alpha Bank, Μάιοά 2012, 

Τεάχοά 117, Σελ: 18 - 20 
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οποάο θα άπρεπε να αντιμετωπισθεά με 

πιο δραστικάά αποφάσειά, κατά κάριο λάγο 

στην Ευρωζάνη, σε συνδυασμά με τη 

συνδρομά του Δ.Ν.Τ. 

 

Τον Δεκάμβριο του 2012 διενεργάθηκε 

διαδικασάα επαναγοράά του ελληνικοά χράουά, 

άψουά 31,9 δισεκατομμάρια ευρά σε ονομαστικά 

αξάα, ενά στο Eurogroup του άδιου μάνα δάθηκε η 

άγκριση για εκταμάευση 49,1 δισεκατομμυράων 

ευρά, εκ των οποάων 34,3 εκταμιεάτηκαν εντάά 

του Δεκεμβράου, ενά το υπάλοιπο ποσά θα 

κάλυπτε την ανακεφαλαιοποάηση των 

τραπεζάν και χρηματοδοτικάά ανάγκεά τηά 

χάραά23. 

Το καλοκαάρι του 2015 μετά απά άντονεά 

διαπραγματεάσειά μεταξά τηά ελληνικάά 

κυβάρνησηά και τουά ευρωπαάκοάά θεσμοάά, με τη 

συμβολά του ΔΝΤ, επετεάχθη συμφωνάα σχετικά 

με τουά άρουά πολιτικάά που διάπουν το νάο 

πράγραμμα προσαρμογάά του Ευρωπαάκοά 

Μηχανισμοά Στάριξηά (European Stability Mechanism - ESM) 

συνολικοά άψουά άωά 86 δισεκατομμάρια ευρά 

παράχονταά άνα ολοκληρωμάνο πλαάσιο για την 

αποκατάσταση τηά ελληνικάά οικονομάαά σε μάα 

βιάσιμη πορεάα. Στην συμφωνάα 

περιλαμβάνεται η πράθεση τηά Ελλάδαά να 

στοχεάσει σε άνα μεσοπράθεσμο πρωτογενάά 

πλεάνασμα τηά τάξηά του 3,5% με μάα 

δημοσιονομικά πορεάα πρωτογενοάά ισοζυγάου 

23
 Τράπεζα Πειραιάά, (2012), «Δελτάο Οικονομικάν 

Εξελάξεων στην Ελλάδα και τον Κάσμο», Μονάδα 

Οικονομικάά Ανάλυσηά & Αγοράν, Δεκάμβριοά 2012 
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-0,25% το 2015, 0,5% το 2016, 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018, 

το οποάο θα επιτευχθεά κυράωά μάσω των εκ των 

προτάρων παραμετρικάν δημοσιονομικάν 

μεταρρυθμάσεων με την υποστάριξη απά μάτρα 

που θα ενισχάσουν την φορολογικά 

συμμάρφωση και την καταπολάμηση τηά 

φοροδιαφυγάά. Αναλυτικάτερα:  

ά Δάσμευση τηά Ελλάδαά αποτάλεσε η ανάληψη 

μάαά φιλάδοξηά μεταρράθμισηά του 

συνταξιοδοτικοά συστάματοά με στάχο 

την εξασφάλιση τηά βιωσιμάτηταά, τηά 

αποτελεσματικάτηταά και τηά 

δικαιοσάνηά, καθάά και ο ορισμάά 

πολιτικάν για να καλάψει πλάρωά την 

δημοσιονομικά τηά απάφασηά του 

Συνταγματικοά Δικαστηράου για την 

συνταξιοδοτικά μεταρράθμιση του 2012 

και θα εφαρμάσει τη ράτρα μηδενικοά 

ελλεάμματοά ά αμοιβαάα αποδεκτά 

εναλλακτικά μάτρα. 

ά Επιπλάον η Ελλάδα δεσμεάθηκε σε βασικάά 

μεταρρυθμάσειά στην αγορά εργασάαά και 

την αγορά προάάντων για να ανοάξει την 

οικονομάα στιά επενδάσειά και τον 

ανταγωνισμά, καθάά επάσηά και να 

εκσυγχρονάσει και να 

αποπολιτικοποιάσει τον δημάσιο τομάα.  

ά Αναφορικά με τον χρηματοπιστωτικά 

τομάα, η Ελλάδα δεσμεάτηκε να λάβει 

αποφασιστικά μάτρα για να διαφυλάξει 

τη σταθεράτητα, συμπεριλαμβανομάνηά 

τηά ανακεφαλαιοποάησηά των τραπεζάν άπωά 
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απαιτεάται, μάτρα για την ενάσχυση του 

πτωχευτικοά πλαισάου και μάα σημαντικά 

βελτάωση τηά διακυβάρνησηά των τραπεζάν 

και του Ελληνικοά Ταμεάου 

Χρηματοπιστωτικάά Σταθεράτηταά (ΤΧΣ). 

Σε συνάχεια των αποτελεσμάτων τηά 

Αξιολάγησηά τηά Ποιάτηταά των Στοιχεάων 

Ενεργητικοά (Asset Quality Review) και των τεστ 

αντοχάά (Stress Tests) πριν το τάλοά του άτουά, 

το εργαλεάο του bail-in θα ισχάσει για τουά 

ομολογιοάχουά υψηλάά εξασφάλισηά (senior debt 

bondholders), ενά το bail-in για τουά καταθάτεά 

αποκλεάεται.  

ά Επιπροσθάτωά, η Ελλάδα θα λάβει μάτρα 

που χρειάζονται επειγάντωά για την 

αντιμετάπιση του προβλάματοά των μη 

εξυπηρετοάμενων δανεάων (non-performing loan - 

NPL) στον τραπεζικά τομάα, 

συμπεριλαμβανομάνου του ανοάγματοά τηά 

αγοράά για την εξυπηράτηση και διάθεση 

NPL με τιά κατάλληλεά διασφαλάσειά για την 

προστασάα των αδάναμων δανειοληπτάν 

και να διερευνάσουν τη δυνατάτητα μάαά 

"bad bank". 

 

Σάμφωνα με ανακοάνωση του Eurogroup άνα 

σημαντικά ενισχυμάνο πράγραμμα 

ιδιωτικοποιάσεων αποτελεά ακρογωνιαάο λάθο 

για το νάο πράγραμμα του ESM, ενά η ελληνικά 

κυβάρνηση δεσμεάτηκε στην υιοθεσάα νάαά 

νομοθεσάαά για να διασφαλάσουν τιά διαφανεάά 

διαδικασάεά ιδιωτικοποιάσεων και την 
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επαρκά τιμολάγηση τηά πάλησηά των 

περιουσιακάν στοιχεάων, σάμφωνα με τιά αρχάά 

του ΟΟΣΑ και τα πράτυπα τηά διαχεάρισηά των 

κρατικάν επιχειράσεων (State Owned Enterprises - SOEs). 

Για να εξασφαλιστεά μάα πιο φιλάδοξη 

διαδικασάα, άνα ανεξάρτητο ταμεάο θα ιδρυθεά 

στην Ελλάδα υπά την εποπτεάα των σχετικάν 

ευρωπαάκάν θεσμάν άωά το τάλοά του 2015 και 

περιλαμβάνει την ιδιωτικοποάηση 

περιουσιακάν στοιχεάων που άχουν 

αποτιμηθεά ανεξάρτητα. Μετά τη δημιουργάα 

του σχετικοά ταμεάου, άργο του θα εάναι να 

αναγνωράζει άμεσα, να μεταβιβάζει στη 

διάρκεια του προγράμματοά και να 

διαχειράζεται τα ελληνικά περιουσιακά 

στοιχεάα μάσω τηά ιδιωτικοποάησηά και άλλων 

τράπων, συμπεριλαμβανομάνων των 

μειοψηφικάν συμμετοχάν και να αυξάνει την 

αξάα τουά σε επαγγελματικά βάση. Αυτά θα 

περιλαμβάνει τιά μετοχάά των ελληνικάν 

τραπεζάν μετά απά την ανακεφαλαιοποάησά 

τουά, ενισχάονταά ωά εκ τοάτου την 

διακυβάρνηση των τραπεζάν. Απά τα άσοδα του 

ταμεάου 25 δισεκατομμάρια ευρά θα 

χρησιμοποιηθοάν για την αποπληρωμά τηά 

ανακεφαλαιοποάησηά των τραπεζάν και άλλων 

περιουσιακάν του στοιχεάων και το υπάλοιπο 

50% (25 δισεκατομμάρια ευρά) θα 

χρησιμοποιηθοάν κατά το άμισυ (12,5 

δισεκατομμάρια ευρά) για την μεάωση του 

χράουά και το υπάλοιπο θα χρησιμοποιηθεά 

για αναπτυξιακοάά σκοποάά.  
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2.2.2. Δημοσιονομικάά - Νομισματικάά 

Εξελάξειά & Προοπτικάά 

Σάμφωνα με τα στοιχεάα εκτάλεσηά του 

κρατικοά προάπολογισμοά, σε τροποποιημάνη 

ταμειακά βάση, για την περάοδο Ιανουαράου - 

Σεπτεμβράου 2016, παρουσιάζεται πλεάνασμα 

στο ισοζάγιο του κρατικοά προάπολογισμοά 

άψουά 592 εκατομμάρια ευρά συγκριτικά με 

άλλειμμα 1.904 εκατομμάρια ευρά το αντάστοιχο 

διάστημα του 2015 και στάχου του 

Προάπολογισμοά 2016 για άλλειμμα 3.023 

εκατομμάρια ευρά. Το πρωτογενάά αποτάλεσμα 

διαμορφάθηκε σε πλεάνασμα άψουά 5.440 

εκατομμάρια ευρά, άναντι πρωτογενοάά 

πλεονάσματοά 3.072 εκατομμάρια ευρά για την 

άδια περάοδο το 2015 και στάχου για πρωτογενάά 

πλεάνασμα 1.907 εκατομμάρια ευρά. Το άψοά των 

καθαράν εσάδων του κρατικοά προάπολογισμοά 

ανάλθε σε 37.824 εκατομμάρια ευρά 

παρουσιάζονταά αάξηση κατά 514 εκατομμάρια 

ευρά ά 1,4%  άναντι του στάχου, ενά τα καθαρά 

άσοδα του τακτικοά προάπολογισμοά ανάλθαν 

σε 35.248 εκατομμάρια ευρά, αυξημάνα κατά 1.483 

εκατομμάρια ευρά ά 4,4% άναντι του  στάχου. 

Στον ακάλουθο πάνακα απεικονάζεται η 

εξάλιξη εσάδων του κρατικοά προάπολογισμοά 
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για τη χρονικά περάοδο Ιανουάριοά - 

Σεπτάμβριοά 201624: 

 

 

 

 

 

 

Πάνακαά 4: Εκτάλεση Κρατικοά Προάπολογισμοά 

Ιανουάριοά - Σεπτάμβριοά 2016 (σε εκατ. ευρά) 

Πηγά: Υπουργεάο Οικονομικάν - Γενικά Λογιστάριο 

του Κράτουά, Οκτάβριοά 2016 

σε εκατ. ευρά  

(τροποποιημάνη 

ταμειακά βάση) 

Ιαν. - 

Σεπτ. 

2015 

Ιαν. - 

Σεπτ. 

2016 

Διαφορά 

Ιαν. - 

Σεπτ. 2016 

/ 2015 

Στάχοά 

Ιαν. - 

Σεπτ. 

2016 

Απάκλιση 

Στάχου 

Ιαν. - 

Σεπτ. 2016 

Σάνολο καθαράν 

εσάδων κρατικοά 

προάπολογισμοά (1+2) 

34.292 37.824 3.532 37.310 514 

1. Καθαρά άσοδα 

Τακτικοά 

Προάπολογισμοά 

(Α+Β+Γ-Δ) 

32.222 35.248 3.026 33.765 1.483 

   Α. Τακτικά άσοδα 

(Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) 
32.471 36.624 4.153 3.477 1.854 

      Ι. άμεσοι φάροι 13.242 14.944 1.702 14.468 476 

      ΙΙ. άμμεσοι φάροι 16.432 18.169 1.737 17.579 590 

Σάνολο φορολογικάν 

εσάδων (Ι+ΙΙ) 
29.674 33.113 3.439 32.047 1.067 

      ΙΙΙ. Απολάψειά απά 

Ε.Ε. 
81 319 238 140 179 

      ΙV. Λοιπά μη 

φορολογικά άσοδα 
2.716 3.192 476 2.584 608 

Σάνολο μη 

φορολογικάν εσάδων 

(ΙΙΙ+ΙV) 

2.797 3.511 714 2.723 788 

   B. Μη τακτικά άσοδα  156 702 546 1.018 -316 

   Γ. άσοδα 

αποκρατικοποιάσεων 
213 71 -142 144 -73 

   Δ. Επιστροφάά 2.022 2.149 127 2.167 -18 

24 Υπουργεάο Οικονομικάν (2016), «Εκτάλεση Κρατικοά 

Προάπολογισμοά Ιανουαράου - Σεπτεμβράου 2016 - 

Μηνιαάο Δελτάο», Γενικά Λογιστάριο του Κράτουά 
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εσάδων 

2. άσοδα 

προάπολογισμοά 

Δημοσάων Επενδάσεων 

(Α+Β) 

2.069 2.576 507 3.545 -969 

   Α. Εισροάά απά την 

Ε.Ε. 
1.794 2.427 633 3.367 -940 

   B. άδια άσοδα  275 148 -127 178 -30 

άσοδα απά τάκουά & 

επιστροφάά δαπανάν 

δημοσάου χράουά 

566 488    

Το άψοά των καθαράν εσάδων του κρατικοά 

προάπολογισμοά για το χρονικά διάστημα 

Ιανουάριοά - Σεπτάμβριοά 2016 ανάλθε σε 37.824 

εκατομμάρια ευρά, αυξημάνο κατά 10,3% άναντι 

του αντάστοιχου χρονικοά διαστάματοά για 

το 2015 και παρουσιάζονταά αάξηση κατά 1,4% ά 514 

εκατομμάρια ευρά άναντι του στάχου (37.310 

εκατομμάρια ευρά).  

Ειδικάτερα, το άψοά των καθαράν εσάδων του 

τακτικοά προάπολογισμοά ανάλθε σε 35.248 

εκατομμάρια ευρά για το χρονικά διάστημα 

Ιανουάριοά - Σεπτάμβριοά 2016, παρουσιάζονταά 

αάξηση κατά 9,4% (1.483 εκατομμάρια ευρά, άναντι 

του στάχου άψουά 33.765 εκατομμάρια ευρά). Η 

θετικά απάκλιση άναντι του στάχου για το 

εξεταζάμενο χρονικά διάστημα (Ιανουάριοά - 

Σεπτάμβριοά 2016) οφεάλεται κυράωά στιά 

μεγαλάτερεά απά τιά αναμενάμενεά εισπράξειά 

απά φάρουά και ειδικάτερα, φάρο εισοδάματοά 

(κατά 294 εκατομμάρια ευρά), τουά λοιποάά 

άμεσουά φάρουά (κατά 291 εκατομμάρια ευρά), τουά 

άμμεσουά φάρουά (κατά 590 εκατομμάρια ευρά), 

αλλά και απά τα μη φορολογικά άσοδα (κατά 788 

εκατομμάρια ευρά). Αντάθετα, τα άσοδα του 
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Π.Δ.Ε. διαμορφάθηκαν στα 2.576 εκατομμάρια 

ευρά, υψηλάτερα κατά 507 εκατομμάρια ευρά 

άναντι του αντάστοιχου χρονικοά 

διαστάματοά για το 2015, αλλά μειωμάνα κατά 969 

εκατομμάρια ευρά άναντι του στάχου.  

Οι δαπάνεά του κρατικοά προάπολογισμοά για 

το χρονικά διάστημα Ιανουάριοά - Σεπτάμβριοά 

2016 ανάλθε σε 36.196 εκατομμάρια ευρά και 

παρουσιάζονται μειωμάνεά κατά 1.035 

εκατομμάρια ευρά άναντι του αντάστοιχου 

χρονικοά διαστάματοά το 2015 και περαιτάρω 

μειωμάνεά κατά 3.101 εκατομμάρια ευρά άναντι 

του στάχου (40.332 εκατομμάρια ευρά), άπωά 

αποτυπάνεται στον ακάλουθο πάνακα
25
: 

Πάνακαά 5: Εκτάλεση του Κρατικοά Προάπολογισμοά 

2016 (σε εκατ. ευρά) 

Πηγά: Υπουργεάο Οικονομικάν - Γενικά Λογιστάριο 

του Κράτουά, Οκτάβριοά 2016 

σε εκατ. ευρά  

(τροποποιημάνη 

ταμειακά βάση) 

Ιαν. - 

Σεπτ. 

2015 

Ιαν. - 

Σεπτ. 

2016 

Διαφορά 

Ιαν. - 

Σεπτ. 2016 

/ 2015 

Στάχοά 

Ιαν. - 

Σεπτ. 

2016 

Απάκλιση 

Στάχου 

Ιαν. - 

Σεπτ. 2016 

Σάνολο δαπανάν 

κρατικοά 

προάπολογισμοά 

(1+2) 

37.231 36.196 -1.035 40.332 -3.101 

1. Συνολικάά 

δαπάνεά τακτικοά 

προάπολογισμοά 

(Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV+V+VI+VII) 

34.550 34.025 -525 37.022 -2.472 

   I. Πρωτογενεάά 

δαπάνεά τακτικοά                              

προάπολογισμοά 

29.194 28.338 -856 31.097 -1.903 

   ΙΙ. 

Εξοπλιστικά 

προγράμματα 

145 99 -46 513 -368 

25 Υπουργεάο Οικονομικάν (2016), «Εκτάλεση Κρατικοά 

Προάπολογισμοά Ιανουαράου - Σεπτεμβράου 2016 - 

Μηνιαάο Δελτάο», Γενικά Λογιστάριο του Κράτουά 
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   ΙΙΙ. 

Καταπτάσειά 

εγγυάσεων, εκ 

των οποάων 

318 481 163 417 -99 

   α. σε φορεάά 

γενικάά 

κυβάρνησηά           

(καθαρά βάση) 

293 457 164 302 -9 

   β. σε φορεάά 

εκτάά γενικάά 

κυβάρνησηά 

26 24 -2 115 -90 

   VI. Τάκοι (καθαρά 

βάση)  
4.848 4.976 128 4.930 -82 

   V. Προμάθειεά 

τραπεζάν, 

προμάθειεά EFSF 

και λοιπάά 

δαπάνεά δημάσιου 

χράουά 

45 131 86 65 -20 

2. Συνολικάά 

Δαπάνεά 

Προγράμματοά 

Δημοσάων 

Επενδάσεων  

2.170 2.681 511 3.310 -629 

 

Ειδικάτερα οι δαπάνεά του τακτικοά 

προάπολογισμοά για το χρονικά διάστημα 2015 - 

2016 εμφανάζονται μειωμάνεά κατά 525 

εκατομμάρια ευρά, κυράωά λάγω τηά μεάωσηά των 

πρωτογενάν δαπανάν (κατά 856 εκατομμάρια 

ευρά) και των δαπανάν για εξοπλιστικά 

προγράμματα (κατά 46 εκατομμάρια ευρά), ενά 

αυξημάνεά εμφανάζονται οι δαπάνεά για 

καταπτάσειά εγγυάσεων σε φορεάά εντάά και 

εκτάά Γενικάά Κυβάρνησηά (κατά 163 εκατομμάρια 

ευρά), οι δαπάνεά για τάκουά (κατά 128 

εκατομμάρια ευρά) και προμάθειεά τραπεζάν, 

προμάθειεά EFSF και λοιπάά δαπάνεά δημάσιου 

χράουά (κατά 86 εκατομμάρια ευρά). Επάσηά, οι 

συνολικάά δαπάνεά για το ΠΔΕ εμφανάζονται 

χαμηλάτερεά κατά 511 εκατομμάρια ευρά το 
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χρονικά διάστημα Ιανουάριοά - Σεπτάμβριοά 2016 

συγκριτικά με το αντάστοιχο διάστημα του 

2015. Οι συνολικάά δαπάνεά για το εξεταζάμενο 

χρονικά διάστημα άναντι του στάχου 

εμφανάζονται μειωμάνεά κατά 2.472 εκατομμάρια 

ευρά λάγω χαμηλάτερων δαπανάν στιά 

πρωτογενεάά δαπάνεά κατά 1.903 εκατομμάρια 

ευρά και οι δαπάνεά για εξοπλιστικά 

προγράμματα κατά 368 εκατομμάρια ευρά, ενά 

και οι δαπάνεά για το ΠΔΕ εμφανάζονται 

μειωμάνεά κατά 629 εκατομμάρια ευρά άναντι 

του στάχου.  

Σάμφωνα με στοιχεάα του Υπουργεάου 

Οικονομικάν
26
 για το χρονικά διάστημα 

Δεκάμβριοά 2015 - Σεπτάμβριοά 2016 οι 

ληξιπράθεσμεά υποχρεάσειά τηά Γενικάά 

Κυβάρνησηά προά τράτουά παρουσιάζουν οριακά 

αάξηση τον Σεπτάμβριο του 2016 συγκριτικά με 

τον Δεκάμβριο του 2015, ανερχάμενεά σε 4.779 

εκατομμάρια ευρά (αάξηση κατά 62 εκατομμάρια 

ά 1,3%), ενά το υπάλοιπο εκκρεμάν επιστροφάν 

φάρων αυξάθηκε τον Σεπτάμβριο 2016, 

συγκριτικά με τον Δεκάμβριο του 2015, κατά 152 

εκατομμάρια ευρά ά 12,2%. Στο ακάλουθο 

διάγραμμα αποτυπάνεται η εξάλιξη των 

ληξιπράθεσμων οφειλάν τηά Γενικάά 

Κυβάρνησηά και το υπάλοιπο εκκρεμάν 

επιστροφάν φάρων: 

26 Υπουργεάο Οικονομικάν (2016), «Ενισχάσειά / 

Επιχορηγάσειά - Πληρωμάά  Ληξιπράθεσμων 

Υποχρεάσεων Γενικάά Κυβάρνησηά Ιανουαράου - 

Σεπτεμβράου 2016 - Μηνιαάο Δελτάο», Γενικά 

Λογιστάριο του Κράτουά 
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Διάγραμμα 6: Ληξιπράθεσμεά Υποχρεάσειά Γενικάά 

Κυβάρνησηά σε τράτουά 

Πηγά: Υπουργεάο Οικονομικάν - Γενικά Λογιστάριο 

του Κράτουά, Νοάμβριοά 2016 

Με βάση το προσχάδιο του κρατικοά 

Προάπολογισμοά για το 2017 σάμφωνα με τη 

μεθοδολογάα τηά Σάμβασηά 

Χρηματοοικονομικάά Διευκάλυνσηά (ΣΧΔ), το 

πρωτογενάά πλεάνασμα του 2017 αναμάνεται σε 

1,8% του ΑΕΠ (3.330 εκατομμάρια ευρά) 

σημειάνονταά σημαντικά αάξηση σε σχάση με 

το 0,6% του ΑΕΠ (1.111 εκατομμάρια ευρά)  που 

προβλάπεται για το 2016
27. Αναλυτικάτερα, το 

προσχάδιο του κρατικοά Προάπολογισμοά 

προβλάπει μεάωση του ελλεάμματάά του κατά 1,25 

δισεκατομμάρια, σε 3,45 δισεκατομμάρια ά 1,9% 

του ΑΕΠ. Το πρωτογενάά πλεάνασμα 

προβλάπεται να αυξηθεά κατά 1,15 

δισεκατομμάρια, σε 2,1 δισεκατομμάρια ά 1,2% 

27
 Υπουργεάο Οικονομικάν, (2016), «Προσχάδιο 

Κρατικοά Προάπολογισμοά 2017», Οκτάβριοά 2016 
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του ΑΕΠ. Η βελτάωση θα προάλθει απά τη μεάωση 

των δαπανάν του Τακτικοά Προάπολογισμοά 

κατά 1,33 δισεκατομμάρια, κυράωά λάγω 

λιγάτερων εγγυάσεων σε φορεάά τηά Γενικάά 

Κυβάρνησηά κατά 731 εκατομμάρια, καθάά και την 

αάξηση των καθαράν εσάδων του (αάξηση 129 

εκατομμάρια). άμωά, τα φορολογικά άσοδα, 

άμεσοι και άμμεσοι φάροι, θα εάναι αυξημάνα 

κατά 1,84 δισεκατομμάρια, απά τα πράσφατα και 

νάα φορολογικά μάτρα τα οποάα θα ισχάσουν 

απά την 1η Ιανουαράου 2017. Τα άσοδα απά 

εκχάρηση αδειάν και δικαιωμάτων θα 

παρουσιάσουν τη μεγαλάτερη υποχάρηση, κατά 

1,04 δισεκατομμάρια
28.  

Η συνεπάά εφαρμογά του νάου προγράμματοά 

στάριξηά τηά ελληνικάά οικονομάαά, σε 

συνδυασμά με τη σταδιακά χαλάρωση των 

περιορισμάν στην κάνηση κεφαλαάων και την 

πράοδο στουά τομεάά διευθάτησηά των μη 

εξυπηρετοάμενων δανεάων και δομικάν 

αλλαγάν, αναμάνεται να οδηγάσει στην 

αποκατάσταση τηά εμπιστοσάνηά στην 

ελληνικά οικονομάα. Επιπράσθετα, η αάξηση 

τηά απασχάλησηά, καθάά και η θετικά επάδραση 

μεταφοράά του β’ εξαμάνου του 2016 στο 2017, 

αναμάνεται να συμβάλλουν στην 

επανεκκάνηση τηά ελληνικάά οικονομάαά 

επιτράπονταά την καταγραφά θετικάν ρυθμάν 

28 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 20 
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ανάπτυξηά απά το 2017 διαμορφάνονταά την 

πράβλεψη για ανάπτυξη στο 2,7% το 2017
29.  

Σάμφωνα με τιά προβλάψειά επιλεγμάνων 

δεικτάν τηά ελληνικάά οικονομάαά του 

Υπουργεάου Οικονομικάν, τηά Ευρωπαάκάά 

Επιτροπάά, του ΟΟΣΑ και του Διεθνοάά 

Νομισματικοά Ταμεάο εκτιμάνται θετικοά 

ρυθμοά ανάπτυξηά και βελτάωση κράσιμων 

δεικτάν τηά οικονομάαά απά το 2017. 

 

Πάνακαά 6: Σάγκριση προβλάψεων επιλεγμάνων 

Οικονομικάν Δεικτάν για τα άτη 2015 - 2017 

Πηγά: ΙΟΒΕ 

  ΥΠΟΙΚ ΕΕ ΟΟΣΑ ΔΝΤ 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ΑΕΠ -0,2 -0,3 2,7 -0,2 -0,3 2,7 -0,3 -0,2 1,9 -0,2 0,1 2,8 

Τελικά Εγχάρια 

Ζάτηση 
Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ -20 -03 29 03 -01 12 Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

Ιδιωτικά 

Κατανάλωση 
0,3 -0,6 1,8 0,3 -0,4 1,8 0,3 -0,1 1,3 Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

Εναρμονισμάνοά 

Δεάκτηά Τιμάν 

Καταναλωτά (%) 

-1,1 0,0 0,6 -1,1 -0,3 0,6 -1,1 -0,5 0,0 -1,1 -0,1 0,6 

Ακαθάριστεά 

επενδάσειά 

παγάου κεφαλαάου 

0,7 3,3 9,1 0,7 -0,9 1,16 0,9 3,6 4,0 Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

Ανεργάα (%)* 24,9 23,5 22,4 24,9 24,7 23,6 24,9 24,0 23,2 25,0 23,3 21,5 

Ισοζάγιο Γενικάά 

Κυβάρνησηά (% 

ΑΕΠ) 

0,73** 0,63** 1,8** -7,2 -3,1 -1,8 -7,3 -1,9 -0,5 Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

Ισοζάγιο 

Τρεχουσάν 

Συναλλαγάν (% 

ΑΕΠ) 

Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ -0,2 0,6 1,3 -0,1 -1,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 

Ακαθάριστο 

Δημάσιο Χράοά (% 

ΑΕΠ)*** 

176,9 178,9 174,8 176,9 182,8 178,8 177,4 176,9 172,7 Μ/Δ Μ/Δ Μ/Δ 

29 Υπουργεάο Οικονομικάν, (2016), «Προσχάδιο 

Κρατικοά Προάπολογισμοά 2017», Οκτάβριοά 2016, Σελ: 19 

- 20 
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* Βάσει τηά μεθοδολογάαά τηά άρευναά Εργατικοά 
Δυναμικοά  
** Σάμφωνα με τη μεθοδολογάα τηά Σάμβασηά 
Χρηματοδοτικάά Διευκάλυνσηά  
*** Στιά προβλάψειά για το Ακαθάριστο Δημάσιο Χράοά, 
περιλαμβάνονται εκτιμάσειά για τιά δαπάνεά 
ανακεφαλαιοποάησηά των τραπεζικάν ιδρυμάτων  

Η κάμψη τηά αβεβαιάτηταά απά την ολοκλάρωση 

τηά κάριαά φάσηά τηά πράτηά αξιολάγησηά του 

τράτου Μνημονάου τον περασμάνο Μάιο άχει 

αρχάσει να γάνεται αισθητά. Πλάον σημαντικά 

άνδειξη αποτελεά η αάξηση των καταθάσεων 

επιχειράσεων και νοικοκυριάν κατά 2,2 

δισεκατομμάρια στο τράμηνο Ιουνάου - 

Αυγοάστου, εκ των οποάων τα 1,35 

δισεκατομμάρια προάλθαν απά τιά 

επιχειράσειά και 850 εκατομμάρια απά τα 

νοικοκυριά. Κατάπιν αυτάά τηά εξάλιξηά στο 

βραχά χρονικά διάστημα που άχει παράλθει απά 

την ολοκλάρωση τηά πράτηά αξιολάγησηά, οι 

καταθάσειά του ιδιωτικοά τομάα 

διαμορφάθηκαν στο υψηλάτερο επάπεδά τουά 

απά τον Ιοάνιο του 2015. Στην αάξηση των 

καταθάσεων μάλλον συνάβαλε η καταβολά 

ληξιπράθεσμων οφειλάν του δημοσάου στουά 

προμηθευτάά του, για πράτη φορά εντάά του 2016, 

άψουά €1,35 δισεκ.8 Οι οικονομικοά πάροι για 

την πραγματοποάηση των πληρωμάν προάλθαν 

απά τα 1,8 δισεκατομμάρια στο πλαάσιο τηά 

πράτηά υποδάσηά τα οποάα προοράζονταν για 

αυτά το σκοπά. Επιπράσθετα, οι απαιτάσειά σε 

ξάνεά επενδάσειά περιοράστηκαν κατά 2,2 

δισεκατομμάρια τον Ιοάνιο, κυράωά εξαιτάαά 

τηά μεάωσηά των τοποθετάσεων των εγχάριων 

πιστωτικάν ιδρυμάτων και θεσμικάν 
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επενδυτάν σε καταθάσειά και repos στο 

εξωτερικά κατά 1,8 δισεκατομμάρια, γεγονάά το 

οποάο επάσηά σηματοδοτεά την υποχάρηση τηά 

αβεβαιάτηταά για την ελληνικά οικονομάα. 

Επιπλάον, το τραπεζικά σάστημα, 

επωφελοάμενο και απά την ανάκτηση τηά 

πράσβασηά στο βασικά μηχανισμά παροχάά 

ρευστάτηταά τηά ΕΚΤ (επαναφορά του waiver), άχει 

άδη επιβραδάνει το ρυθμά πιστωτικάά 

συρράκνωσηά προά τον ιδιωτικά τομάα: η μεάωση 

του υπολοάπου των πιστάσεων διαμορφάθηκε 

στην περιοχά του 3,0% στο τράμηνο Ιουνάου - 

Αυγοάστου, απά 4,5% στο πράτο πεντάμηνο του 

τράχοντοά άτουά. Επισημαάνεται άτι αυτά η 

εξάλιξη προάλθε αποκλειστικά απά την 

εξασθάνιση τηά περιοριστικάά πιστωτικάά 

πολιτικάά προά τιά επιχειράσειά. Προά τιά μη-

χρηματοπιστωτικάά επιχειράσειά τα δάνεια 

μειάθηκαν κατά 2,9% στο πράσφατο τράμηνο, 

άναντι πτάσηά 6,6% στο περάοδο Ιανουαράου - 

Μαάου φάτοά. Ο ρυθμάά περιορισμοά των 

πιστάσεων προά τα νοικοκυριά άταν 3,6% στην 

περάοδο Ιουνάου - Αυγοάστου, άσοά και στουά 

προηγοάμενουά πάντε μάνεά του 201630. 

 

 

 

 

30
 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 58 - 59 
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Πάνακαά 7: Εξάλιξη Τραπεζικάν Καταθάσεων στην 

Ελλάδα (2008 - 2016) σε χιλ. ευρά 

Πηγά: Τράπεζα τηά Ελλάδοά 

άτοά 

Σάνολο 

καταθάσ

εων 

Λογαριασ

μοά άψεωά 

Λογαριασ

μοά 

Ταμιευτη

ράου 

Λογαριασ

μοά 

Προθεσμά

αά 

2008 227.253 21.827 67.328 138.098 

2009 237.341 26.140 75.811 135.390 

2010 209.521 22.865 66.706 119.951 

2011 174.137 19.601 53.439 101.097 

2012 161.373 18.173 44.844 98.357 

2013 163.052 20.500 44.566 97.986 

2014 160.072 21.074 44.791 94.207 

2015 123.232 23.236 51.752 48.244 

2016* 122.595 24.094 50.648 47.853 

*Ιοάνιοά 2016 

Επιπράσθετα, το παρατεταμάνο κλάμα 

αβεβαιάτηταά που δημιουργάθηκε το 2015 σε 

συνδυασμά με την οικονομικά άφεση 

προκάλεσαν τη συνεχά μεάωση των τραπεζικάν 

καταθάσεων και εν συνεχεάα την επιβολά των 

περιορισμάν στην κάνηση κεφαλαάων τον 

Ιοάλιο του 2015. Η συνολικά μεάωση των 

τραπεζικάν καταθάσεων τα άτη 2009 - 2016 ανάλθε 

σε 114,7 δισεκατομμάρια ευρά ά 48,3% με 

αποτάλεσμα το σάνολο των καταθάσεων να 

μειωθεά σε 122,6 εκατομμάρια ευρά τον Ιοάνιο 

του 2016. 

Απά την άναρξη τηά κράσηά, το ελληνικά 

τραπεζικά σάστημα απάλεσε περάπου 124 

δισεκατομμάρια ευρά απά τιά συνολικάά τουά 

καταθάσειά απά τα υψηλάτερα επάπεδα, 

παρουσιάζονταά μάα μεάωση 45%. Συγκριτικά με 
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το μάγεθοά τηά οικονομάαά, η εν λάγω απάλεια 

αποτελεά ποσοστά περάπου 70% του τράχοντοά 

επιπάδου του Α.Ε.Π., μάα απά τιά χειράτερεά 

επιδάσειά που άχουν επιτευχθεά ποτά.   

Λάγω τηά επιβολάά των κεφαλαιακάν ελάγχων, 

καθάά και τηά ισχνάά οικονομάαά και τηά 

πολιτικάά αβεβαιάτηταά, οι τραπεζικάά 

καταθάσειά παράμειναν στάσιμεά για μάνεά. 

Ωστάσο, κατά τη διάρκεια του β’ τριμάνου 2016, 

υπάρχουν ορισμάνα σημάδια επαναπατρισμοά 

καταθάσεων στο τραπεζικά σάστημα με την 

επιστροφά περάπου 2,8 δισεκατομμυράων ευρά, 

θετικά εξάλιξη ειδικάτερα αν αυτάά οι τάσειά 

διατηρηθοάν και στη συνάχεια. Τα σημερινά 

επάπεδα ρευστάτηταά στο ελληνικά τραπεζικά 

σάστημα άχουν ακολοάθωά31:  

ά Τον Ιοάλιο του 2016, οι συνολικάά 

καταθάσειά και repos ανάλθαν σε 157,2 

δισεκατομμάρια ευρά και οι συνολικάά 

χορηγάσειά 222,4 δισεκατομμάρια ευρά, με 

αποτάλεσμα να προκάπτει χρηματοδοτικά 

κενά  περάπου 65 δισεκατομμυράων ευρά.  

ά Η εξάρτηση χρηματοδάτησηά των 

ελληνικάν τραπεζάν απά το Ευρωσάστημα 

παραμάνει σε ιδιαάτερα υψηλά επάπεδα, αν 

και παρουσιάζεται μεάωση συγκριτικά με 

το 2015, σε 78,5 δισεκατομμάρια ευρά τον 

Αάγουστο του 2016 (σάμφωνα με πράσφατα 

στοιχεάα τηά Τράπεζαά τηά Ελλάδοά), εκ των 

οποάων τα 48,9 δισεκατομμάρια ευρά να 

31
 Eurobank, (2016), Economy & Markets, «The Road to Recovery: Are Greek banks able 

to finance Greece’s economic recovery?», Volume X, Issue 2, Σελ: 3 - 4 
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άχουν αντληθεά απά τον άκτακτο μηχανισμά 

ρευστάτηταά τηά Τράπεζαά τηά Ελλάδοά (ELA), 

ενά το υπάλοιπο ποσά απά την Ευρωπαάκά 

Κεντρικά Τράπεζα (ΕΚΤ). Μεσοπράθεσμα, οι 

ελληνικάά τράπεζεά υποχρεοάνται να 

περιοράσουν το δανεισμά τουά απά τον 

μηχανισμά του ELA, και να μειάσουν το 

δανεισμά απά την ΕΚΤ σε περάπου 25 

δισεκατομμάρια ευρά, βάσει των 

υφιστάμενων κανάνων τηά ΕΚΤ.   

ά Το συνολικά άψοά των τραπεζογραμματάων 

σε κυκλοφοράα στην Ελλάδα (Αάγουστοά 2016) 

παραμάνει σε υπερβολικά υψηλά επάπεδα 

στα 45,5 δισεκατομμάρια ευρά (αποτελάνταά 

το 27% του Α.Ε.Π. άναντι 9% κατά μ.ο. στην 

Ευρωζάνη), ενά πριν την άναρξη τηά κράσηά 

το μάσο άψοά των τραπεζογραμματάων σε 

κυκλοφοράα ανάρχονταν σε περάπου 20 

δισεκατομμάρια ευρά. 

ά άναά μεγάλοά αριθμάά μικρομεσαάων και 

μεγάλων επιχειράσεων μετάφεραν τα 

ταμειακά διαθάσιμα στο εξωτερικά πριν 

την επιβολά των κεφαλαιακάν ελάγχων το 

προηγοάμενο άτοά. Επιπράσθετα, εάναι 

ιδιαάτερα πιθανά πωά δεν θα επαναφάρουν 

στην χάρα τα άσοδά τουά απά τιά 

δραστηριάτητεά τουά στο εξωτερικά. it is 

highly likely that they are not repatriating their proceeds from 

export activities. Σάμερα οι εταιρικάά 

καταθάσειά ανάρχονται σε 15 

δισεκατομμάρια ευρά συγκριτικά με 38 

δισεκατομμάρια ευρά πριν την κράση.  
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ά Το Ακαθάριστο Εθνικά Εισάδημα 

συνεχάζει να συρρικνάνεται και το 

διαθάσιμο Ακαθάριστο Εθνικά Εισάδημα 

παραμάνει στάσιμο. Πράσθετεά 

φορολογικάά επιβαράνσειά επιβλάθηκαν 

πράσφατα απά την ελληνικά κυβάρνηση οι 

οποάεά χρηματοδοτοάνται απά την μεάωση 

των καταθάσεων.  

ά Οι καθαράά αποταμιεάσειά άχουν 

καταρρεάσει, μειοάμενεά σε 9,7% του Α.Ε.Π. 

απά 16,4% του Α.Ε.Π. πριν την κράση και 

συγκριτικά με 23,2% κατά μάσο άρο στην 

Ευρωζάνη σάμερα. Οι καθαράά 

αποταμιεάσειά των νοικοκυριάν άχουν 

πλάον περάσει σε αρνητικά επάπεδο (-1% του 

Α.Ε.Π.), συγκριτικά με 4,8% πριν την κράση 

και πράσφατο μάσο άρο στην Ευρωζάνη. 

Προκειμάνου να διατηράσουν άνα 

συγκεκριμάνο επάπεδο ζωάά, τα νοικοκυριά 

στην πραγματικάτητα αναλάνουν τιά 

καταθάσειά τουά και ρευστοποιοάν 

διάφορα περιουσιακά τουά στοιχεάα.   

ά Η διατάρηση των κεφαλαιακάν ελάγχων 

εμποδάζουν σοβαρά τη διαδικασάα τηά 

ομαλάά αποκατάστασηά υγιάν συνθηκάν 

ρευστάτηταά. Πράσφατεά κινάσειά χαλάρωσάά 

τουά εάναι προά την ορθά κατεάθυνση και 

θα βοηθάσουν στην επιτάχυνση 

επιστροφάά των καταθάσεων, κυράωά «των 

καταθάσεων στα στράματα» στο τραπεζικά 

σάστημα. Ωστάσο, η πλάρηά κατάργηση των 

κεφαλαιακάν ελάγχων θα 
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πραγματοποιηθεά με την αποκατάσταση 

τηά εμπιστοσάνηά.  

ά Η εγχάρια πιστωτικά επάκταση παραμάνει 

σε αρνητικά επάπεδα, άπωά αναφάρθηκε 

ανωτάρω. Με μεάωση τάσο τηά πιστωτικάά 

επάκτασηά, άσο και των εισροάν ξάνων 

κεφαλαάων, η επάδραση του παραδοσιακοά 

πολλαπλασιαστάά χράματοά δεν λειτουργεά 

ωά επιταχυντάά για την παραγωγά 

καταθάσεων.    

H πολυετάά οικονομικά άφεση στην Ελλάδα 

οδάγησε επάσηά σε πολλαπλασιασμά των 

επισφαλειάν στα τραπεζικά δάνεια, ενά σε 

σημαντικά μεάωση τηά κεφαλαιακάά βάσηά των 

ελληνικάν τραπεζάν συνετάλεσε και η 

αναδιάρθρωση του δημάσιου χράουά. Η εξάλιξη 

αυτά δεν άταν δυνατάν να υποστηράξει 

επάκταση των πιστοδοτικάν τουά 

δραστηριοτάτων, άπωά θα άταν αναγκαάο 

προκειμάνου να αντισταθμιστοάν πληράστερα 

οι συσταλτικάά επιδράσειά τηά 

δημοσιονομικάά προσαρμογάά. Παράλα αυτά, η 

ευρεάα στάριξη τηά ρευστάτηταά που 

παρασχάθηκε απά την κεντρικά τράπεζα 

συνάβαλε σε συγκράτηση του περιορισμοά τηά 

τραπεζικάά χρηματοδάτησηά προά τιά μη 

χρηματοπιστωτικάά επιχειράσειά και τα 

νοικοκυριά σε ρυθμά χαμηλάτερο απά εκεάνον 

τηά συρράκνωσηά του ονομαστικοά Α.Ε.Π. και 

βεβαάωά χαμηλάτερο απά εκεάνον τηά 

συρράκνωσηά τηά καταθετικάά βάσηά των 

τραπεζάν. Τα προβλάματα ρευστάτηταά των 
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εγχάριων τραπεζάν αμβλάνονται σταδιακά απά 

την προσφυγά στιά πράξειά νομισματικάά 

πολιτικάά του Ευρωσυστάματοά, αλλά και στην 

άκτακτη χρηματοδάτηση τηά Τράπεζαά τηά 

Ελλάδοά (μάσω του άκτακτου μηχανισμοά 

παροχάά ρευστάτηταά - ELA).  

Οι αρμάδιεά αρχάά συνάχισαν να διασφαλάζουν 

τη χρηματοπιστωτικά σταθεράτητα και την 

ακεραιάτητα των καταθάσεων του κοινοά. Αυτά 

επιβεβαιάθηκε και τον Μάρτιο του 2013 άπου 

οι ελληνικάά τράπεζεά κλάθηκαν να 

αντιμετωπάσουν τιά αρνητικάά επιδράσειά των 

εξελάξεων στην Κάπρο, άπου 

ελαχιστοποιάθηκε η μετάδοση των κραδασμάν 

απά το κυπριακά στο ελληνικά 

χρηματοπιστωτικά σάστημα, καθάά 

εξαιράθηκαν πλάρωά οι εν Ελλάδι καταθάτεά 

απά τιά επιπτάσειά που υπάστησαν οι 

καταθάτεά στην Κάπρο32.  

Η διαδικασάα ανακεφαλαιοποάησηά, μετά τη 

μεταβατικά ανακεφαλαιοποάηση των 

συστημικάν τραπεζάν απά το Ταμεάο 

Χρηματοπιστωτικάά Σταθεράτηταά (ΤΧΣ) το 2012 

με εισφορά χρεογράφων του EFSF ολοκληράθηκε 

επιτυχάά και αναμάνεται να αποτελάσει 

αφετηράα για την ανασάνταξη του 

χρηματοπιστωτικοά συστάματοά με βάση μια 

συνολικά στρατηγικά. Σημαντικάά αριθμάά 

εξαγοράν και συγχωνεάσεων άχει 

ολοκληρωθεά, ενά στιά διαδικασάεά 

32
 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2013), «Νομισματικά Πολιτικά 

- άκθεση» Μάιοά 2013, Σελ: 5 - 6 
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αναδιάταξηά του τραπεζικοά συστάματοά 

συνάβαλαν και οι εξυγιάνσειά πιστωτικάν 

ιδρυμάτων, οι οποάεά πραγματοποιάθηκαν χωράά 

να διαταράξουν τη σταθεράτητα τηά αγοράά 

και με πλάρη προστασάα των καταθετάν. Η 

επιστροφά καταθάσεων, η μεάωση του κάστουά 

αναχρηματοδάτησηά των πιστωτικάν 

ιδρυμάτων, καθάά και η ολοκλάρωση 

αναμάρφωσηά του τραπεζικοά συστάματοά και η 

κεφαλαιακά του ενάσχυση, συμβάλλουν 

αποφασιστικά στη σταδιακά αποκατάσταση τηά 

εμπιστοσάνηά στιά προοπτικάά τηά ελληνικάά 

οικονομάαά και συνιστοάν προάποθάσειά για 

ανάκαμψη τηά οικονομικάά δραστηριάτηταά. 

Αναφορικά με την πορεάα των επιτοκάων, τάσο 

των τραπεζικάν καταθάσεων, άσο και των 

τραπεζικάν δανεάων, αυτά άχει ωά ακολοάθωά: 

Επιτάκια Τραπεζικάν Καταθάσεων 

ά Τα επιτάκια των νάων τραπεζικάν 

καταθάσεων στην Ελλάδα, ακολοάθησαν 

καθοδικά πορεάα απά τα μάσα του 2012, η 

οποάα αφοά διακάπηκε το α’ εξάμηνο του 

2015 λάγω των εκροάν καταθάσεων 

συνεχάστηκε εκ νάου μετά την απάτομη 

αποκλιμάκωσά τουά τον Ιοάλιο του 2015, 

κατάπιν των περιορισμάν στιά αναλάψειά 

απά τραπεζικάά καταθάσειά. Το επτάμηνο 

Ιανουαράου - Ιουλάου 2016 τα επιτάκια των 

καταθάσεων κατάγραψαν άπιεά περαιτάρω 

μειάσειά. Ειδικάτερα, το επιτάκιο στη 

σημαντικάτερη κατηγοράα καταθάσεων 

(δηλαδά εκεάνων με διάρκεια άωά 1 άτοά απά 
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τα νοικοκυριά) κατάγραψε συνολικά 

μεάωση στη διάρκεια τηά εξεταζάμενηά 

περιάδου κατά 16 μονάδεά βάσηά και τον 

Ιοάλιο του 2016 διαμορφάθηκε σε 0,86%. 

 
 
Επιτάκια Τραπεζικάν Δανεάων33 

ά Τα επιτάκια στεγαστικάά πάστηά 

ακολουθοάν καθοδικά τάση απά τα τάλη του 

2011. Η τάση αυτά αντιστράφηκε προσωρινά 

κατά το α’ εξάμηνο του 2015 πιθανάν 

εξαιτάαά τηά αάξησηά τηά αβεβαιάτηταά, 

αλλά συνετάλεσε και το γεγονάά άτι την 

περάοδο εκεάνη καταγράφηκαν προσωρινά 

αυξημάνεά εκταμιεάσειά νάων στεγαστικάν 

δανεάων. Με την επιστροφά τηά 

εμπιστοσάνηά τον Ιοάλιο του 2015, η άνοδοά 

των επιτοκάων στεγαστικάά πάστηά 

φαάνεται να αντιστράφηκε και τουά 

τελευταάουά μάνεά καταγράφεται άπια 

άνοδοά. Τα λοιπά επιτάκια τραπεζικοά 

δανεισμοά (δηλ. για μη 

χρηματοπιστωτικάά επιχειράσειά ά 

καταναλωτικά πάστη) κατάγραψαν απάτομη 

άνοδο μετά την επιβολά των  περιορισμάν 

στο τραπεζικά σάστημα. Οι αυξάσειά 

αντιστράφηκαν μάσα σε άνα μάνα στην 

περάπτωση των πιστάσεων χωράά 

καθορισμάνη διάρκεια προά μη 

χρηματοπιστωτικάά επιχειράσειά. άμωά, 

άσον αφορά τα δάνεια με προκαθορισμάνη 

33
 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2016), «Νομισματικά Πολιτικά 

- Ενδιάμεση άκθεση» Ιοάνιοά 2016, Σελ: 142 - 144 
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λάξη, τα επιτάκια εξακολοάθησαν να 

καταγράφουν διαδοχικάά αυξάσειά και 

τουά επάμενουά μάνεά. Προά τα τάλη του 2015, ά 

και κατά τουά πράτουά μάνεά του 2016, οι 

αυξάσειά αυτάά άρχισαν να 

αντιστράφονται. Η άνοδοά των επιτοκάων 

με την επιβολά των περιορισμάν πιθανάν 

να αντανακλά αάξηση του εκτιμάμενου απά 

τιά τράπεζεά πιστωτικοά κινδάνου. 

Δεδομάνων των συνθηκάν που επικράτησαν 

το α’ εξάμηνο του 2015, ενισχάθηκαν οι 

προσδοκάεά για επιβράδυνση τηά 

οικονομικάά δραστηριάτηταά, 

τουλάχιστον κατά το β’ εξάμηνο του 2015 

και το άτοά 2016, και αντιστοάχωά για 

αάξηση του πιστωτικοά κινδάνου. 

ά Επιπροσθάτωά, στα μάσα του 2015 

αναπτάχθηκαν προσδοκάεά άτι η ιδιωτικά 

κατανάλωση και συνεπάά τα άσοδα των 

επιχειράσεων θα επηρεάζονταν κατά 

άντονα αρνητικά τράπο λάγω τηά επιβολάά 

οράου στιά αναλάψειά μετρητάν. 

Διατυπάθηκαν φάβοι άτι οι εισαγωγικάά 

δραστηριάτητεά των επιχειράσεων, και 

κατ’ επάκταση η εγχάρια παραγωγά, θα 

δυσχεραάνονταν λάγω τηά αργάαά των 

τραπεζάν και των περιορισμάν στιά 

διασυνοριακάά πληρωμάά. Φαάνεται άτι οι 

τράπεζεά εκτάμησαν άτι πολλάά 

επιχειράσειά θα εξωθοάνταν σε αάξηση 

του τραπεζικοά δανεισμοά, προκειμάνου 

να αντισταθμάσουν τα μειωμάνα άσοδα, 
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άστε να παραμεάνουν σε θάση να 

εξυπηρετοάν απράσκοπτα τιά ανελαστικάά 

υποχρεάσειά τουά και να μη σταματάσουν 

να λειτουργοάν (distress borrowing).  

ά Στη διάρκεια του β’ εξαμάνου 2015, οι 

προσδοκάεά για την οικονομικά 

δραστηριάτητα βελτιάθηκαν και καθάά η 

εφαρμογά των περιορισμάν κεφαλαάων δεν 

προκαλοάσε σημαντικάά δυσχάρειεά για τιά 

επιχειράσειά, οι τράπεζεά άρχισαν 

σταδιακά να αντιστράφουν τιά αυξάσειά 

των επιτοκάων. Οι  τραπεζικάά χορηγάσειά, 

η απαισιοδοξάα των προσδοκιάν των 

τραπεζάν άσον αφορά τιά 

μακροοικονομικάά εξελάξειά, τιά 

προοπτικάά στο επάπεδο μεμονωμάνων 

τομάων οικονομικάά δραστηριάτηταά ά 

επιχειράσεων, την ευκολάα ρευστοποάησηά 

των εξασφαλάσεων και, τάλοά, τον κάνδυνο 

εν γάνει επηράασε περισσάτερο 

περιοριστικά τα πιστοδοτικά κριτάρια 

και τουά άρουά και τιά προάποθάσειά νάων 

δανεάων κατά το γ’ τράμηνο του 2015, ενά 

κατά το δ’ τράμηνο η επάδραση των 

προσδοκιάν αυτάν αμβλάνθηκε. 

ά Η πολιτικά επιτοκάων εκ μάρουά των 

τραπεζάν ενθάρρυνε τιά επιχειράσειά και 

τα νοικοκυριά να προβοάν στιά αναγκαάεά 

αυξάσειά δανεισμοά σε περιορισμάνη 

βάση, χρησιμοποιάνταά άδη εγκεκριμάνεά 

γραμμάά πιστάσεων (χωράά καθορισμάνη 

λάξη), παρά να συνάψουν εξ αρχάά νάα 

68 
 



δάνεια εντάά των υφιστάμενων πιστωτικάν 

οράων.  

ά Καθάά η εμπιστοσάνη θα εδραιάνεται και 

η επιβράδυνση τηά οικονομικάά 

δραστηριάτηταά θα φθάνει στο τάλοά τηά, η 

καθοδικά κάνηση την οποάα άχουν 

εμφανάσει τα περισσάτερα ονομαστικά 

επιτάκια δανεισμοά κατά τουά τελευταάουά 

μάνεά θα παγιωθεά. Εξάλλου, η πτωτικά τάση 

την οποάα εμφανάζουν κατά τα τελευταάα 

άτη τα επιτάκια σε πραγματικοάά άρουά 

επάσηά αναμάνεται να εξακολουθάσει 

μελλοντικά.  

ά Συνάπεια των διαστάσεων του 

προβλάματοά των μη εξυπηρετοάμενων 

ανοιγμάτων εάναι η διατάρηση σε υψηλά 

επάπεδα του περιθωράου μεταξά επιτοκάων 

τραπεζικοά δανεισμοά και κάστουά 

άντλησηά χρηματοδοτικάν πάρων εκ μάρουά 

των τραπεζάν, προά διοχάτευση σε νάεά 

πιστάσειά. Με την αναμενάμενη πράοδο 

στην αντιμετάπιση του προβλάματοά, η 

αάξηση του περιθωράου κατά τα τελευταάα 

άτη αναμάνεται να αντιστραφεά, ασκάνταά 

επιπλάον πιάσειά για υποχάρηση των 

δανειακάν επιτοκάων των τραπεζάν. Το 

κάστοά χρηματοδάτησηά των τραπεζάν, το 

οποάο αποκλιμακάθηκε απά το β’ εξάμηνο 

του 2015 και εξάά, κυράωά λάγω τηά ταχεάαά 

υποχάρησηά του κάστουά συγκάντρωσηά 

καταθάσεων λιανικάά, θα καταγράψει 

σημαντικά περαιτάρω μεάωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

3.1. Χαρακτηριστικά και Συμβολά του 

Κατασκευαστικοά Κλάδου στην 

Ελληνικά Οικονομάα 

Ο τομάαά των κατασκευάν σε κάθε ανεπτυγμάνη 

οικονομάα εάναι κυκλικάά, αφοά τα μεγάθη του 

ακολουθοάν τα μεγάθη και τιά τάσειά τηά 

οικονομάαά στην οποάα δραστηριοποιεάται. Ο 

κατασκευαστικάά κλάδοά θεωρεάται απά τουά 

σημαντικάτερουά κλάδουά τηά ελληνικάά 

οικονομάαά, ενά συνδάεται στενά με την 

οικονομικά ανάπτυξη τηά χάραά και με το 

επενδυτικά κλάμα που διαμορφάνεται σε αυτά. 

Η κατασκευαστικά δραστηριάτητα 

διακράνεται στην κατασκευά κτιράων 

(κατοικάεά, σχολεάα, νοσοκομεάα, βιομηχανικά 

και εμπορικά κτάρια) και στην κατασκευά 
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τεχνικάν άργων (αυτοκινητάδρομοι, λιμάνια, 

αεροδράμια κλπ) δημάσιου και ιδιωτικοά 

συμφάροντοά. Με τιά κατασκευάά συνδάεται 

άμεσα ά άμμεσα και άνα πλάθοά άλλων δαπανάν 

και υπηρεσιάν, οι οποάεά τονάνουν την 

οικονομάα, το εισάδημα και το βιοτικά 

επάπεδο. Εάναι οι δαπάνεά συντάρησηά, η αγορά 

πράτων υλάν (λατομεάα, βιομηχανάεά τσιμάντου 

κλπ.) και μηχανημάτων σχετικάν με την 

κατασκευά, καθάά και οι συμπληρωματικάά 

δαπάνεά ενάά νοικοκυριοά σε διαρκά 

καταναλωτικά αγαθά που σχετάζονται με το 

μάγεθοά και την ποιάτητα τηά κατοικάαά, άπωά η 

επάπλωση ά η οικοσκευά. Η αγορά τηά κατοικάαά 

επηρεάζει επάσηά το εισάδημα πλειάδαά 

επαγγελματιάν, άπωά υδραυλικοά, 

ηλεκτρολάγοι, ξυλουργοά, αρχιτάκτονεά, 

μηχανικοά, τοπογράφοι, τραπεζικοά, μεσάτεά, ά 

συμβολαιογράφοι, οι οποάοι χρησιμοποιοάν 

το εισάδημα αυτά για αγοράά αγαθάν και 

υπηρεσιάν.  

Οι τιμάά των ακινάτων επιδροάν θετικά στην 

οικονομικά δραστηριάτητα, κυράωά μάσω των 

νάων επενδάσεων σε κατοικάεά (λάγω αάξησηά τηά 

κερδοφοράαά) και τηά μεγαλάτερηά κατανάλωσηά 

(λάγω αάξησηά του πλοάτου των νοικοκυριάν). 

Σημαντικά ράλο στη σχάση αυτά 

διαδραματάζουν και τα θεσμικά 

χαρακτηριστικά τηά αγοράά κατοικάαά και του 

χρηματοπιστωτικοά συστάματοά κάθε χάραά. 

Αντιστράφωά, η οικονομικά δραστηριάτητα 
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επιδρά θετικά στιά τιμάά
34
. Συνεπάά, η πορεάα τηά 

αγοράά κατοικάαά άχει πολλαπλασιαστικά 

αποτελάσματα στην οικονομάα
35
. 

Η συμβολά του τομάα στην ανάπτυξη τηά 

Ελλάδοά εάναι καθοριστικά, λάγω των ισχυράν 

διασυνδάσεάν του με βασικοάά βιομηχανικοάά 

και άλλουά κλάδουά (μεταλλουργάαά, μη 

μεταλλικάν ορυκτάν, ηλεκτρολογικοά υλικοά, 

ξάλου, προάάντων απά μάταλλο, μεταφοράν, 

εμποράου κ.τ.λ.) και τηά σημαντικάά 

αναπτυξιακάά του διάστασηά. Παράλληλα, η 

αγορά κατοικάαά επηρεάζει τον οικονομικά 

κάκλο και μάσω τηά κατανάλωσηά, διάτι οι τιμάά 

των κατοικιάν επιδροάν στον πλοάτο και την 

ψυχολογάα των νοικοκυριάν ενισχάονταά ά 

μειάνονταά την καταναλωτικά ροπά τουά. Τάλοά, 

σημαντικά εάναι η συμβολά των κατασκευάν 

στιά ακαθάριστεά επενδάσειά παγάου κεφαλαάου 

μιαά και εάναι υπεάθυνεά για περισσάτερεά απά 

τιά μισάά επενδάσειά, ξεπερνάνταά σημαντικά 

τιά υπάλοιπεά κατηγοράεά επενδάσεων 

(μηχανάματα εξοπλισμάά, κλπ.)
36. 

 

34
 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2012), «Η Αγορά Ακινάτων στην 

Πράσφατη Χρηματοοικονομικά Κράση», Δεκάμβριοά 

2012, Σελ: 47 
35
 Τράπεζα τηά Ελλάδοά, (2009), «Αγοράά Ακινάτων - 

Εξελάξειά & Προοπτικάά», Απράλιοά 2009, Σελ: 15 - 16 
36
 Πανελλάνιοά Σάνδεσμοά Ανάνυμων, Περιορισμάνηά 

Ευθάνηά & προσωπικάν Τεχνικάν Εταιρειάν (2011), «Ο 

Ελληνικάά Κατασκευαστικάά Κλάδοά», Β/2010, 

Εξαμηνιαάα άκθεση Εξελάξεων, Αρ. Τεάχουά 4, Σελ: 10 
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3.1.1. Βασικά Ποσοτικά Χαρακτηριστικά 

του κλάδου 

Ο συνολικάά αριθμάά των επιχειράσεων που 

δραστηριοποιοάνται στον κατασκευαστικά 

τομάα εάναι απροσδιάριστοά διάτι αρκετάά δεν 

εάναι καταγεγραμμάνεά απά τιά αρμάδιεά 

υπηρεσάεά ά δραστηριοποιοάνται στο χάρο τηά 

παραοικονομάαά (αυθαάρετη δάμηση, 

ευκαιριακοά εργολάβοι, μετανάστεά, 

παράλληλη απασχάληση). Στη χάρα μαά, ο 

κατασκευαστικάά κλάδοά αποτελεά τον 

πολυπληθάστερο κλάδο τηά ελληνικάά 

οικονομάαά σε αριθμά επιχειράσεων και σε 

σάνολο απασχολοάμενων άμεσα και άμμεσα. 

Σάμφωνα με τα τελευταάα συγκεντρωτικά 

στοιχεάα τηά ΕΣΥΕ (Κατασκευάά - Διαρθρωτικά 

άρευνα, Βασικά Οικονομικά Μεγάθη στον κλάδο 

των Κατασκευάν)που αφοροάν το 2013, στον 

κλάδο δραστηριοποιοάνται 84.622 

κατασκευαστικάά επιχειράσειά με 193.633 

εργαζάμενουά. Το χρονικά διάστημα 2008 - 2013 

παρατηρεάται μεάωση του αριθμοά των 

απασχολοάμενων στον κλάδο κατά 33,1% με 

αποτάλεσμα οι απασχολοάμενοι στον κλάδο 

να περιορισθοάν κατά 95.887 (Μάση Ετάσια 

Μεταβολά 2008 - 2013, -6,48%), ενά ο αριθμάά των 

επιχειράσεων μειάθηκε κατά 25,9% (114.152 

επιχειράσειά το 2008) το αντάστοιχο χρονικά 

διάστημα μειωμάνοά κατά 29.530 επιχειράσειά. Τα 

άτη 2009 - 2011, παρατηρεάται σημαντικά μεάωση 

του αριθμοά των επιχειράσεων (-17,9%) και των 

εργαζάμενων (-24,2%) στον κλάδο, ενά απά το 2012 
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επιβραδάνεται ο ρυθμάά μεάωσηά τουά με τιά 

καθοδικάά τάσειά άμωά να διατηροάνται. 

Ακολοάθωά παρατάθεται σχετικάά πάνακαά για 

τα μεγάθη τηά περιάδου 2008 - 2013 για τον 

κατασκευαστικά κλάδο: 

 

Πάνακαά 8: Συνολικά στοιχεάα βασικάν οικονομικάν 

μεγεθάν στιά κατασκευάά (σε χιλ. €) 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

Παράμετρ

οι 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αριθμάά 

εταιρειά

ν 

114.152 112.952 105.298 92.699 86.873 84.622 

Αριθμάά 

απασχολ

ουμάνων 

289.520 285.110 242.711 216.004 197.363 193.633 

Αμοιβάά 

απασχολ

ουμάνων 

2.261.976 2.173.356 1.685.628 1.555.943 1.219.262 1.105.250 

Δαπάνεά 

κοινωνι

κάά 

ασφάλισηά 

745.390 762.975 525.993 508.132 398.009 378.840 

Κάκλοά 

εργασιάν 

(κατασκ. 

δραστηρ

ιάτητεά) 

16.150.587 10.935.923 6.739.938 6.339.243 6.970.046 6.063.494 

Κάκλοά 

εργασιάν 

(οικοδ. 

δραστηρ

ιάτητεά) 

8.748.858 6.538.493 4.409.393 2.792.383 3.338.547 2.143.495 

Κάκλοά 

εργασιάν 

(άργα 

πολιτικ

οά 

μηχανικ

οά) 

4.794.047 7.240.907 3.656.882 4.086.888 3.331.339 3.026.730 

Συνολικάά 

αγοράά 

αγαθάν 

και 

υπηρεσιά

ν 

13.960.177 13.080.461 9.711.940 8.732.506 7.924.593 7.819.283 

Αξάα 

παραγωγάά 
18.879.860 15.656.302 13.857.927 11.398.402 10.858.420 10.237.960 

Προστιθά

μενη αξάα 
5.865.392 4.084.574 5.369.715 3.893.113 4.541.723 4.337.308 
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σε τιμάά 

κάστουά 

συντελε

στάν 

παραγωγάά 

Επενδάσε

ιά 
2.046.820 734.918 495.269 353.921 1.644.025 1.210.086 

 

Η συμβολά των κατασκευάν στην περαιτάρω 

ανάπτυξη τιά χάραά εάναι καθοριστικά λάγω τιά 

συσχάτισάά του με βασικοάά βιομηχανικοάά 

κλάδουά και τιά κλάδουά (μεταλλουργάαά, μη 

μεταλλικάν ορυκτάν, ξυλεάαά, προάάντων απά 

μάταλλο ηλεκτρολογικοά υλικοά, εμποράου, 

μεταφοράν κτλ) και του αναπτυξιακοά του 

χαρακτάρα. Εξάλλου, η επάδραση του κλάδου 

στην περιφερειακά ανάπτυξη εάναι 

σημαντικά, αφοά ενισχάει την οικονομικά και 

δημογραφικά ισορροπάα φθινουσάν περιοχάν 

τηά χάραά (άρση γεωγραφικάά απομάνωσηά, μεγάλη 

συμβολά στην απασχάληση και το ΑΕΠ, 

πολλαπλασιαστικάά επιπτάσειά των υποδομάν 

κτλ). Τα άτη 2000 - 2006 (πλην του 2005) 

παρατηρεάται υψηλά συνεισφορά του κλάδου 

των κατασκευάν (κωδικοά NACE Rev. 2, 41 - 43) στην 

Ακαθάριστη Προστιθάμενη Αξάα  κυράωά λάγω 

των άργων υποδομάά που υλοποιάθηκαν στο 

πλαάσιο διοργάνωσηά των Ολυμπιακάν Αγάνων 

του 2004 και των κοινοτικάν προγραμμάτων, 

καθάά και τηά αάξησηά στην ιδιωτικά 

οικοδομικά δραστηριάτητα συμβάλλονταά 

διαχρονικά στην αάξηση του μεγάθουά τηά 

απασχάλησηά στιά κατασκευάά. Εστιάζονταά στα 

αναθεωρημάνα στοιχεάα (άτοά βάσηά 2010) τηά ΕΣΥΕ 

διαπιστάνονται τρειά φάσειά εξάλιξηά τηά 
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συμμετοχάά του κατασκευαστικοά κλάδου σε 

επάπεδο Ακαθάριστηά Προστιθάμενηά Αξάαά  τηά 

Ελλάδαά τα τελευταάα δεκαπάντε άτη: 

ά Διαχρονικά αάξηση τηά σχετικάά 

σημαντικάτηταά του κλάδου τα άτη 2001 - 2002 

με μάγιστη τιμά συμβολάά κατά 7,1%  

ά Σταθεροποάηση τηά συμμετοχάά του κλάδου 

στη δημιουργάα του Α.Ε.Π., περάπου στο 8,5% 

κατά μάσο άρο τα άτη 2003 - 2006  

ά Ταχεάα και διαρκάά συρράκνωση τηά 

συμβολάά των κατασκευάν σε επάπεδο 

Ακαθάριστηά Προστιθάμενηά Αξάαά απά το 9,4%  

το 2006 σε 2,4% το 2015 

 

Διάγραμμα 7: Ποσοστά Συμμετοχάά Κατασκευάν στην 

Ακαθάριστη Προστιθάμενη Αξάα  (2001 - 2015), 

Προσωρινά Στοιχεάα για τα άτη 2001 - 2015 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

Η ραγδαάα μεάωση τηά σχετικάά σημαντικάτηταά 

των κατασκευάν, λάγα άτη μετά την άνθηση που 

γνάρισε ο κλάδοά την περάοδο των Ολυμπιακάν 

Αγάνων και των μεγάλων άργων υποδομάά που 

υλοποιάθηκαν, επάδρασε αρνητικά σε άλο το 
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φάσμα τηά εθνικάά οικονομάαά, δεδομάνων των 

ισχυράν επιρροάν του με βασικοάά 

βιομηχανικοάά και λοιποάά κλάδουά τηά 

οικονομάαά και τηά σημαντικάά αναπτυξιακάά 

του διάστασηά. Με τα δεδομάνα αυτά η κράση 

στον κλάδο σηματοδάτησε και την κράση στην 

ελληνικά οικονομάα. Ο κατασκευαστικάά 

τομάαά αποτάλεσε διεθνάά τη δάοδο για την 

αντιμετάπιση τηά οικονομικάά κράσηά. Αυτά 

γάνεται αντιληπτά και απά την εξάταση τηά 

διαχρονικάά εξάλιξηά τηά σχετικάά 

σημαντικάτηταά του κατασκευαστικοά κλάδου 

στιά υπάλοιπεά χάρεά τηά Ευράπηά. 

Εστιάζονταά στα διαθάσιμα στοιχεάα για το 

2015 τηά Eurostat διαπιστάνεται άτι, η οικονομικά 

σημαντικάτητα των κατασκευάν στιά 

υπάλοιπεά χάρεά τηά Ευρωπαάκάά άνωσηά (28 μάλη - 

κράτη) ανάλθε σε 5,4%, μετροάμενη ωά ποσοστά 

επά τηά συνολικάά ακαθάριστηά προστιθάμενηά 

αξάαά κάθε οικονομάαά, κατά πολά υψηλάτερη απά 

αυτάν τηά Ελλάδαά.  
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Διάγραμμα 8: Ποσοστά Συμμετοχάά Κατασκευάν στην 

Ακαθάριστη Προστιθάμενη Αξάα  (2001 - 2015), 

Προσωρινά Στοιχεάα για τα άτη 2001 - 2015 για τα 

στοιχεάα τηά Ελλάδαά 

Πηγά: ΕΣΥΕ, Eurostat 

Φυσικά συνάπεια των ανωτάρω εξελάξεων εάναι 

και η διαρκάά μειοάμενη συμμετοχά του 

κλάδου στα μεγάθη τηά συνολικάά απασχάλησηά, 

ιδιαάτερα κατά τα δυο τελευταάα άτη. 

Συγκεκριμάνα, ο κλάδοά απασχολεά τη δεκαετάα 

2000 - 2010  ποσοστά  μεσοσταθμικά 7,5% των 

απασχολουμάνων στην Ελλάδα, ενά την 

τελευταάα πενταετάα (2011 - 2015) το 

συγκεκριμάνο ποσοστά μειάθηκε σε 5,0%.    

Αναλυτικάτερα απά το 2007, παρατηρεάται 

συνεχάά μεάωση του ποσοστοά των εργαζομάνων 

στον κατασκευαστικά κλάδο, με το εν λάγω 

ποσοστά να διαμορφάνεται σε 4,5% το 2015, το 

χαμηλάτερο επάπεδο των τελευταάων 

δεκαπάντε ετάν . 
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Σάμφωνα με στοιχεάα τηά ΕΣΥΕ για το χρονικά 

διάστημα 2001 - 2015 απά το 2008 καταγράφεται 

σταδιακά πτάση του συνάλου των εργαζομάνων 

στη χάρα ιδιαάτερα την τελευταάα επταετάα 

(16,8%) ανερχάμενο σε 4.019 χιλ. το 2015 απά 4.829 το 

2009, ενά το άψοά των εργαζομάνων στον κλάδο 

των κατασκευάν συρρικνάθηκε σημαντικά 

περισσάτερο ακολουθάνταά άντονα καθοδικά 

πορεάα, με τη συνολικά πτάση για το 

αντάστοιχο χρονικά διάστημα (2009 - 2015) να 

διαμορφάνεται σε 50,8%. Παράλληλα, το άψοά των 

εργαζομάνων στον κλάδο των κατασκευάν 

περιοράστηκε δραστικά ανερχάμενο σε 181 χιλ. 

το 2015 απά 369 χιλ. το 2009. 

Συνάπεια των ανωτάρω εάναι η συρράκνωση του 

ποσοστοά των εργαζομάνων στιά κατασκευάά 

άναντι του συνάλου των εργαζομάνων στη 

χάρα, καθάά το εν λάγω ποσοστά διαμορφάθηκε 

σε μάλιά 4,5% το 2015 απά 8,1% το 2007, δεάγμα του 

πλάγματοά που δάχτηκε ο κλάδοά. Ενδεικτικά 

σημεάο τηά κατάστασηά στον κλάδο αποτελεά η 

σάγκριση του δεάκτη ανεργάαά στη χάρα με τον 

αντάστοιχο του κλάδου των κατασκευάν. 

Αναλυτικάτερα, ο δεάκτηά ανεργάαά στη χάρα 

ανάλθε απά 7,8% το 2008 σε 24,4% το 2012 

παρουσιάζονταά σημαντικά αάξηση, ενά ο 

δεάκτηά ανεργάαά στιά κατασκευάά απά 5,1% το 2008 

κατάγραψε ραγδαάα άνοδο με αποτάλεσμα να 

ανάλθει σε στο 40,5% το 2012. Το 2013 καταγράφηκε 

ο υψηλάτεροά δεάκτηά ανεργάαά την τελευταάα 

δεκαπενταετάα (2001 - 2015). Στον πάνακα που 

ακολουθεά αποτυπάνεται η εξάλιξη του 
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εργατικοά δυναμικοά στη χάρα και στιά 

κατασκευάά, καθάά και οι αντάστοιχοι δεάκτεά 

ανεργάαά: 

 

Διάγραμμα 9: Εξάλιξη δεάκτη ανεργάαά και αριθμοά 

εργαζομάνων στην ελληνικά οικονομάα και στιά 

κατασκευάά  

Πηγά: ΕΣΥΕ 

Αξιοσημεάωτη εάναι η ραγδαάα μεάωση τηά 

σχετικάά σημαντικάτηταά τηά απασχάλησηά 

στον κλάδο, καθάά το ποσοστά ανεργάαά στον 

κλάδο των κατασκευάν απά το 2009 και άπειτα 

εάναι υψηλάτερο απά το γενικά δεάκτη ανεργάαά 

τηά χάραά υποδηλάνονταά το βαθμά που άχει 

πληγεά ο κλάδοά των κατασκευάν αναφορικά με 

την απασχάληση. Ο κλάδοά των κατασκευάν 

αποτελεά τον κλάδο με τη μεγαλάτερη 

υποχάρηση τηά απασχάλησηά απά το 2008, 

σημειάθηκε για πράτη φορά άκτοτε στο πράτο 

εξάμηνο του 2016 άνοδοά τηά απασχάλησηά επά δάο 

συνεχά τράμηνα, με την τάση αυτά να 
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αντανακλά την αναθάρμανση τηά 

δραστηριάτηταά στα δημάσια άργα, και κυράωά 

στουά μεγάλουά οδικοάά άξονεά. 

 

3.1.2. Βασικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 

του κλάδου 

Σάμφωνα με σχετικά μελάτη που διενεργάθηκε 

απά το Ινστιτοάτο Οικονομάαά Κατασκευάν 

(ΙΟΚ) και στοιχεάα του ΣΑΤΕ, ωά βασικά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά στον κλάδο 

προσδιοράζονται τα παρακάτω
37
: 

ά Μεγάλη κινητικάτητα του ανθράπινου 

δυναμικοά των εταιρειάν (εποχιακά 

προσωπικά και μη εγκατεστημάνα 

επαγγάλματα), υψηλά άνταση εργασάαά αλλά 

και αυξανάμενεά ανάγκεά ενάσχυσηά των 

επαγγελματικάν δεξιοτάτων 

(εξειδικευμάνο εργατοτεχνικά 

προσωπικά και μηχανικοά), αφοά η 

τεχνολογάα εξελάσσεται διαρκάά και 

διαφοροποιεάται απά στιγμά σε στιγμά. 

Γενικά, στον κλάδο παρατηρεάται πλάον 

αάξηση διαχρονικά τηά μερικάά και 

εποχιακάά απασχάλησηά 

ά Ο κλάδοά απορροφά μεγάλο αριθμά 

ανθράπινου δυναμικοά με χαμηλά επάπεδα 

κατάρτισηά, που προάρχεται κυράωά απά τα 

κατάτατα στράματα εκπαάδευσηά, γεγονάά 

37
 Πανελλάνιοά Σάνδεσμοά Ανωνάμων, Περιορισμάνηά 

Ευθάνηά & Προσωπικάν Τεχνικάν Εταιρειάν (2009), «Ο 

Ελληνικάά Κατασκευαστικάά Κλάδοά», Εξαμηνιαάα 

άκθεση Εξελάξεων, Σελ: 8 
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που δημιουργεά ανάγκεά περαιτάρω 

ενάσχυσηά των δεξιοτάτων, αλλά και 

ανειδάκευτουά μετανάστεά πράθυμουά να 

εργαστοάν με αμοιβάά κατάτερεά απά αυτάά 

που προβλάπονται απά τιά ισχάουσεά 

συλλογικάά συμβάσειά εργασάαά 

ά Η απασχάληση στον κλάδο εάναι 

κατακερματισμάνη σε πολλά διαφορετικά 

επαγγάλματα, τα οποάα συμμετάχουν τιά 

εκτελάσειά άργων μάσω υπεργολαβιάν, ενά 

τιά σημαντικάά αριθμάά εργαζομάνων 

σχετάζεται με την προμάθεια υλικάν 

κατασκευάά 

ά Η διάρκεια των συμβάσεων εργασάαά 

συνάθωά βασάζεται σε συμβάσειά ορισμάνου 

χράνου καθάά εξαρτάται απά τη διάρκεια 

κατασκευάά αυτοά 

ά Τα ποσοστά εργατικάν ατυχημάτων 

βράσκονται σε υψηλά επάπεδα σε σχάση με 

τιά άλλεά κατηγοράεά επαγγελμάτων 

ά Σημαντικά μάροά των απασχολοάμενων 

στον κλάδο, κυράωά οι οικονομικοά 

μετανάστεά, εργάζονται ανασφάλιστοι 

και χωράά να εάναι καταγεγραμμάνοι απά 

τιά αρμάδιεά υπηρεσάεά 

ά Οι επενδάσειά σε μηχανολογικά 

εξοπλισμά άχουν ιδιαάτερη απαξάωση σε 

σχάση με άλλουά κλάδουά. Επάσηά, η άνταση 

τηά επενδυτικάά δραστηριάτηταά αποτελεά 

βασικά άξονα βελτάωσηά τηά 

ανταγωνιστικάτηταά του κλάδου 
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ά Το τελικά προάάν που παράγεται δεν 

μεταφάρεται, αλλά προσαρμάζεται σε 

πλάθοά χράσεων και αποτελεά βασικά 

υποδομά για διαβάωση, εργασάα, παραγωγά, 

μεταφοράά και υπηρεσάεά 

ά Σε περιάδουά αυξημάνηά κατασκευαστικάά 

δραστηριάτηταά υπάρχει άντονη εισροά 

ειδικευμάνου και ανειδάκευτου 

εργατοτεχνικοά δυναμικοά απά γειτονικά 

κράτη για την κάλυψη των άκτακτων 

αναγκάν του κλάδου 

 

3.2. Θεσμικά Πλαάσιο 

Το θεσμικά πλαάσιο που διάπει τη λειτουργάα 

του κατασκευαστικοά τομάα εάναι σχετικά 

σάγχρονο και εκτάά του ρυθμιστικοά μάρουά 

του, περιλαμβάνει και την παροχά κινάτρων 

ανάπτυξηά, αναδιάρθρωσηά και εξυγάανσηά του 

τομάα (συγχωνεάσειά τεχνικάν εταιρειάν, 

διαφάνεια στην αξιολάγηση και την 

κατάταξη τουά, αδιάβλητεά διαδικασάεά 

δημοσάων μειοδοτικάν διαγωνισμάν, 

περιορισμάά τηά διαπλοκάά κ.τ.λ.). Ο Νάμοά 

2940/2001 επάφερε σημαντικάά ανακατατάξειά στον 

κατασκευαστικά τομάα διάτι προκάλεσε μάα 

σειρά συγχωνεάσεων που εάχαν ωά συνάπεια τη 

δημιουργάα ισχυράτερων και πλάον βιάσιμων 

επιχειρηματικάν σχημάτων. Με τουά Νάμουά 

3263/2004, 3316/2005 και 3310/2005, άγινε μεταρράθμιση 

του θεσμικοά πλαισάου ανάθεσηά άργων και 

μελετάν δημοσάων άργων, καθιεράθηκε άνα νάο 

σάστημα μειοδοτικάν διαγωνισμάν (βάσει 
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κυράωά ποιοτικάν κριτηράων), διασφαλάσθηκε 

σε ικανοποιητικά βαθμά η διαφάνεια, 

περιοράσθηκε η γραφειοκρατάα και 

προωθάθηκε η εναρμάνιση με την κοινοτικά 

νομοθεσάα
38
. 

Ο Νάμοά 2940/2001 με θάμα «Αναπτυξιακά, 

φορολογικά και θεσμικά κάνητρα για τιά 

επιχειράσειά του κατασκευαστικοά τομάα και 

άλλεά διατάξειά» καθιάρωσε άνα νάο τράπο 

εγγραφάά των εταιρειάν στο Μ.Ε.ΕΠ. (Μητράο 

Εργοληπτικάν Επιχειράσεων), προάβλεπε την 

επαναξιολάγηση των κριτηράων εγγραφάά τουά 

σε αυτά, αλλά και τιά προάποθάσειά κατάταξάά 

τουά.. Σκοπάά του άταν η μεάωση του αριθμοά 

των κατασκευαστικάν εταιρειάν ανά τάξη 

(μάσω συγχωνεάσεων ά/και εξαγοράν) και η 

ταυτάχρονη ισχυροποάηση των νάων εταιρικάν 

σχημάτων άστε να άχουν την ικανάτητα να 

εκτελάσουν μεγάλα ολυμπιακά άργα, 

αυτοχρηματοδοτοάμενα άργα, καθάά και να 

μποροάν να ανταπεξάλθουν στιά απαιτάσειά 

του διεθνοάά ανταγωνισμοά
39. 

Σημαντικά εξάλιξη για τον κλάδο των 

κατασκευάν αποτελεά η μεταρράθμιση του 

θεσμικοά πλαισάου που διάπει την ανάθεση 

άργων και τιά μελάτεά δημοσάων άργων με τουά 

Νάμουά 3263/2004, 3316/2005 και 3310/2005. Συγκεκριμάνα 

με το Νάμο 3263/2004 που αντικατάστησε τον νάμο 

38
 Δαγκαλάδηά Α. (2009), «Κατασκευαστικάά Τομάαά», 

Κλαδικά Μελάτη 9, Τράπεζα Πειραιάά, Σελ: 3 - 4 
39
 ICAP, (2008), «Τεχνικάά Εταιρεάεά 7

ηά
 - 6

ηά
 - 5

ηά
 Τάξηά», 

Κλαδικά Μελάτη, Σελ: 5 - 6 
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Ν.2576/98 (ο οποάοά εάχε θεσπάσει το σάστημα του 

«μαθηματικοά τάπου»), καθιεράνεται σάστημα 

μειοδοτικάν διαγωνισμάν, βάσει του οποάου 

εξετάζονται κυράωά ποιοτικά κριτάρια καθάά 

και μια νάα διαδικασάα για τα διαδοχικά 

στάδια των μελετάν, ενσωματάνεται πλάρωά η 

κοινοτικά νομοθεσάα, περιοράζεται η 

γραφειοκρατάα και τα στάδια διενάργειαά 

του διαγωνισμοά και επιβεβαιάνεται το 

πλάρεά ασυμβάβαστο μεταξά μελετητικάν 

γραφεάων και εργοληπτικάν επιχειράσεων. 

Ακάμη θεσπάζονται συγκεκριμάνεά προθεσμάεά 

για την εκπάνηση τηά μελάτηά και 

επιβάλλονται πειθαρχικάά, αλλά και 

οικονομικάά ποινάά άωά 50.000 ευρά. 

Επιπλάον με το Νάμο 3316/2005 αναμορφάνεται 

πλάρωά το νομικά πλαάσιο για την ανάθεση των 

μελετάν δημοσάων άργων, αναβαθμάζεται η 

ποιάτητα των μελετάν και προσαρμάζεται το 

ελληνικά δάκαιο στιά τελευταάεά Οδηγάεά τηά 

Ευρωπαάκάά άνωσηά. Τάλοά, ο Νάμοά 3310/2005, αφορά τη 

θάσπιση μάτρων για τη διασφάλιση τηά 

διαφάνειαά και την αποτροπά 

καταστρατηγάσεων κατά τη διαδικασάα 

σάναψηά δημοσάων συμβάσεων. 

Η πολιτεάα, προκειμάνου να διασφαλάσει τη 

φερεγγυάτητα υλοποάησηά κατασκευαστικάν 

άργων άχει θεσμοθετάσει δάο άργανα: το 

Μητράο Εργοληπτικάν Επιχειράσεων (Μ.Ε.ΕΠ) 

και το Μητράο Εμπειράαά Κατασκευαστάν 

(Μ.Ε.Κ). Το πράτο εξασφαλάζει την τεχνικά, 

οικονομικά και πιστοληπτικά ικανάτητα τηά 
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εργοληπτικάά επιχεάρησηά, την εμπειράα και 

την οργάνωση, ενά το δεάτερο ελάγχει πωά τα 

άτομα που απασχολεά η επιχεάρηση διαθάτουν 

τιά κατάλληλεά σπουδάά και εμπειράα
40
. 

Οι τάξειά του ΜΕΕΠ στιά οποάεά κατατάσσονται 

οι εργοληπτικάά επιχειράσειά εάναι επτά (1
η
 2

η
, 

3
η, 4η, 5η, 6η, 7η, ενά οράζονται και δάο ειδικάά 

τάξειά (Α1, Α2) για μικράτερεά επιχειράσειά. Η 

7
η
 αποτελεά και την ανάτερη τάξη 

εργοληπτικοά πτυχάου και η κατάταξη τηά στο 

ΜΕΕΠ γάνεται σε μάα ά περισσάτερεά απά μάα απά 

τιά βασικάά κατηγοράεά άργων. Οι κάριεά 

κατηγοράεά άργων εάναι η οδοποιάα, τα 

οικοδομικά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά, τα 

ηλεκτρομηχανολογικά και τα βιομηχανικά - 

ενεργειακά, ενά οι ειδικάά κατηγοράεά 

αφοροάν άργα πλωτάν άργων & εγκαταστάσεων 

ναυπηγεάων, αποκαλάψεωά μεταλλεάων, 

ηλεκτρονικοά εξοπλισμοά, πρασάνου και 

καθαρισμοά & επεξεργασάαά νεροά, υγράν, 

στερεάν & αεράων αποβλάτων. Σάμφωνα με την 

κεάμενη νομοθεσάα στη χάρα μαά κάθε 

επιχεάρηση ταξινομεάται για κάθε κάρια 

κατηγοράα άργων στιά τάξειά Α1 άωά 7
η και απά Α1 

άωά 4
η για κάθε μάα απά τιά ειδικάά κατηγοράεά 

άργων. Η πράτη εγγραφά στο ΜΕΕΠ γάνεται μάνο 

μάχρι την 3
η τάξη, ενά η κατάταξη στιά ειδικάά 

κατηγοράεά εάναι δυνατά μάχρι την 4
η τάξη. 

Στο ΜΕΕΠ μποροάν να εγγραφοάν εταιρεάεά 

νομικάά μορφάά Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ατομικάά 

40 ICAP, (2008), «Τεχνικάά Εταιρεάεά 7
ηά
 - 6

ηά
 - 5

ηά
 Τάξηά», 

Κλαδικά Μελάτη, Σελ: 7 - 9 
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και Δημοτικάά Επιχεάρησηά. Συγκεκριμάνα, 

στιά τάξειά Α1, Α2, 1
η και 2η εάναι δυνατά η 

κατάταξη εταιρειάν οιασδάποτε νομικάά 

μορφάά, ενά απά την 3
η
 και άνω κατατάσσονται 

μάνο επιχειράσειά με νομικά μορφά Α.Ε. Οι 

εγγεγραμμάνεά τεχνικάά εταιρεάεά άχουν τη 

δυνατάτητα συμμετοχάά σε δημοπρασάεά 

αντάστοιχηά κατηγοράαά και προάπολογισμοά, 

για τα οποάα θεσπάζονται ανάτατα και 

κατάτατα άρια. 

Πάνακαά 9: Διαχρονικά Εξάλιξη Εγγεγραμμάνων 

Εταιρειάν στιά Τάξειά 3η - 7η του ΜΕΕΠ 

Πηγά: ΣΑΤΕ 

Τάξη 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7
η
 14 14 13 11 11 11 10 9 8 9 8 8 6 

6
η
 51 48 46 45 41 37 37 36 36 30 31 31 33 

5
η
 65 61 57 60 59 59 57 58 53 57 54 50 45 

4
η
 102 102 113 116 130 148 150 148 136 137 139 138 141 

3
η
 480 456 443 437 411 339 325 324 300 304 275 266 247 

Σάνολο 712 681 672 669 652 594 579 575 533 537 507 493 472 

 

Επάσηά, σε κάθε κατηγοράα οράζεται ανάτατο 

άριο ανεκτάλεστου άργου, ανάτατα άρια 

προάπολογισμοά άργων ανά τάξη, τα οποάα 

παρατάθενται στον πάνακα 10. άπωά 

διαπιστάνεται, οι διαβαθμάσειά στα ανάτατα 

άρια αλλά και στο άριο ανεκτάλεστου που 

άχουν θεσπάσει οι αρμάδιεά αρχάά εάναι 

σημαντικάά και στοχεάει στην αξιοπιστάα 

και στη δυνατάτητα κάθε επιχεάρησηά να 

ανταποκριθεά στιά ανάγκεά τηά τάξηά που 

ανάκει χωράά να αντιμετωπάζει προβλάματα 

οικονομικάά φάσεωά, άσο αυτά εάναι δυνατά. 
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Σημειάνεται πωά με τον νάμο 4278/2014, άρθρο 59, 

τα κατάτατα άρια προάπολογισμοά άργων 

καταργάθηκαν.  

 

 

Πάνακαά 10: άρια Προάπολογισμοά άργων ανά Τάξη 

ΜΕΕΠ (σε €) 

Πηγά: ΣΑΤΕ 

Τάξη 

ΜΕΕΠ 

Ανάτατα 

άρια 

Αναβαθμισμάνο 

άριο 

κοινοπραξιάν 

Ανάτατο άριο 

ανεκτάλεστου 

Α1 90.000 142.500 270.000 

Α2 300.000 412.500 900.000 

1
η
 750.000 937.500 2.250.000 

2
η
 1.500.000 2.062.500 4.500.000 

3
η
 3.750.000 4.687.500 11.250.000 

4
η
 7.500.000 11.125.000 22.500.000 

5
η
 22.000.000 27.500.000 66.000.000 

6
η
 44.000.000 60.000.000 132.000.000 

7
η
 Χωράά άριο  

Ειδικάά 

διατάξειά 

 

Την κατασκευά των δημοσάων άργων 

επιτράπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπάά 

επιχειράσειά που εάναι εγγεγραμμάνεά στο 

Μητράο Εργοληπτικάν Επιχειράσεων, στην 

αντάστοιχη με το άργο κατηγοράα και τάξη 

εγγραφάά, καθάά και εργοληπτικάά 

επιχειράσειά κρατάν - μελάν τηά Ευρωπαάκάά 

άνωσηά, σάμφωνα με τιά εκάστοτε ισχάουσεά 

διατάξειά. Σημειάνεται άτι, οι 

κατασκευαστικάά επιχειράσειά χωράν εκτάά 

Ευρωπαάκάά άνωσηά που άχουν τα ουσιαστικά 

προσάντα, γάνονται δεκτάά σε διαγωνισμοάά 
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και μποροάν να αναλάβουν την εκτάλεση 

δημοσάων άργων, σε άσεά περιπτάσειά αυτά 

προκάπτει απά διεθνεάά υποχρεάσειά τηά χάραά. 

Η εγγραφά και κατάταξη των εργοληπτικάν 

επιχειράσεων στο Μ.Ε.ΕΠ., καθάά και η 

τακτικά και άκτακτη αναθεάρηση τηά εγγραφάά 

γάνεται με αάτησά τουά και στηράζεται σε άλα 

τα στοιχεάα που εάναι αναγκαάα για την 

εξάταση τηά αάτησηά και τον άλεγχο τηά 

ακράβειαά των υποβαλλομάνων στοιχεάων και 

τα οποάα υποχρεοάνται να υποβάλλουν οι 

εργοληπτικάά επιχειράσειά στο Μ.Ε.ΕΠ. Η 

στελάχωση τηά εργοληπτικάά επιχεάρησηά, με 

στελάχη που εάναι εγγεγραμμάνα στο Μ.Ε.Κ., 

παρακολουθεάται απά την υπηρεσάα τάρησηά 

του Μ.Ε.ΕΠ., άστε τα στελάχη αυτά να 

συμμετάχουν ενεργά στο άργο τηά επιχεάρησηά. 

Η ελάχιστη στελάχωση τηά επιχεάρησηά πράπει 

να εάναι συνεχάά καθ’ άλη τη διάρκεια τηά 

λειτουργάαά τηά και να αποδεικνάεται με 

βεβαάωση ασφάλισηά του προσωπικοά απά τον 

οικεάο ασφαλιστικά φοράα. 

Ο νάμοά 3389/2005 με θάμα «Συμπράξειά Δημάσιου 

και Ιδιωτικοά Τομάα» αποτελεά ιδιαάτερηά 

σημασάαά για το θεσμικά πλαάσιο των 

Συμπράξεων Δημάσιου και Ιδιωτικοά Τομάα 

(ΣΔΙΤ) στη χάρα μαά. Ο συγκεκριμάνοά νάμοά 

άχει ωά στάχο το σαφά προσδιορισμά των 

κανάνων λειτουργάαά του θεσμοά, την 

ενσωμάτωση τηά σχετικάά κοινοτικάά 

νομοθεσάαά και την προσαρμογά με το 

ελληνικά κοινωνικά οικονομικά και 
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αναπτυξιακά περιβάλλον. Οι Συμπράξειά 

Δημοσάου και Ιδιωτικοά Τομάα εάναι μορφάά 

συνεργασάαά των Δημοσάων Αρχάν με 

επιχειράσειά του Ιδιωτικοά Τομάα, που 

αποσκοποάν στην εξασφάλιση του 

σχεδιασμοά, τηά χρηματοδάτησηά, τηά 

κατασκευάά, τηά διαχεάρισηά, λειτουργάαά 

ανακαάνισηά ά συντάρησηά δημοσάων υποδομάν 

αλλά και στην παροχά υπηρεσιάν σε διαφάρουά 

τομεάά τηά οικονομάαά. 

Αφοροάν σε σάνθετα σχάματα συνεργασάαά του 

δημάσιου με τον ιδιωτικά τομάα με 

μακροπράθεσμεά δεσμεάσειά που κατά τη 

διεθνά αποδεδειγμάνη εμπειράα στοχεάουν 

στη βελτάωση τηά ποιάτηταά των παρεχάμενων 

υπηρεσιάν του κράτουά προά τον πολάτη, στην 

παροχά τηά τεχνογνωσάαά και των μεθάδων του 

ιδιωτικοά τομάα προά τον δημάσιο, στην 

ενάσχυση παραγωγικάν επενδάσεων καθάά και 

στη δημιουργάα νάων θάσεων εργασάαά. Οι ΣΔΙΤ 

αφοροάν τουά τομεάά εκπαάδευσηά, υγεάαά, άμυναά, 

στάγασηά δημοσάων υπηρεσιάν, περιβάλλοντοά, 

ανταποδοτικάν άργων δάμων, άδρευσηά και 

αποχάτευσηά, υποδομάν στιά μεταφοράά, 

πληροφορικάά, πολιτισμοά, δικτάων 

επικοινωνιάν κλπ. Η ευθάνη για την 

κατασκευά του άργου ά την παροχά τηά 

υπηρεσάαά αποτελεά αντικεάμενο ανάνυμηά 

ιδιωτικάά εταιρεάαά ειδικοά σκοποά και 

χρειάζεται πληράτητα του συμβατικοά 

πλαισάου που θα την περιβάλλει για να 

επιτάχει. Για να υπαχθεά μάα σάμπραξη στιά 
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διατάξειά του νάμου 3389/2005 θα πράπει να 

τηροάνται τα εξάά κριτάρια: 

ά Να άχουν ωά αντικεάμενο την εκτάλεση 

άργων ά και την παροχά υπηρεσιάν που 

ανάκουν στην αρμοδιάτητα των δημάσιων 

φοράων 

ά Να προβλάπεται η ανάληψη ουσιάδουά 

μάρουά του κινδάνου που συνδάεται με τη 

χρηματοδάτηση, την κατασκευά, τη 

διαθεσιμάτητα, τη ζάτηση του 

αντικειμάνου τηά σάμπραξηά και των 

συναφάν κινδάνων απά τουά ιδιωτικοάά 

φορεάά άναντι ανταλλάγματοά που θα 

καταβάλλεται εάτε τμηματικά, εάτε εφάπαξ 

ά Να προβλάπεται η κάλυψη ολάκληρου ά 

μάρουά του άργου με πάρουά των ιδιωτικάν 

φοράων 

ά Το συνολικά συμβατικά προάπολογισθάν 

κάστοά υλοποάησηά του άργου τηά σάμπραξηά 

να μην υπερβαάνει το ποσά των 200 εκατ. € 

χωράά το ΦΠΑ 

 

Η ανάθεση άργων μάσω των ΣΔΙΤ άχει ορισμάνα 

θετικά στοιχεάα άπωά: 

ά Η κατασκευά ανάτερηά ποιάτηταά άργων, 

αφοά οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν την 

μακροχράνια συντάρησά τουά 

ά Μικράτεροά χράνοά αποπεράτωσηά του άργου, 

καθάά οι ανάδοχοι δημιουργοάν ταμειακάά 

ροάά προά άφελάά τουά αλλά και 

εξοικονάμηση δημάσιου χράματοά 
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ά Μεάωση των αποκλάσεων μεταξά 

προάπολογισθάντοά και πραγματικοά 

κάστουά των άργων 

ά Μεταφορά του χρηματοδοτικοά και 

κατασκευαστικοά κινδάνου απά δημάσιουά 

στουά ιδιωτικοάά φορεάά, αλλά και 

απάκτηση τεχνογνωσάαά του δημάσιου 

τομάα σε αντάστοιχα άργα 

ά Αάξηση τηά απασχάλησηά στον κλάδο αφοά 

πολλά άργα δεν θα μποροάσαν να 

πραγματοποιηθοάν χωράά την παρουσάα και 

του ιδιωτικοά τομάα 

 

Απά την άλλη με τη θάσπιση των ΣΔΙΤ άχουν 

παρουσιαστεά προβλάματα άπωά: 

ά Οι συνεχεάά αλλαγάά του νομικοά πλαισάου 

αποδυναμάνουν το θεσμά των ΣΔΙΤ με 

αποτάλεσμα να μην εάναι συμφάροντα προά 

χρηματοδάτηση τα άργα, εάτε απά εμπορικάά 

τράπεζεά εάτε και απά ιδιάτεά επενδυτάά 

ά Ο 3389/2005 δεν προσδιοράζει επακριβάά τη 

σχάση των συμπράξεων και του 

Προγράμματοά Δημοσάων Επενδάσεων (ΠΔΕ), 

ενά επάσηά δεν εάναι πλάρωά 

αποσαφηνισμάνα τα εχάγγυα για τιά 

ιδιωτικάά εταιρεάεά που επιθυμοάν να 

συμμετάσχουν σε κάποια ΣΔΙΤ 

 

3.3. Ασφαλιστικά Κάλυψη 

Η ασφαλιστικά κάλυψη στα περισσάτερα 

μεγάλα άργα κράνεται απαραάτητη για την 
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εξασφάλιση τηά αποπεράτωσάά τουά. Η 

ολοκλάρωση ενάά άργου εάναι συνάθωά μια 

χρονοβάρα και σάνθετη διαδικασάα λάγω των 

πολλάν σταδάων, αλλά και των κινδάνων 

(φυσικάν ά μη) που ελλοχεάουν. Η ανάδοχοά 

εταιρεάα ενάά άργου, εξασφαλάζονταά 

ασφαλιστικά κάλυψη για το άργο δημιουργεά 

κλάμα εμπιστοσάνηά και φερεγγυάτηταά για 

την ολοκλάρωσά του, καθάά και για τυχάν 

οικονομικάά δυσκολάεά που θα προκάψουν, 

διασφαλάζονταά το κοινωνικά και δημάσιο 

συμφάρον. Τα προά ασφάλιση άργα εάναι κάθε 

εάδουά, άπωά λιμάνια, γάφυρεά, 

αυτοκινητάδρομοι, κτιριακάά εγκαταστάσειά 

κλπ. 

Η ασφαλιστικά κάλυψη συνάπτεται μεταξά των 

τεχνικάν και ασφαλιστικάν εταιρειάν και 

περιλαμβάνει κάλυψη κατά τη διάρκεια του 

άργου αλλά και κάποιο χρονικά διάστημα απά 

την αποπεράτωσά του. Τα προά ασφάλιση άργα 

εάναι σάμφωνα με τιά εκάστοτε συμβάσειά και 

τιά σάγχρονεά απαιτάσειά για ασφάλεια και 

αντοχά στο χράνο, αλλά και για 

λειτουργικάτητα, οικονομάα και 

συντηρητικάτητα. Κατά τη διάρκεια του άργου 

υπάρχει ασφαλιστικά κάλυψη για αστικά 

ευθάνη άναντι τράτων, για τον μηχανολογικά 

εξοπλισμά κ.α. Τάλοά, αξάζει να τονισθεά άτι 

για την προστασάα του δημάσιου συμφάροντοά 

εάναι πλάον υποχρεωτικά η ασφάλιση των 

άργων, άπου το κράτοά συμμετάχει σε αυτά με 

ποσοστά άνω του 51%.   
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3.4. Ποιοτικάά άλεγχοά 

Βασικάά προάποθάσειά για την ορθά εκτάλεση 

και λειτουργάα των τεχνικάν άργων εάναι η 

διασφάλιση τηά ποιάτηταά, η διάρκεια ζωάά 

αλλά και ο σεβασμάά στο περιβάλλον. Για το 

λάγο αυτά οι περισσάτερεά τεχνικάά εταιρεάεά 

φροντάζουν να προλαμβάνουν τυχάν 

κακοτεχνάεά μάσω συστημάτων διασφάλισηά 

ποιάτηταά. Οι τεχνικάά εταιρεάεά 

αξιολογοάνται για το εσωτερικά σάστημα 

ποιάτητάά τουά σε κάθε λειτουργάα τηά 

επιχεάρησάά τουά, απά το σάστημα αξιολάγησηά 

και επιλογάά προμηθευτάν άωά τα κανάλια 

διανομάά. Οι φορεάά πιστοποάησηά εάναι τάσο 

δημάσιεά εταιρεάεά (ΕΛΟΤ), άσο και ιδιωτικάά 

και αξιολογοάν βάσει του διεθνοάά προτάπου 

ISO 9001:2000. Τα οφάλη απά την εφαρμογά και την 

ανάπτυξη των συστημάτων διασφάλισηά 

ποιάτηταά μποροάν να συνοψιστοάν στα εξάά: 

ά άλεγχοά απαιτάσεων κάθε άργου 

(προδιαγραφάά, θεσμικά πλαάσιο, 

χρηματοδάτηση κλπ) 

ά Σαφάά προσδιορισμάά αρμοδιοτάτων 

ά Τεκμηριωμάνη ανασκάπηση 

ά άρτια οργάνωση των εμπλεκάμενων 

πλευράν 

ά Ουσιαστικά αξιολάγηση και ορθά επιλογά 

των προμηθευτάν εξοπλισμοά και υλικάν 
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ά Πράγραμμα δοκιμάν και ελάγχων 

εξοπλισμοά και υλικάν σε κάθε στάδιο 

του άργου 

ά άμεση επικοινωνάα μάσα στην άδια την 

εταιρεάα 

 

Ωστάσο, σάμφωνα με άποψη που άχει διατυπωθεά 

απά εκπροσάπουά του κλάδου, τα 

πιστοποιητικά διασφάλισηά ποιάτηταά δεν 

εξασφαλάζουν την ορθά λειτουργάα των 

τεχνικάν επιχειράσεων, αλλά αποτελοάν απλά 

την τυπικά προάπάθεση για τη συμμετοχά τουά 

σε διαγωνισμοάά, για διαφημιστικοάά λάγουά, 

για λάγουά κάρουά τηά επιχεάρησηά κλπ. Η 

συγκεκριμάνη άποψη στηράζεται στιά 

ιδιαιτεράτητεά που παρουσιάζουν οι 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά, άπωά: 

ά Κάθε άργο εάναι μοναδικά και παρουσιάζει 

ιδιαάτερα χαρακτηριστικά 

ά Εμπλάκονται διαφορετικοά φορεάά κάτι 

που πιθανάά να άχει αντάκτυπο στην 

επικοινωνάα 

ά Οι καθυστεράσειά που συνάθωά 

παρουσιάζουν τα άργα καθιστοάν δάσκολη 

την ερμηνεάα τηά σειράά προτάπων ISO 

 

3.5. Εξάλιξη του Κατασκευαστικοά Κλάδου 

Η απορράφηση χρηματικάν κονδυλάων απά τα 

Κοινοτικά Πλαάσια Στάριξηά και η ανάληψη 

των άργων των Ολυμπιακάν Αγάνων του 2004, 

τοποθάτησαν τον κατασκευαστικά κλάδο στο 
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επάκεντρο τηά ελληνικάά οικονομάαά. Η 

διεάρυνση των δραστηριοτάτων του 

κατασκευαστικοά κλάδου επηράασε θετικά και 

τουά βασικοάά κλάδουά παραγωγάά δομικάν 

υλικάν (τσιμάντο, άτοιμο σκυράδεμα, χάλυβαά, 

αλουμάνιο κ.ά.). Η κατασκευαστικά 

δραστηριάτητα κτιράων ακολοάθησε πτωτικά 

πορεάα στιά αρχάά τηά δεκαετάαά του 1990, ωστάσο 

απά το 1996 η σταδιακά αποκλιμάκωση των 

επιτοκάων, η απελευθάρωση των μισθάσεων 

και η άνταξη πολλάν περιοχάν στο σχάδιο 

πάλεωά επηράασαν θετικά την πορεάα τηά 

οικοδομικάά δραστηριάτηταά. Τη χρονικά 

περάοδο 2000-2006 και 2007-2013, η Ελλάδα ενισχάθηκε 

με σημαντικοάά πάρουά απά τα Διαρθρωτικά 

Ταμεάα τηά Ευρωπαάκάά άνωσηά, στα πλαάσια τηά 

Ευρωπαάκάά Περιφερειακάά Πολιτικάά. Η στάριξη 

τηά Ευρωπαάκάά άνωσηά στην Ελλάδα 

πραγματοποιεάται μάσω του Κοινοτικοά 

Πλαισάου Στάριξηά, των Κοινοτικάν 

Πρωτοβουλιάν και του Ταμεάου Συνοχάά. 

Κατά το πράτο εξάμηνο του 2016, ο δεάκτηά 

παραγωγάά στον κλάδο των Κατασκευάν 

ενισχάθηκε κατά 2,3%, άταν την αντάστοιχη 

περυσινά περάοδο κατάγραφε σημαντικά 

αάξηση τηά τάξηά του 22,0%. Η άνοδοά στη 

συγκεκριμάνη περάοδο προάρχεται 

εξολοκλάρου απά την άδια τάση στο δεάτερο 

τράμηνο, στο οποάο η παραγωγά του 

κατασκευαστικοά τομάα ανάλθε κατά 9,7%.Σε 

συνάφεια με την τάση στην Ελλάδα, η 

παραγωγά στιά κατασκευάά στην Ευρωζάνη (19 
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κράτη - μάλη) αυξάθηκε στο αρχικά εξάμηνο του 

2016 με ρυθμά 2,0%, σημαντικά μειωμάνο σε σχάση 

με το άδιο εξάμηνο του 2015 (26,1%)
41
. 

Απά τουά επιμάρουά δεάκτεά προκάπτει άτι η 

ανοδικά πορεάα τηά παραγωγάά στον κλάδο, άστω 

και με φθάνοντα ρυθμά, προάρχεται 

αποκλειστικά απά την υψηλάτερη 

δραστηριάτητα στα οικοδομικά άργα, κατά 2,5%, 

άταν για το αντάστοιχο χρονικά διάστημα 

πάρυσι παρουσάασε αάξηση κατά 24,2%. Αντάθετα, 

ο δεάκτηά παραγωγάά πολιτικοά μηχανικοά 

περιοράσθηκε κατά 2,1%, σε αντάθεση με τη 

σημαντικά αάξηση κατά 28,9% που σημεάωσε 

πάρυσι. Ωστάσο επισημαάνεται άτι την 

εξεταζάμενη περάοδο, οι δεάκτεά οικοδομικάά 

δραστηριάτηταά τηά ΕΛ.ΣΤΑΤ. που 

δημοσιεάονται σε μηνιαάα βάση και αφοροάν 

στην επιφάνεια και στον άγκο τηά 

περιοράστηκαν κατά 20,8% και 19,8% αντάστοιχα 

σε σχάση με το 2015. Η εκτεταμάνη υποχάρηση 

τηά οικοδομικάά δραστηριάτηταά βάσει των 

σχετικάν μηναάων στοιχεάων σε άλη τη 

διάρκεια του πράτου εξαμάνου του 2016, 

καθιστά δάσκολα ερμηνεάσιμη την άνοδά τηά 

σάμφωνα με το δεάκτη παραγωγάά στα 

οικοδομικά άργα, αποκλειστικά απά την 

41 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 79 - 80 
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εκτεταμάνη αάξησά του σε άνα τράμηνο (αάξηση 

9,7% το β’ τράμηνο)
42. 

Ο Δεάκτηά Επιχειρηματικάν Προσδοκιάν στιά 

κατασκευάά υποχωρεά αισθητά το τράτο τράμηνο 

του 2016 σε σάγκριση με το προηγοάμενο, με το 

σχετικά ισοζάγιο να διαμορφάνεται στιά 43,9 

(απά 62,8) μονάδεά κατά μάσο άρο. Αυτά η επάδοση 

βράσκεται πλησάον τηά αντάστοιχηά περυσινάά
43
.  

Οι προβλάψειά για την απασχάληση του τομάα 

μειάνονται αισθητά στιά -42 (απά -16) μονάδεά 

κατά μάσο άρο, κατά 9 άμωά μονάδεά υψηλάτερα σε 

σάγκριση με το άδιο διάστημα του 2015. Το γ’ 

τράμηνο του 2016, το 48% (απά 33%) των 

επιχειράσεων αναμάνουν λιγάτερεά ενά μάλιά 

το 7% (απά 17%) αναμάνουν περισσάτερεά θάσειά 

εργασάαά. Σε επάπεδο επιμάρουά κλάδων, η 

μεγάλη πτάση του σχετικοά δεάκτη στιά 

Ιδιωτικάά Κατασκευάά (στιά -35 απά +10) 

συνοδεάεται απά μεάωση και στα Δημάσια άργα 

(στιά -45 απά -28 μονάδεά κατά μάσο άρο ο δεάκτηά)
44. 

Αάξηση τηά απασχάλησηά αναμάνεται στον 

κλάδο στο δεάτερο εξάμηνο του ερχάμενου 

άτουά, άταν θα άχουν εκκινάσει οι επενδάσειά 

αναφορικά με τιά ιδιωτικοποιάσειά - 

παραχωράσειά οι οποάεά ολοκληράθηκαν 

42 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 79 
43 Ι.Ο.Β.Ε., (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 38 
44
 Ι.Ο.Β.Ε. (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 102 
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επιτυχάά το 2016 (π.χ. περιφερειακά 

αεροδράμια, Ελληνικά, λιμάνι Πειραιά), 

ενδεχομάνωά και απά μια μικρά αναθάρμανση 

τηά οικιστικάά οικοδομικάά δραστηριάτηταά, 

κατάπιν τηά ενδεχάμενηά οριστικοποάησηά των 

φορολογικάν επιβαράνσεων σε αυτά τουά 

επάμενουά μάνεά. Τη δημιουργάα θάσεων 

εργασάαά και την πραγματοποάηση επενδάσεων 

εκτιμάται άτι θα ευνοάσουν οι επερχάμενεά 

αλλαγάά στο ρυθμιστικά πλαάσιο τηά αγοράά 

εργασάαά οι οποάεά αποτελοάν προάπάθεση για 

την επιτυχά ολοκλάρωση τηά δεάτερηά 

αξιολάγησηά του τράτου Προγράμματοά 

Οικονομικάά Προσαρμογάά
45. 

Οι προβλάψειά των επιχειράσεων για το 

επάπεδο προγράμματοά των εργασιάν τουά 

βαάνουν επάσηά πιο απαισιάδοξεά (στιά -75 απά -64 

μονάδεά ο δεάκτηά), ενά σχετικά με τιά 

εκτιμάσειά των επιχειράσεων για το τράχον 

επάπεδο του προγράμματοά εργασιάν τουά, 

αυτάά δεν μεταβλάθηκαν το τράχον τράμηνο, με 

το σχετικά ισοζάγιο να διαμορφάνεται στιά -

24 μονάδεά. Oι μάνεά εξασφαλισμάνηά 

δραστηριάτηταά των επιχειράσεων του τομάα 

διαμορφάνονται στουά 8,9 (απά 9,6). Το αρνητικά 

ισοζάγιο στιά προβλάψειά των τιμάν 

αμβλάνεται ελαφράά κατά το υπά εξάταση 

τράμηνο σε σχάση με το προηγοάμενο, κατά 4 

μονάδεά, στιά -27, με το 33% (απά 36%) των 

επιχειράσεων να αναμάνει μεάωσά τουά 

45
 Ι.Ο.Β.Ε. (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 101 
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βραχυπράθεσμα και το 6% εκ νάου αάξηση. Τάλοά, 

το ποσοστά των επιχειράσεων που αναφάρει 

άτι δεν αντιμετωπάζει προσκάμματα στη 

λειτουργάα του παραμάνει στο 4-5%, ενά απά τιά 

υπάλοιπεά επιχειράσειά, το 33% κράνει ωά 

⌠〈∑〉 ∑�  〈⇒ ⇒⌠,  46%  〈∑�〈〉⇒ 〉〈⌠ 〈 

⇑〈 15% �〈〉⇐∑∫ �∫  ∑⇒ ⇒ 〈⇐⌠〈⌠ ∫ 〉〈∫,  ∑〈〈〈⇓ ⇑

∑,  ⌡⇒ 〉⇓〈,  ⇑∑ ⇑〉,  〈⌡⌠⇑〉⌠ �〉 〈�  〉⇐∫, .

⇐46.  

 

3.6. Η Ζάτηση και η Προσφορά του 

Κατασκευαστικοά Κλάδου 

 

3.6.1. Προσδιοριστικοά Παράγοντεά & 

Εξάλιξη τηά Ζάτησηά 

άπωά σε κάθε κλάδο, οι βασικοά παράγοντεά που 

επιδροάν στη ζάτηση εάναι το διαθάσιμο 

εισάδημα των καταναλωτάν, η κατάσταση που 

επικρατεά στην οικονομάα γενικάτερα, αλλά 

και οι δημογραφικάά εξελάξειά. Στιά 

αγοραστικάά αποφάσειά υπεισάρχονται και 

διάφοροι ψυχολογικοά παράμετροι άπωά η 

ανάγκη για κοινωνικά καταξάωση, οι σχάσειά 

και η άποψη για μάα γεωγραφικά περιοχά. Στον 

κατασκευαστικά τομάα καθοριστικοά 

παράγοντεά εάναι επάσηά47:  

ά Η γενικάτερη πορεάα τηά οικονομάαά 

46
 Ι.Ο.Β.Ε. (2016), «Η Ελληνικά Οικονομάα - 3/16», άδρυμα 

Οικονομικάν & Βιομηχανικάν Ερευνάν, Τριμηνιαάα 

άκθεση, Τεάχοά 85, Σελ: 38 - 39 
47
 Δαγκαλάδηά Α. (2009), «Κατασκευαστικάά Τομάαά», 

Κλαδικά Μελάτη 9, Τράπεζα Πειραιάά, Σελ: 14 - 18 
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ά Το άψοά των Προγραμμάτων Δημάσιων 

Επενδάσεων (Π.Δ.Ε.) 

ά Οι εισροάά κονδυλάων των κοινοτικάν 

προγραμμάτων στάριξηά 

ά Το επάπεδο των επιτοκάων των τραπεζάν 

στεγαστικάν δανεάων, αλλά και δανεάων 

για τη χρηματοδάτηση μεγάλων και 

σημαντικάν τεχνικάν άργων 

ά Η υιοθάτηση του θεσμοά των Συμπράξεων 

Δημάσιου - Ιδιωτικοά Τομάα (ΣΔΙΤ) 

ά Οι επενδάσειά ιδιωτάν που επηρεάζουν 

την οικοδομικά δραστηριάτητα και 

μεγάλα ιδιωτικά άργα 

ά Οι συνεργασάεά τραπεζικάν και 

κατασκευαστικάν ομάλων 

ά Η τεχνογνωσάα σε μεγάλα και σάνθετα άργα 

 

Πράγραμμα Δημάσιων Επενδάσεων (Π.Δ.Ε.) - 

Δημάσια άργα 

Το ΠΔΕ ωά βασικά εργαλεάο αναπτυξιακάά 

πολιτικάά συνοδεάει τη δημοσιονομικά 

προσπάθεια με αναπτυξιακάά δράσειά, 

συμβάλλονταά στην ενάσχυση τηά ελληνικάά 

οικονομάαά και ταυτάχρονα τη στάριξη τηά 

κοινωνικάά συνοχάά, προκειμάνου να 

επιτευχθεά το μάγιστο δυνατά αναπτυξιακά 

αποτάλεσμα. Η αναπτυξιακά πολιτικά 

προωθεάται με την εντατικοποάηση των 

ενεργειάν για το κλεάσιμο των προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ τηά περιάδου 2007-2013 με την 

συμμετοχά άλων των άργων στην τεάλικά άκθεση 

ολοκλάρωσηά των προγραμμάτων τον Μάρτιο 
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του 2017, καθάά και με την επάσπευση τηά 

υλοποάησηά των προγραμμάτων τηά νάαά 

περιάδου 2014-2020. Για την προάθηση των 

ανωτάρω, θα δοθεά ιδιαάτερη άμφαση στουά 

τομεάά των υποδομάν, τηά 

επιχειρηματικάτηταά, του ανθράπινου 

κεφαλαάου, τηά απασχάληησηά, τηά 

αυτοδιοάκησηά, τηά εκπαάδευσηά και 

κατάρτισηά, τηά υγεάαά και πράνοιαά, του 

περιβάλλοντοά και τηά διοικητικάά 

μεταρράθμισηά
48
.  

Στην εξάλιξη του ΠΔΕ διαπιστάνεται 

σημαντικάά περιορισμάά των δημοσάων άργων, 

γεγονάά που σε συνδυασμά με τα διαρθρωτικά 

προβλάματα του κλάδου στο χάρο των δημοσάων 

αναθάσεων ενάτεινε τη συρράκνωση τηά αγοράά. 

Συγκεκριμάνα, την περάοδο 2000 - 2004, το άψοά 

των δημοσάων επενδάσεων παρουσάασε 

σημαντικά άνοδο (28,3%), γεγονάά που εν μάρει 

οφεάλεται και στην ανάληψη των Ολυμπιακάν 

Αγάνων και των άργων υποδομάά που 

υλοποιάθηκαν την εν λάγω περάοδο, ενά το 

ποσοστά τηά εν λάγω δαπάνηά στο ετάσιο Α.Ε.Π. 

κυμαινάταν στο 4%. Το 2005 σημειάθηκε 

σημαντικά μεάωση του Π.Δ.Ε. κατά 2 

δισεκατομμάρια ευρά, ενά στη συνάχεια 

κινάθηκε εκ νάου ανοδικά άωά τη διετάα 2008 - 

2009. Στη συνάχεια παρατηρεάται σημαντικά 

μεάωσά του με αποτάλεσμα το 2012 να ανάλθει σε 

6.122 εκατομμάρια ευρά, με το αντάστοιχο 

48
 Υπουργεάο Οικονομικάν (2016), «Προσχάδιο 

Κρατικοά Προάπολογισμοά», Σελ: 41 
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ποσοστά ωά προά το Α.Ε.Π. να μειάνεται οριακά 

άνω του 3% τα άτη2011 - 2012. Την τριετάα 2013 - 2015, 

το ετάσιο άψοά των δημοσάων επενδάσεων 

κυμαάνεται σε περάπου 6,5 δισεκατομμάρια 

ευρά, αποτελάνταά περάπου 3,5% του ετάσιου 

Α.Ε.Π. 

 

Διάγραμμα 10: Εξάλιξη Προγράμματοά Δημοσάων 

Επενδάσεων και ΑΕΠ 

Πηγά: ΥΠΟΙΚ, Ετάσιοι Οικονομικοά Προάπολογισμοά 

Το ΠΔΕ αφορά άργα τα οποάα χρηματοδοτοάνται 

αποκλειστικά απά εθνικοάά πάρουά και απά 

συγχρηματοδοτοάμενα άργα (εθνικοά και 

κοινοτικοά πάροι). Την τριετάα 2002 - 2004, λάγω 

κυράωά τηά διοργάνωσηά των Ολυμπιακάν Αγάνων 

στην Ελλάδα, το άψοά των εθνικάν πάρων ωά 

ποσοστά του ετάσιου προγράμματοά δημάσιων 

επενδάσεων ξεπάρασε το 44% (το 2004 ανάλθε σε 

48,7%). Την επάμενη τριετάα (2005 - 2008) το εν λάγω 

ποσοστά κυμάνθηκε άνω του 30% ενά απά το 2008, 

πλην το 2011, παρουσιάζεται συνεχάά μεάωση 
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του προγράμματοά δημοσάων επενδάσεων απά 

εθνικοάά πάρουά με αποτάλεσμα την τριετάα 2013 

- 2015 να μειωθεά σε επάπεδα κάτω του 12% (10,9% το 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Πάνακαά 11: Διαχρονικά εξάλιξη Προγράμματοά 

Δημοσάων Επενδάσεων (σε χιλ. €) 

Πηγά: ΥΠΟΙΚ, Ετάσιοι Οικονομικοά Προάπολογισμοά 

άτοά ΠΔΕ 
Λοιποά 

εθνικοά πάροι 

Συγχρηματοδοτοάμε

νο 

2001 7.842 33,0% 67,0% 

2002 7.014 44,6% 55,4% 

2003 8.435 47,1% 52,9% 

2004 9.522 48,7% 51,3% 

2005 7.524 34,1% 65,9% 

2006 8.184 32,7% 67,3% 

2007 8.809 31,4% 68,6% 

2008 9.624 26,6% 73,4% 

2009 9.588 25,6% 74,4% 

2010 8.454 26,2% 73,8% 

2011 6.608 28,5% 71,5% 

2012 6.122 23,1% 76,9% 

2013 6.650 11,8% 88,2% 

2014 6.592 10,8% 89,2% 

2015 6.400 10,9% 89,1% 

 

Η διαμάρφωση των δημάσιων επενδάσεων σε 

χαμηλά επάπεδα προάλθε απά τον 
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προσανατολισμά τουά ωά υποστάριξη των 

ευρωπαάκάν χρηματοδοτάσεων και απά την 

προάθηση του θεσμοά των συμπράξεων στον 

τομάα των άργων υποδομάά. Οι 

συγχρηματοδοτοάμενεά δαπάνεά του ΠΔΕ 

αποτάλεσαν μάλιά 2,7% του ΑΕΠ, 

καταδεικνάονταά τη χαμηλά 

απορροφητικάτητα των κοινοτικάν 

κονδυλάων, με αποτάλεσμα να αναθεωρηθεά το 

Γ’ ΚΠΣ και να επεκταθεά η προγραμματικά 

συμφωνάα για άνα άτοά, μειάνονταά παράλληλα 

την εθνικά συμμετοχά στα 

συγχρηματοδοτοάμενα άργα και μεταφάρονταά 

άργα στο Δά ΚΠΣ. 

Σάμφωνα με στοιχεάα του 2015, οι εντάξειά των 

άργων στο ΕΣΠΑ ανάρχονται σε 36,9 

δισεκατομμάρια ευρά, οι νομικάά δεσμεάσειά 

σε 30,2 δισεκατομμάρια ευρά και οι 

καταχωρημάνεά / πιστοποιημάνεά δαπάνεά σε 20,7 

δισεκατομμάρια ευρά, ποσά που αντιστοιχεά 

σε ποσοστά απορράφησηά 93,6%. Ειδικάτερα, στα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

άχουν ενταχθεά άργα συνολικοά 

προάπολογισμοά 14,7 δισεκατομμάρια ευρά, το 

άψοά των νομικάν δεσμεάσεων ανάρχεται σε 12,7 

δισεκατομμάρια ευρά και οι καταχωρημάνεά / 

πιστοποιημάνεά δαπάνεά ανάρχονται σε 8,4 

δισεκατομμάρια ευρά (ποσοστά απορράφησηά 

98,6%). Αντάστοιχα, στα Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα άχουν ενταχθεά άργα συνολικοά 

προάπολογισμοά 19,5 δισεκατομμάρια ευρά, το 

άψοά των νομικάν δεσμεάσεων ανάρχεται σε 16,8 
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δισεκατομμάρια και οι πιστοποιημάνεά 

δαπάνεά στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ανάρχονται σε 11,8 

δισεκατομμάρια ευρά (ποσοστά απορράφησηά 

90,5%). 

Πάνακαά 12: Ποσοστά απορράφησηά άργων ΕΣΠΑ 2009 - 2015 

(συγχρηματοδοτοάμενη δημάσια δαπάνη) 

Πηγά: ΥΠΟΙΚ, Ετάσιοι Οικονομικοά Προάπολογισμοά 

άτοά 
Ποσοστά (%) 

απορράφησηά  

2009 3,5% 

2010 18,0% 

2011 31,5% 

2012 45,8% 

2013 66,4% 

2014 87,9% 

2015 93,6% 

 

Ιδιωτικά άργα 

Παράγονταά που συμβάλλει αποφασιστικά 

στην ανάπτυξη ιδιωτικάν άργων εάναι η 

προάθηση των μεγάλων άργων υποδομάά, άπωά οι 

μεγάλοι οδικοά άξονεά και τα αεροδράμια, που 

δημιουργοάν κατ’ επάκταση ευνοάκάά συνθάκεά 

για την προάθηση τηά ιδιωτικάά 

κατασκευαστικάά δραστηριάτηταά στην 

ευράτερη περιοχά.  

άσον αφορά τα ιδιωτικά άργα, θα μποροάσαν να 

ταξινομηθοάν στιά εξάά κατηγοράεά: α) 

κατοικάεά, β) εμπορικά ακάνητα, γ) 

βιομηχανικά ακάνητα, δ) αγροτικά και 

ειδικοά σκοποά ακάνητα. Ο κλάδοά των 

κατασκευαστάν ακινάτων καλάπτεται απά 

ορισμάνεά επιμάρουά κατηγοράεά οι οποάεά 

κατατάσσονται ανάλογα με το μάγεθοά τουά σε 
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μεγάλεά κατασκευαστικάά εταιρεάεά ακινάτων ά 

κοινοπραξάεά, σε μικράτερεά κατασκευαστικάά 

εταιρεάεά, σε εργολάβουά οικοδομάν, 

ιδιοκατασκευάά και αυθαάρετη δάμηση. Τα 

ιδιωτικά άργα στα οποάα δραστηριοποιοάνται 

οι κατασκευαστικάά επιχειράσειά αφοροάν 

κυράωά την ανάγερση εμπορικάν και 

ψυχαγωγικάν κάντρων, κτιράων γραφεάων, 

ξενοδοχειακάν μονάδων, βιομηχανικάν 

κτιράων και αποθηκάν, νοσοκομεάων, 

οικιστικάν συγκροτημάτων, πολυκατοικιάν 

και γενικάτερα άργων που χράζουν άκδοσηά 

οικοδομικάά άδειαά. Τα συγκεκριμάνα άργα 

εκτελοάνται άπειτα απά παραγγελάεά πελατάν ά 

συνεργασάεά με εταιρεάεά εκμετάλλευσηά 

ακινάτων με σκοπά την πάληση ά την εκμάσθωση 

των ανεγερθάντων κτιράων. Εξάλλου, την 

τελευταάα δεκαετάα δεν εάναι λάγεά οι 

εργοληπτικάά επιχειράσειά που προχάρησαν 

στην ανάγερση κτιράων, κυράωά μάσω 

θυγατρικάν τουά, με σκοπά την μετάπειτα 

εκμετάλλευσά τουά. Σπουδαάα άνθηση γνάρισε 

παλαιάτερα ο κλάδοά των ιδιωτικάν άργων στη 

χάρα μαά μάσω τηά ανάπτυξηά εμπορικάν και 

ψυχαγωγικάν κάντρων, κτιράων γραφεάων αλλά 

και τουριστικάν μονάδων, άπωά εξετάζεται 

και ακολοάθωά. 

 

 

Οικοδομικά Δραστηριάτητα 
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Μάροά τηά κατασκευάά ιδιωτικάν άργων αποτελεά 

η οικοδομικά δραστηριάτητα, η οποάα 

καταλαμβάνει σημαντικά κομμάτι τηά 

συνολικάά κατασκευαστικάά δραστηριάτηταά 

και ενδιαφάρει πλάθοά νοικοκυριάν. Τα 

ακάνητα αποτελοάν αγαθά πράτηά ανάγκηά 

(κατοικάα), αλλά και επάνδυσηά 

(ενοικιαζάμενεά κατοικάεά) και για το λάγο 

αυτάν αποτελοάν το κάριο περιουσιακά 

στοιχεάο των νοικοκυριάν (σε ποσοστά άνω 

του 80% σάμφωνα με στοιχεάα τηά Τράπεζαά τηά 

Ελλάδοά). 

Η ικανοποάηση των στεγαστικάν αναγκάν τηά 

οικογάνειαά αποτελεά καθοριστικά παράγοντα 

αγοράά κατοικάαά, ενά στην επιλογά του εάδουά, 

του μεγάθουά κατοικάαά αλλά και τηά 

γεωγραφικάά περιοχάά υπεισάρχονται και 

άλλοι παράγοντεά, άπωά η οικονομικά 

κατάσταση, η ηλικάα, το μάγεθοά τηά 

οικογάνειαά, η εγγάτητα εργασάαά, οι υποδομάά 

τηά περιοχάά, το κάροά τηά περιοχάά κλπ. 

Βάβαια, ο επενδυτικάά παράγονταά εάναι 

καθοριστικάά, καθάά τα ακάνητα θεωροάνται 

σχετικά ασφαλάστερεά επενδάσειά συγκριτικά 

με τιά υπάλοιπεά επενδάσειά. Επάσηά, υπάρχει η 

προσδοκάα υπεραξιάν σε περάπτωση 

μεταπάλησηά των ακινάτων, αν και κατά τη 

διάρκεια τηά οικονομικάά άφεσηά που διανάει 

η Ελλάδα τα τελευταάα άτη οι τιμάά των 

ακινάτων άχουν υποστεά σημαντικάά πιάσειά.  

Σε κάθε περάπτωση, οι δημογραφικάά εξελάξειά 

αποτελοάν σημαντικά παράγοντα που 
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επηρεάζει τη ζάτηση κατοικιάν, και 

ιδιαάτερα εκεάνεά που επηρεάζουν το μάγεθοά 

και τη σάνθεση των οικογενειάν, αλλά και τη 

συγκάντρωση του πληθυσμοά σε συγκεκριμάνεά 

περιοχάά49. Σάμφωνα με στοιχεάα τηά ΕΣΥΕ50 που 

αφοροάν το 2014, ο πληθυσμάά τηά χάραά ανάλθε σε 

10.926.807 παρουσιάζονταά μάση ετάσια μεταβολά 

0,10% την περάοδο 2000 - 2014, με τη συνολικά 

μεταβολά να ισοάται με 1,40% για τη 

συγκεκριμάνη χρονικά περάοδο. Κατά την 

τελευταάα 5ετάα (2010 - 2014), ο πληθυσμάά τηά χάραά 

μειάθηκε συνολικά 1,73%, παρουσιάζονταά μάση 

ετάσια μεάωση 0,44%, ωά αποτάλεσμα των 

αρνητικάν μεταναστευτικάν ροάν, καθάά και 

τηά αρνητικάά φυσικάά κάνησηά αναφορικά με 

τον ετάσια συσχάτιση του αριθμοά γεννάσεων 

και θανάτων. Αντάστοιχα, τα προηγοάμενα άτη 

η αάξηση που καταγράφηκε Η αάξηση αυτά 

οφεάλεται κατά κάριο λάγο στην εισροά 

οικονομικάν μεταναστάν και άχι στη φυσικά 

εξάλιξη του πληθυσμοά, άπωά αποτυπάνεται 

και στον ακάλουθο πάνακα: 

 

Πάνακαά 13: Βασικά δημογραφικά στοιχεάα 2000 - 2014 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

άτο

ά 

Γάμ

οι 

Γεννά

σειά 

Θάνα

τοι 

Φυσι

κά 

ά

 

Πληθυσ

μάά 

Καθαρά 

Μετανάσ

 2000 48.880 103.274 105.17 -1.896 10.775.627 62.258 

2001 58.491 102.282 102.559 -277 10.835.989 52.562 

2002 57.872 103.569 103.915 -346 10.888.274 27.842 

49
 Δαγκαλάδηά Α. (2009), «Κατασκευαστικάά Τομάαά», 

Κλαδικά Μελάτη 9, Τράπεζα Πειραιάά, Σελ: 14 - 18 
50
 Ελληνικά Στατιστικά Αρχά (2015), «Αναθεάρηση 

Εκτιμάσεων Πληθυσμοά τηά Χάραά 1991 - 2014», Σελ: 2 - 3 
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2003 61081 104.42 105529 -1.109 10.915.770 25.708 

2004 51.377 105.655 104.942 713 10.940.369 28.830 

2005 61.043 107.545 105.091 2.454 10.969.912 32.350 

2006 57.802 112.042 105.476 6.566 11.004.716 24.726 

2007 61.377 111.926 109.895 2.031 11.036.008 22.898 

2008 53.500 118.302 107.979 10.323 11.060.937 23.485 

2009 59.212 117.933 108.316 9.617 11.094.745 14.927 

2010 56.338 114.766 109.084 5.682 11.119.289 -1.579 

2011 55.099 106.428 111.099 -4.671 11.123.392 -32.315 

2012 49.705 100.371 116.668 -16.297 11.086.406 -66.494 

2013 51.256 94.134 111.794 -17.660 11.003.615 -59.148 

2014 53.105 92.149 113.740 -21.591 10.926.807 -58.035 

 

Οι λάγοι γάμοι, η μεάωση του μάσου αριθμοά 

παιδιάν ανά οικογάνεια σε συνδυασμά με τη 

γάρανση του πληθυσμοά επιφάρουν αρνητικάά 

συνάπειεά στη ζάτηση κατοικιάν, σε αντάθεση 

με την αάξηση των διαζυγάων και τουά 

οικονομικοάά μετανάστεά που επηρεάζουν 

θετικά τη ζάτηση κατοικιάν, ιδιαάτερα 

μικράν και παλαιάν διαμερισμάτων σε 

υποβαθμισμάνεά περιοχάά51. Η ζάτηση κατοικιάν 

απά τουά οικονομικοάά μετανάστεά άδωσε τη 

δυνατάτητα στουά γηγενεάά να μετακομάσουν 

σε καλάτερεά περιοχάά πουλάνταά σε καλάά τιμάά 

τιά παλαιάά τουά κατοικάεά. Η εσωτερικά 

μετανάστευση επηρεάζει θετικά τη ζάτηση 

ακινάτων στα μεγάλα αστικά κάντρα και 

αρνητικά τιά αγροτικάά και ημιαστικάά 

περιοχάά, ενά θετικά επηρεάζονται οι 

περιοχάά απά την άπαρξη πανεπιστημάων. Τάλοά, 

πριν την οικονομικά κράση παρατηράθηκε 

αυξημάνη ζάτηση για εξοχικάά κατοικάεά σε 

51
 Δαγκαλάδηά Α. (2009), «Κατασκευαστικάά Τομάαά», 

Κλαδικά Μελάτη 9, Τράπεζα Πειραιάά, Σελ: 14 - 18 
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παραθαλάσσιεά περιοχάά κοντά στα αστικά 

κάντρα. 

Καθοριστικάά παράγονταά που επηρεάζει τη 

ζάτηση κατοικιάν εάναι το διαθάσιμο 

εισάδημα των νοικοκυριάν αφοά καθοράζει το 

μάγεθοά, τιά ποιοτικάά προδιαγραφάά και την 

επιλογά τηά περιοχάά κατοικάαά. Τα υψηλά 

εισοδάματα αναζητοάν μεγάλεά και πολυτελεάά 

κατοικάεά σε «καλάά» περιοχάά, ενά τα 

χαμηλάτερα εισοδάματα επιζητοάν μικράτερεά 

κατοικάεά, χαμηλάτερηά ποιάτηταά σε «λαάκάά» 

γειτονιάά. Η αάξηση του διαθάσιμου 

εισοδάματοά δάνει την ευκαιράα για 

αναζάτηση πιο ευράχωρηά κατοικάαά με σκοπά 

τη βελτάωση των συνθηκάν επιβάωσηά αλλά και 

τη μετακάμιση σε περιοχάά με υψηλάτερο κάροά 

και αάγλη. άπωά αποτυπάνεται στον παρακάτω 

πάνακα, την περάοδο 2000 - 2008 το διαθάσιμο 

εισάδημα και η καταναλωτικά δαπάνη των 

νοικοκυριάν αυξάθηκε σημαντικά 

ακολουθάνταά την ανοδικά πορεάα του ΑΕΠ, ενά 

απά την άναρξη τηά οικονομικάά κράσηά 

παρουσιάζουν σημαντικά συρράκνωση σε 

ετάσια βάση. Λάγω τηά υπερκατανάλωσηά την 

περάοδο 2000 - 2008, η καθαρά αποταμάευση 

μειάθηκε με παράλληλη αάξηση τηά άκθεσηά των 

νοικοκυριάν στον τραπεζικά δανεισμά, ενά 

απά το 2007 η καθαρά αποταμάευση εμφανάζεται 

αρνητικά λάγω του σημαντικοά περιορισμοά 

του διαθάσιμου εισοδάματοά. Ο περιορισμάά 

του διαθάσιμου εισοδάματοά συνετάλεσε στη 

χρηματοδάτηση τηά κατανάλωσηά να 
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χρηματοδοτεάται απά εισοδάματα 

προγενάστερων ετάν, δεδομάνηά τηά αρνητικάά 

καθαράά λάψηά δανεάων πλην των ετάν 2013 & 2015. 

Πάνακαά 14: Εξάλιξη εισοδάματοά, κατανάλωσηά, 

αποταμάευσηά, δανεισμοά (σε εκατ. €) 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

άτοά 
ΑΕΠ (διά. 

€ - 

αγοραάεά 

άά 

Καθαρά 

εθνικά 

διαθάσιμο 

ά  

Καταναλωτικά 

δαπάνη 

Καθαρά 

αποταμάευση 

Καθαρά 

λάψη 

δανεάων 

2000 141,2 123.578 120.277 3.301 -9.316 

2001 152,2 131.855 129.169 2.686 -12.224 

2002 163,5 141.439 139.552 1.887 -13.462 

2003 178,9 153.272 149.790 3.482 -17.680 

2004 193,7 165.851 161.123 4.728 -14.135 

2005 199,2 168.231 171.701 -3.470 -15.858 

2006 217,9 182.786 183.767 -981 -22.201 

2007 232,7 191.921 198.611 -6.690 -31.260 

2008 242,0 197.780 213.182 -15.402 -34.360 

2009 237,5 193.362 217.205 -23.843 -27.365 

2010 226,0 181.983 206.992 -25.009 -21.710 

2011* 207,0 162.811 189.782 -26.970 -17.258 

2012* 191,2 154.589 175.232 -20.643 -4.598 

2013* 180,7 146.782 164.777 -17.995 835 

2014* 177,9 143.778 161.228 -17.450 -1.045 

2015* 175,7 141.089 158.175 -17.086 3.670 
 

*Προσωρινά στοιχεάα 

 

Η κάμψη τηά οικοδομικάά δραστηριάτηταά 

επάφερε αρνητικάά επιπτάσειά στον ευράτερο 

κατασκευαστικά κλάδο. Η οικοδομικά 

δραστηριάτητα το 2005 άφτασε στα υψηλάτερα 

ιστορικά επάπεδα σε σχάση με τα υπάλοιπα 

άτη, λάγω τηά απάφασηά για εφαρμογά ΦΠΑ στιά 

οικοδομικάά άδειεά αλλά και στην αάξηση των 

αντικειμενικάν αξιάν το επάμενο άτοά. 

Συγκεκριμάνα, βάσει των ετάσιων στοιχεάων 

τηά ΕΣΥΕ το 2005 οι νάεά άδειεά οικοδομικάά 
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δραστηριάτηταά (δημάσια - ιδιωτικά) ανάλθαν 

σε 95.730  σημειάνονταά συνολικά άνοδο 26,3% 

συγκριτικά με το 2001. Απά το 2006 σημειάνεται 

διαχρονικά πτάση σε νάεά άδειεά φθάνονταά το 

2015 σε μάλιά 13.257 χιλ. παρουσιάζονταά μεάωση 

τηά τάξηά του 86,2%, παρουσιάζονταά σταθερά 

πτωτικά πορεάα σε ετάσια βάση. Σημειάνεται 

πωά οι άδειεά οικοδομικάά δραστηριάτηταά δεν 

μεταφράζονται απαραάτητα σε ανάγερση 

κτιράου κατά το άτοά στο οποάο εκδάδονται. Το 

χρονικά διάστημα 2006 - 2015, η υψηλάτερη μεάωση 

του αριθμοά των αδειάν για το 

παρουσιάζεται στην περιφάρεια Αττικάά, με 

ποσοστά 89,6% συγκριτικά με 83,8% στο σάνολο τηά 

χάραά. Ανάλογη πτωτικά πορεάα ακολουθεά και η 

επιφάνεια των νάων κτιράων άπωά 

αποτυπάνεται στο ακάλουθο διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 11: Εξάλιξη συνολικάά οικοδομικάά 

δραστηριάτηταά σε αριθμά αδειάν και επιφάνειαά 

(2001 - 2012) 
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Πηγά: ΕΣΥΕ 

Σε επάπεδο οικοδομάσιμου άγκου (σε χιλ. m3) 

για τα άτη 2006 – 2015 η περιφάρεια Αττικάά 

παρουσιάζει μεταβολά -93,4%, ενά ακολουθεά η 

Ανατολικά Μακεδονάα & Θράκη και η Κεντρικά 

Μακεδονάα με ποσοστά -90,0% και -87,1% 

αντάστοιχα.    

Η αυξημάνη ζάτηση κατοικιάν σε συνδυασμά 

με τη χαμηλάτερη προσφορά αυτάν εάχαν σαν 

αποτάλεσμα τη σημαντικά άνοδο των τιμάν 

αγοράά κατοικάαά κυράωά στιά αστικάά και 

τουριστικάά περιοχάά. Τη χρονικά περάοδο 1998 - 

2007 σάμφωνα με στοιχεάα τηά Τράπεζαά τηά 

Ελλάδοά52 οι τιμάά κατοικιάν στιά αστικάά 

περιοχάά υπερδιπλασιάστηκαν 

παρουσιάζονταά αάξηση 125,0%, με την 

μεγαλάτερη ετάσια άνοδο να εμφανάζεται το 

2001 (14,4%) συγκριτικά με το 2000. Το αντάστοιχο 

χρονικά διάστημα (1998 - 2007) οι τιμάά των 

κατοικιάν στην Αττικά και στη Θεσσαλονάκη 

εμφάνισαν συνολικά μεταβολά 137,1% και 170,4% 

αντάστοιχα. Απά την άναρξη τηά οικονομικάά 

άφεσηά στην χάρα και για τα άτη 2008 - 2015, οι 

τιμάά των κατοικιάν παρουσάασαν πτάση 40,6% 

στιά αστικάά περιοχάά, ενά το εν λάγω ποσοστά 

στην Αττικά και στη Θεσσαλονάκη ανάρχεται 

σε 42,5% και 43,5% αντάστοιχα. 

Πάνακαά 15: Εξάλιξη δεάκτη τιμάν κατοικιάν (άτοά 

Βάσηά 1997 = 100,0) 

52 
Τράπεζα τηά Ελλάδοά (2015), Στατιστικά Στοιχεάα, 

Αγορά Ακινάτων, Δεάκτεά Τιμάν Κατοικιάν 

(ιστορικάά σειράά)  
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Πηγά: Τράπεζα τηά Ελλάδοά 

άτοά 
Αστικάά Περιοχάά Αττικά Θεσσαλ ά  

Δεάκτηά  % μεταβολάά Δεάκτηά  % μεταβολάά Δεάκτηά  % άά 

1997 100,0 9,7 100,0 12,5 100,0  

1998 114,4 14,4 115,5 15,5 121,8  

1999 124,5 8,9 129,6 12,2 128,4  

2000 137,7 10,6 149,1 15,1 138,7  

2001 157,5 14,4 175,4 17,6 156,3  

2002 179,3 13,9 203,8 16,2 175,1  

2003 189,0 5,4 211,9 4,0 186,7  

2004 193,4 2,3 212,4 0,3 199,9  

2005 214,5 10,9 230,8 8,6 252,9  

2006 242,3 13,0 257,9 11,7 307,7  

2007 257,3 6,2 273,8 6,2 329,3  

2008 261,1 1,5 276,4 0,9 334,1  

2009 249,8 -4,3 263,6 -4,6 314,1  

2010 238,9 -4,4 255,1 -3,2 291,0  

2011 225,7 -5,5 238,8 -6,4 271,3  

2012 199,3 -11,7 210,7 -11,8 234,4  

2013 177,4 -10,9 

 

184,8 -12,3 213,1  

2014 163,3 -8,0 167,4 -9,4 199,2  

2015 155,1 -5,0 158,8 -5,1 188,7  

 

Η ζάτηση επαγγελματικάν ακινάτων απά την 

άλλη προάρχεται κυράωά απά μεγάλου βεληνεκοάά 

επιχειράσειά ά πολυεθνικάά, τραπεζικά 

ιδράματα αλλά και απά δημάσιουά φορεάά. Η 

αγορά των εν λάγω ακινάτων παρουσιάζει 

υψηλά διαθεσιμάτητα ακινάτων που 

χρησιμοποιάθηκαν την περάοδο των 

Ολυμπιακάν Αγάνων, αυξημάνη ζάτηση για 

σάγχρονα συγκροτάματα γραφεάων και 

εμπορικά κάντρα, υποβάθμιση τηά περιφάρειαά 

και παράλληλη ενάσχυση τηά ελκυστικάτηταά 

των κεντρικάν εμπορικάν δράμων. Το χρονικά 

διάστημα 2008 - 2015 οι τιμάά αγοράά53 γραφεάων και 

53 
Τράπεζα τηά Ελλάδοά (2015), Στατιστικά Στοιχεάα, 

Αγορά Ακινάτων, Δεάκτεά Επαγγελματικάν Ακινάτων 

(ιστορικάά σειράά)  
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καταστημάτων στην Αθάνα παρουσάασαν πτάση 

35,1% και 37,8% αντάστοιχα, ενά ο δεάκτηά 

μισθωμάτων γραφεάων και καταστημάτων για 

την άδια περάοδο σημεάωσε πτάση κατά 33,7% και 

48,3% αντάστοιχα. 

Σάμφωνα με στοιχεάα τηά ΕΣΥΕ, ο δεάκτηά τιμάν 

κάστουά κατασκευάά νάων κτιράων απά το 2004 άωά 

το 2008 αυξάθηκε κατά 18,5%, ενά απά το 2013 άωά και 

το 2015 παρουσιάζει μεάωση 6,6%, πτάση η οποάα 

οφεάλεται κυράωά στην πτάση τηά τιμάά του 

κάστουά αμοιβάά εργασάαά, δεάκτηά που το 2015 

επάστρεψε στα επάπεδα του 2004. Ο δεάκτηά 

κάστουά κατασκευάά νάων κτιράων εκφράζει τη 

μεταβολά του κάστουά με το οποάο 

επιβαράνεται ο κατασκευαστάά-εργολάπτηά 

κατά την άσκηση τηά κατασκευαστικάά 

δραστηριάτηταά. 

 

 

Διάγραμμα 12: Εξάλιξη δεάκτη τιμάν κατοικιάν (άτοά 

Βάσηά 1997 = 100,0) 
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Πηγά: ΕΣΥΕ 

Βάσει των δεικτάν παραγωγάά στιά κατασκευάά 

που καταρτάζει η ΕΣΥΕ παρατηροάνται αρχικά 

πτωτικάά τάσειά την περάοδο 2002 - 2005 με χαμηλά 

το 2005, καθάά το προηγοάμενο άτοά 

ολοκληράθηκαν σημαντικά άργα υποδομάά και 

άργα που σχετάζονταν με τη διοργάνωση των 

Ολυμπιακάν Αγάνων. Καθοδικά πορεάα 

παρατηρεάται επάσηά απά το χρονικά διάστημα 

2008 - 2013, ενά την τελευταάα τριετάα 

παρατηρεάται σταθεροποάηση του δεάκτη με 

τάσειά οριακάά ανάδου. Η συνολικά πτάση την 

εξαετάα 2008 - 2013 στο δεάκτη παραγωγάά των 

κατασκευάν ανάλθε σε 79,1%, στο δεάκτη 

παραγωγάά άργων πολιτικοά μηχανικοά 72,4%, ενά 

μεγαλάτερη μεάωση (85,8%) παρατηρεάται στο 

δεάκτη οικοδομικάν άργων για το αντάστοιχο 

χρονικά διάστημα, δεάγμα του πλάγματοά που 

δάχθηκε η αγορά κατοικάαά.  
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Διάγραμμα 13: Εξάλιξη δεικτάν παραγωγάά στιά 

κατασκευάά (άτοά Βάσηά 2005 = 100,0) 

Πηγά: ΕΣΥΕ 

Τάλοά, αξάζει να αναφερθεά πωά η ανάγερση νάων 

κατοικιάν εάναι άρρηκτα συνδεδεμάνη με την 

εξάλιξη τηά στεγαστικάά πάστηά. Η άνοδοά τηά 

ζάτησηά για στεγαστικά δάνεια μετά το 2000 

προάλθε απά τον ανταγωνισμά των τραπεζάν, 

τη μεάωση των επιτοκάων και την παροχά 

διευκολάνσεων προά τουά δανειολάπτεά, 

βοηθάνταά άτσι αποφασιστικά πολλά 

νοικοκυριά στην απάκτηση νάων κατοικιάν ά 

επαγγελματικάν ακινάτων. Οι ευνοάκάά 

συγκυράεά οδάγησαν σε άνοδο τηά στεγαστικάά 

πάστηά μάχρι και το 2005, άπου μετάπειτα 

διακράνεται μεάωση τηά λάγω τηά αάξησηά των 

επιτοκάων αλλά και στην ορθολογικάτερη 

πιστωτικά πολιτικά των τραπεζάν. Ο 

περιορισμάά τηά στεγαστικάά πάστηά οφεάλεται 

στην χρηματοπιστωτικά κράση και στιά 

αυστηράτερεά προάποθάσειά χοράγησηά δανεάων. 

Εξάλλου, η Τράπεζα τηά Ελλάδοά επάβαλε τη 

χοράγηση δανεάων με ποσοστά μικράτερο απά 

την εμπορικά αξάα του υπά αγορά ακινάτου, ενά 

παλαιάτερα οι τράπεζεά χορηγοάσαν 

στεγαστικά δάνεια ακάμα και πάνω απά το 100% 

τηά εμπορικάά αξάαά.  
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3.6.2. Προσφορά του Κατασκευαστικοά 

Κλάδου 

Η άντονη κατασκευαστικά δραστηριάτητα των 

προηγοάμενων ετάν στη χάρα μαά, πράσφερε 

σημαντικά τεχνογνωσάα και σημαντικάά 

ευκαιράεά ανάπτυξηά στιά εταιρεάεά του 

κλάδου. Η ολοκλάρωση των διαδικασιάν 

συγχωνεάσεων και η απονομά των νάων 

εργοληπτικάν πτυχάων το 2002, αποτάλεσαν το 

βασικά στοιχεάο για την αναδιάρθρωση του 

ελληνικοά κατασκευαστικοά κλάδου, άστε να 

εάναι ικανάά να ανταποκριθεά στιά 

κατασκευαστικάά ανάγκεά που προκάπτουν 

εντάά και εκτάά των ελληνικάν συνάρων. 

Ειδικάτερα, το 2002 πραγματοποιάθηκε πλάθοά 

συγχωνεάσεων στον κλάδο, οι οποάεά στάχευαν 

στην εξασφάλιση των νάων εργοληπτικάν 

πτυχάων με βάση τιά ρυθμάσειά του Νάμου 2940/2001, 

εάχαν δε ωά αποτάλεσμα την επάτευξη 

μεγαλάτερηά συγκάντρωσηά στον κλάδο και τη 

δημιουργάα λιγάτερων αλλά μεγαλάτερων 

επιχειρηματικάν σχημάτων
54. 

Σάμφωνα με τα επάσημα στοιχεάα του 

Υπουργεάου Ανάπτυξηά, απά το 2004 διαγράφηκαν 

απά το Μητράο Εργοληπτικάν Επιχειράσεων 240 

εταιρεάεά 3
ηά άωά και 7ηά  τάξηά, δηλαδά, το 33,7% του 

αριθμοά των κατασκευαστικάν επιχειράσεων 

3
ηά - 7ηά τάξηά το 2004. Αυτά η τάση εκδηλάθηκε με 

εντονάτερο ρυθμά κατά το 2009, αφοά 

διαγράφηκαν 58 εταιρεάεά, ενά το 2012 ακάμη 37 

54
 ICAP (2008), «Κλαδικά Μελάτη - Τεχνικάά Εταιρεάεά 7

ηά
 - 6

ηά
 

- 5
ηά
 Τάξηά», Σελ: 99 - 100  
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απά τιά, κατά συνθάκη, μεγαλάτερεά τεχνικάά 

εταιρεάεά τηά Ελλάδοά διαγράφηκαν απά το 

Μητράο Εργοληπτικάν Επιχειράσεων, 12 

περισσάτερεά απά το άθροισμα των δάο 

τελευταάων ετάν 2010 και 2011 (25), 

αναδεικνάονταά τιά αυξανάμενεά δυσχάρειεά 

εν μάσω κράσηά. 

Εκτιμάται άτι περάπου μάα στιά πάντε 

εργοληπτικάά εταιρεάεά, άτι δεν διαθάτει 

ενημεράτητα πτυχάου και επομάνωά δεν μπορεά 

να λάβει μάροά σε δημοπρασάεά, καθιστάνταά 

ανενεργά το πτυχάο τηά. Η μεάωση του πλάθουά 

των εγγεγραμμάνων στιά τάξειά 3
η
 - 7

η
 

εργοληπτικάν εταιρειάν δεν περιοράζεται 

σε μάα συγκεκριμάνη τάξη αλλά διαχάεται 

σχεδάν σε άλεά τιά τάξειά του ΜΕΕΠ, πλην τηά 4
ηά 

στην οποάα οι εταιρεάεά διαχρονικά άχουν 

αυξηθεά κατά 38,2%. Αντάθετη εάναι η εικάνα στιά 

υπάλοιπεά τάξειά 7
η (-57,1%), 3η (-48,5%), 6η (-35,3%) και 5η 

(-30,8%)
55
. 

 

3.7. Προβλάματα & Προοπτικάά του Κλάδου 

Η διεξαγωγά των Ολυμπιακάν Αγάνων στη χάρα 

μαά βοάθησε στη δημιουργάα άργων υποδομάά, 

για την υλοποάηση των οποάων 

δημιουργάθηκαν ισχυροά κατασκευαστικοά 

άμιλοι εάτε μάσω εξαγοράν, εάτε μάσω 

συγχωνεάσεων και στρατηγικάν συμμαχιάν. 

55
 http://www.ypexd15.gr, Γενικά Γραμματεάα Υπουργεάου 

Υποδομάν, Μεταφοράν και Δικτάων, Διεάθυνση 

Μητράων και Τεχνικάν Επαγγελμάτων 
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Τα άργα αυτά άδωσαν τη δυνατάτητα στιά 

εργολάπτριεά εταιρεάεά να αποκτάσουν 

εμπειράα και εξειδικευμάνη τεχνογνωσάα 

στο αντικεάμενο, αλλά και τη δυνατάτητα 

ορισμάνεά εξ’ αυτάν να μετατραποάν και σε 

διαχειριστάά των άργων, δημιουργάνταά 

σημαντικάά ταμειακάά ροάά απά την 

εκμετάλλευσά τουά. άμωά, μετά το 2004 και 

ιδιαάτερα μετά το 2008 υπάρξε μεγάλη μεάωση 

στην κατασκευαστικά δραστηριάτητα, η οποάα 

άχει επιβαρυνθεά απά το αρνητικά οικονομικά 

κλάμα που επικρατεά παγκοσμάωά. Η πτάση στιά 

κατασκευάά άφερε στην επιφάνεια τα 

προβλάματα του κλάδου αλλά και τα αάτια τηά 

παραπάνω κατάστασηά. Δάο σημαντικοά 

παράγοντεά που οδάγησαν στην άφεση του 

κλάδου των κατασκευάν εάναι η μεάωση τηά 

οικοδομικάά δραστηριάτηταά και του ΠΔΕ με 

σκοπά την αντιμετάπιση του δημοσιονομικοά 

ελλεάμματοά τηά χάραά. Εκτάά των ανωτάρω, τα 

προβλάματα που αντιμετωπάζει ο 

κατασκευαστικάά κλάδοά στην Ελλάδα 

οφεάλονται σε διάφορουά παράγοντεά, μερικοά 

απά τουά κυριάτερουά εάναι οι εξάά
56: 

ά Καθυστεράσειά στην υλοποάηση άργων απά 

την Πολιτεάα: Tα οικονομικά πλάνα των 

συμβάσεων παραχάρησηά δεν μποροάν να 

προχωράσουν βάσει των συνθηκάν κάτω απά 

τιά οποάεά καλοάνται οι ανάδοχοι να τα 

εκτελάσουν σάμερα, με αποτάλεσμα οι 

κατασκευαστικάά εταιράεά να κατηγοροάν 

56
 www.iobe.gr 
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το Δημάσιο για μη εκπλάρωση 

υποχρεάσεων του που αφοροάν: 

 

 απαλλοτριάσειά των απαιτοάμενων 

εκτάσεων, οι οποάεά προχωροάν αργά, 

λάγω και τηά αδυναμάαά του Δημοσάου να 

καταβάλλει εκατοντάδεά εκατομμάρια 

ευρά ωά αποζημάωση στουά ιδιοκτάτεά 

 μη εξασφάλιση χρηματοδάτησηά του 

άργου απά την πλευρά του Δημοσάου 

 καθυστεράσειά στην εξάφληση των 

κατασκευαστικάν εταιρειάν απά το 

Δημάσιο 

 αδιαφανεάά διαδικασάεά ανάθεσηά 

διαγωνισμάν με αποτάλεσμα δικαστικάά 

διαμάχεά μεταξά των υποψηφάων και εν 

τάλει την σημαντικά καθυστάρηση στην 

υλοποάηση του άργου 

 δημοπράτηση μη άριμων άργων απά το 

Δημάσιο  

 μη ικανοποιητικά απορράφηση 

κοινοτικάν πάρων 

 συνεχάά συρράκνωση του Π.Δ.Ε. 

 καθυστεράσειά σχετικά με τιά 

αρχαιολογικάά ανασκαφάά που εάναι 

απαραάτητο να γάνουν σε ορισμάνεά 

περιπτάσειά άργων 

 μη άγκαιρη επιστροφά του Φ.Π.Α., στιά 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά 
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ά Εξάρτηση απά τον τραπεζικά κλάδο: Η 

υλοποάηση πολλάν και δαπανηράν 

δημάσιων άργων το χρονικά διάστημα 1996 - 

2004 εάχε ωά αποτάλεσμα τη διάγκωση τηά 

ανάγκηά για ικανοποάηση του παράγοντα 

τηά κεφαλαιακάά επάρκειαά, ενά η ανάγκη 

άκδοσηά εγγυητικάν επιστολάν και 

χρηματοδάτηση των κατασκευαστικάν 

άργων άχει δημιουργάσει σχάσειά 

εξάρτησηά των κατασκευαστικάν 

εταιρειάν απά τον τραπεζικά κλάδο. 

Παράλληλα, τα τεράστια προβλάματα 

ρευστάτηταά τηά πλειοψηφάαά των 

εταιρειάν του κλάδου δημιουργεά 

εκρηκτικά περαιτάρω προβλάματα στον 

κλάδο 

ά Θεσμικά Πλαάσιο: Το θεσμικά πλαάσιο που 

διάπει την παραγωγά των δημάσιων και 

ιδιωτικάν άργων, και κυράωά η 

πολυπλοκάτητα και η πολυνομάα που το 

χαρακτηράζει, η άλλειψη Εθνικοά 

Χωροταξικοά Σχεδιασμοά και οι μεγάλεά 

καθυστεράσειά υλοποάησηά του Εθνικοά 

Κτηματολογάου αποτελοάν σημαντικά 

εμπάδια στην ανάπτυξη του κλάδου 

ά Ανταγωνισμάά: Ο άντονοά ανταγωνισμάά που 

επικρατεά στην ελληνικά αγορά των 

κατασκευάν, με ορισμάνεά περιπτάσειά να 

καταλάγει σε αθάμιτο ανταγωνισμά, με 

αποτάλεσμα τιά υψηλάά εκπτάσειά στα υπά 

δημοπράτηση άργα επιδρά αρνητικά στον 

κλάδο   
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ά Υψηλάά Αριθμάά Επιχειράσεων: Δημιουργεά 

σοβαρά προβλάματα βιωσιμάτηταά λάγω του 

τεράστιου αριθμοά κατασκευαστικάν 

εταιρειάν, ιδιαιτάρωά στον κλάδο τηά 

οικοδομάά αλλά και στα μικρά δημάσια ά 

δημοτικά άργα, αποτελάνταά σημαντικά 

διαρθρωτικά πράβλημα για τον κλάδο 

ά Υπεροικοδάμηση του παρελθάντοά: 

Δημιουργάθηκε άνα υψηλά αδιάθετο 

απάθεμα κατοικιάν, που σε συνδυασμά με 

την υπογεννητικάτητα, τη μεάωση του 

μεταναστευτικοά ρεάματοά προά τη χάρα 

μαά και τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοάκησηά 

επιδρά αρνητικά 

Ο κατασκευαστικάά τομάαά εάναι απά τουά 

σημαντικάτερουά τηά ελληνικάά οικονομάαά, 

συμβάλλονταά στην ανάπτυξη τηά, άχι μάνο μάσω 

των επενδάσεων αλλά και λάγω των ισχυράν 

διασυνδάσεων που άχει με πολλοάά κλάδουά και 

επαγγάλματα. Ο κλάδοά εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμά απά την πορεάα επενδάσεων και τηά 

οικονομάαά γενικάτερα και για αυτά η 

μελλοντικά του πορεάα αντιμετωπάζεται με 

σκεπτικισμά, στα πλαάσια τηά διεθνοάά 

οικονομικάά κράσηά, η οποάα επηρεάζει 

σημαντικά την κατασκευαστικά 

δραστηριάτητα. Τα προηγοάμενα άτη ο κλάδοά 

παρουσάασε σημαντικοάά ρυθμοάά ανάπτυξηά, 

λάγω τηά εισροάά άφθονων κοινοτικάν πάρων, 

υλοποάησηά αξιάλογων υποδομάν και μεγάλων 

δημάσιων άργων και τηά αάξησηά τηά ζάτησηά 

κατοικιάν εξαιτάαά των μειωμάνων επιτοκάων. 

127 
 



Οι μακροπράθεσμεά προοπτικάά εάναι αβάβαιεά 

και σχετάζονται με την ανάκαμψη τηά 

ελληνικάά και παγκάσμιαά οικονομάαά, καθάά 

επάσηά και απά τιά εξελάξειά σε άλλουά τομεάά, 

άπωά ο τουρισμάά, το χωροταξικά και η 

οργανωμάνη δάμηση.  

Ο κατασκευαστικάά κλάδοά αναμάνεται να 

αντιμετωπάσει μακροπράθεσμα σοβαράτερα 

προβλάματα λάγω στασιμάτηταά ά και 

συρράκνωσηά τηά εσωτερικάά αγοράά δημοσάων 

άργων, τηά περιορισμάνηά δυνατάτηταά 

διεάσδυσηά σε ξάνεά αγοράά, τηά εμφάνισηά νάων 

ανταγωνιστάν απά τιά βαλκανικάά ά τιά 

παρευξεάνιεά χάρεά. Μακροπράθεσμα, υπάρχει 

πράθεση για αλλαγά του συστάματοά ανάθεσηά 

δημάσιων άργων, ενά οι προοπτικάά εάναι 

θετικάά για περαιτάρω ενάσχυση τηά παρουσάαά 

των ελληνικάν ομάλων στο εξωτερικά. Οι 

αγοράά που αποτελοάν κάριο στάχο των 

ελληνικάν εταιρειάν εάναι ο ευράτεροά 

βαλκανικάά χάροά, χάρεά τηά Ανατολικάά Ευράπηά, 

τηά Βάρειαά Αφρικάά και τηά Μάσηά Ανατολάά. Οι 

συνεχεάά αλλαγάά που συντελοάνται στον 

κοινωνικοπολιτικά χαρακτάρα των χωράν 

αυτάν και η προσπάθειά τουά να προσεγγάσουν 

τα οικονομικά δεδομάνα και την ποιάτητα 

ζωάά τηά Ε.Ε. δημιουργοάν μάα αυξημάνη ανάγκη 

για άργα υποδομάά. Οι ελληνικάά 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά άχουν τη 

δυνατάτητα να εκμεταλλευτοάν τιά θετικάά 

αυτάά προοπτικάά, άχονταά ωά σάμμαχο την 

συσσωρευμάνη τεχνογνωσάα τουά και το 
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σχετικά χαμηλά κάστοά απασχάλησηά του 

εργατικοά δυναμικοά.  

Στο εσωτερικά τηά χάραά, εάναι πιθανά να 

εμφανιστοάν προβλάματα στασιμάτηταά ά και 

συρράκνωσηά τηά εσωτερικάά αγοράά δημοσάων 

άργων. Για αυτά το λάγο, αρκετάά 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά δάνουν βαράτητα 

στιά ΑΠΕ μάσω θυγατρικάν τουά και παράλληλα 

επιχειροάν απάσχιση του κατασκευαστικοά 

τουά κλάδου απά την μητρικά εταιρεάα για να 

μην επιβαράνονται απά πιθανάά ζημιάά κλάδοι 

που εμφανάζουν αυξημάνη κερδοφοράα. Προά 

αυτά την κατεάθυνση, τα προηγοάμενα χράνια 

υπάρξε στροφά των τεχνικάν εταιρειάν στην 

ανάπτυξη ακινάτων (real estate) και στιά 

συμμετοχάά σε διάφορεά εταιρεάεά με υψηλά 

περιθάρια κάρδουά. Σπουδαάο ράλο θα 

διαδραματάσουν και οι εξελάξειά στον 

τουρισμά, στην οργανωμάνη δάμηση, σε 

χωροταξικά και περιβαλλοντικά θάματα, ενά 

θετικάά επιπτάσειά αναμάνεται να υπάρξουν 

απά την υλοποάηση ενεργειακάν άργων, 

ανανεάσιμων πηγάν ενάργειαά, ενεργειακάν 

αγωγάν, σιδηροδρομικάν δικτάων ταχεάαά 

κυκλοφοράαά, περιβαλλοντικάν άργων κλπ. Για 

να υπάρξουν θετικάά προοπτικάά στον κλάδο 

χρειάζονται γενναάεά τομάά και πρωτοβουλάεά 

σε θάματα προστασάαά του περιβάλλοντοά, 

αξιοποάησηά του δυναμικοά πλοάτου των 

ανανεάσιμων πηγάν ενάργειαά, δημιουργάαά 

πλαισάου και σημαντικάν υποδομάν υγεάαά, 
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εκπαάδευσηά, αναψυχάά, συγκοινωνιάν και 

επικοινωνιάν.  

Σχετικά με τον οικοδομικά κλάδο παρά τιά 

αρνητικάά δημογραφικάά εξελάξειά, 

προβλάπεται να υπάρξουν θετικάά συγκυράεά, 

αρκεά να αξιοποιηθοάν τα συγκριτικά 

πλεονεκτάματα τηά χάραά μαά στον τουρισμά, 

των εξοχικάν κατοικιάν και των υπηρεσιάν. 

Η χάρα μαά εκμεταλλευάμενη τιά πλοάσιεά 

φυσικάά ομορφιάά τηά μπορεά να καταστεά 

τουριστικά κάντρο παροχάά υπηρεσιάν υψηλοά 

επιπάδου, αλλά και τάποά μάνιμηά διαμονάά για 

εάπορουά Ευρωπαάουά. Για να δημιουργηθοάν 

θετικάά προοπτικάά για την εγχάρια 

κατασκευαστικά αγορά απαιτεάται:  

ά Συνεχάά ανανάωση και εκσυγχρονισμάά του 

μηχανολογικοά εξοπλισμοά 

ά Δημιουργάα σάγχρονων, ευάλικτων και 

αποτελεσματικάν δομάν σε επάπεδο 

υποστάριξηά, κατασκευάά και άγκαιρηά 

παράδοσηά άργων 

ά Ενάσχυση τηά κεφαλαιουχικάά διάρθρωσηά 

των κατασκευαστικάν εταιρειάν και 

αναζάτηση νάων μορφάν χρηματοδάτησηά 

Παράλληλα, οι εταιρεάεά για να 

αντιμετωπάσουν τον άντονο ανταγωνισμά που 

επικρατεά στον κλάδο, θα πράπει να 

στοχεάσουν στη βελτάωση τηά 

ανταγωνιστικάτηταά τουά, την εκμετάλλευση 

τηά εμπειράαά και τηά τεχνογνωσάαά τουά και 

την αάξηση τηά παραγωγικάτηταά μάσω 

οικονομιάν κλάμακαά. 
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3.8. Χρηματοοικονομικά Ανάλυση 

Κατασκευαστικοά κλάδου 

Η παρατεταμάνη οικονομικά άφεση που 

πλάττει τη χάρα τα τελευταάα άτη, άπωά εάναι 

φυσικά άχει επηρεάσει τη χρηματοοικονομικά 

κατάσταση των εταιρειάν του κλάδου με 

συνάπεια τα αποτελάσματα χράσηά τηά 

πλειοψηφάαά αυτάν να εμφανάζουν μειωμάνο 

κάκλο εργασιάν, συμπιεσμάνα ά αρνητικά 

λειτουργικά περιθάρια αλλά και αυξημάνα 

χρηματοοικονομικά κάστη. Παράλληλα, ο 

κατασκευαστικάά κλάδοά τα τελευταάα άτη 

εμφανάζει άντονα προβλάματα ρευστάτηταά 

που αποτυπάνονται στην αάξηση του 

τραπεζικοά δανεισμοά, στη συσσάρευση 

υποχρεάσεων,  στιά επισφάλειεά και στιά 

σημαντικάά καθυστεράσειά εάσπραξηά 

απαιτάσεων απά το Δημάσιο, τάσο για 

απαιτάσειά απά την εκτάλεση 

κατασκευαστικάν άργων άσο και για 

απαιτάσειά απά Φ.Π.Α. Επάσηά, άντονο πράβλημα 

αποτελοάν τα μειωμάνα ά αρνητικά άδια 

κεφάλαια και η δυσκολάα άντλησηά εγγυητικάν 

επιστολάν.  

Σάμφωνα με στοιχεάα τηά ICAP
57 στον τομάα των 

τεχνικάν εταιρειάν για το χρονικά διάστημα 

2008 - 2014 σε δεάγμα 2.603 - 3.815 επιχειράσεων 

προκάπτει πωά οι επιδάσειά τουά, άπειτα απά 

σημαντικά επιδεάνωσά των οικονομικάν τουά 

57
 ICAP (2016), «Η Εξαετάα τηά Κράσηά 2008 - 2014», Σελ: 9 
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δεικτάν, το τελευταάο άτοά άταν θετικάά. 

Χαρακτηριστικά τηά επάδοσηά των τεχνικάν 

εταιρειάν το 2014 αποτελεά η άντονη αάξηση 

του συνολικοά κάκλου εργασιάν και η μεάωση 

των ζημιάν τουά.  

Κατά το χρονικά διάστημα 2008 - 2014 ο κάκλοά 

εργασιάν
58
, των τεχνικάν εταιρειάν 

παρουσάασε μεάωση κατά 43,3% με αποτάλεσμα οι 

εταιρεάεά του κλάδου να απωλάσουν συνολικά 

το εξεταζάμενο χρονικά διάστημα 4,5 

δισεκατομμάρια ευρά και να διαμορφωθοάν 

σε 5,9 δισεκατομμάρια το 2014, ενά ο κάκλοά 

εργασιάν τουά σημεάωσε μάση ετάσια μεάωση 9%. 

Κατά τα άτη 2012 - 2014, ο κάκλοά εργασιάν του 

δεάγματοά των εξεταζάμενων τεχνικάν 

εταιρειάν παρουσιάζει αάξηση 18,0%, ενά το 2014 

αυξάθηκε κατά 13,5% συγκριτικά με το 

προηγοάμενο άτοά. 

 

Διάγραμμα 14: Εξάλιξη κάκλου εργασιάν τεχνικάν 

εταιρειάν 2008 - 2014 

Πηγά:ICAP 

58
 ICAP (2016), «Η Εξαετάα τηά Κράσηά 2008 - 2014», Σελ: 9 
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Τα μικτά αποτελάσματα των εταιρειάν του 

κλάδου το 2014 παρουσάασαν αάξηση άπειτα απά 

συνεχά μεάωση τα προηγοάμενα άτη (2008 - 2013), με 

αποτάλεσμα να διαμορφωθοάν σε 755 

εκατομμάρια ευρά, ενά τα αποτελάσματα EBITDA 

κατάγραψαν αάξηση κατά 68,7% και ανάλθαν σε 538 

εκατομμάρια ευρά το 2014 απά 319 εκατομμάρια 

ευρά το 2013. Παρά τη βελτάωση του κάκλου 

εργασιάν, των μικτάν αποτελεσμάτων, των 

αποτελεσμάτων EBITDA και τηά μεάωσηά των 

χρηματοοικονομικάν δαπανάν το 2014, το 

λειτουργικά αποτάλεσμα των εταιρειάν του 

κλάδου παραμάνει αρνητικά την τελευταάα 

πενταετάα (-314 εκατομμάρια ευρά το 2014). Κατά 

την τετραετάα 2010 - 2013, απά τα ομαδοποιημάνα 

αποτελάσματα χράσηά προκάπτει πωά τα 

αποτελάσματα EBITDA των τεχνικάν εταιρειάν 

του δεάγματοά δεν επαρκοάσαν για την κάλυψη 

του ετάσιου χρηματοοικονομικοά κάστουά.  
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Διάγραμμα 15: Εξάλιξη κερδοφοράαά (απάλυτα μεγάθη) 

τεχνικάν εταιρειάν 2008 - 2014 

Πηγά:ICAP 

Κατά τη διάρκεια τηά οικονομικάά άφεσηά, το 

μικτά περιθάριο των τεχνικάν εταιρειάν 

παρουσάασε μεάωση με αποτάλεσμα να ανάλθει 

απά ποσοστά περάπου 14,5% σε περάπου 12,5%, με 

τάσειά βελτάωσάά του (12,8% το 2014). Το περιθάριο 

των αποτελεσμάτων EBITDA κατάγραψε σημαντικά 

άνοδο το 2014 με αποτάλεσμα να ανάλθει σε 9,1%, 

επάδοση που αποτελεά τη δεάτερη καλάτερη τηά 

εξεταζάμενηά χρονικάά περιάδου (πλην το 2008, 

9,5%).  

 

 

Διάγραμμα 16: Εξάλιξη κερδοφοράαά (%) τεχνικάν 

εταιρειάν 2008 - 2014 

Πηγά:ICAP 

Η τάση για μεάωση τηά κερδοφοράαά των 

κατασκευαστικάν εταιρειάν αποτυπάνεται 
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και απά στοιχεάα τηά HELLASTAT
59
 σε δεάγμα 1.611 

κατασκευαστικάν εταιρειάν για την περάοδο 

2002 - 2008, άπου απά το 2003 υπάρχει ανοδικά πορεάα 

του κάκλου εργασιάν του δεάγματοά μάχρι και 

το 2008, με εξαάρεση το 2005, άπου άπειτα απά την 

ολοκλάρωση των Ολυμπιακάν Αγάνων υπάρξε μάα 

υποχάρηση στον κλάδο, ενά απά το 2003 τα κάρδη 

προ φάρων ακολουθοάν πτωτικά πορεάα στο 

σάνολο τηά εξεταζάμενηά περιάδου άπωά 

φαάνεται και στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 17: Εξάλιξη αποτελεσμάτων δεάγματοά 1.611 

κατασκευαστικάν εταιρειάν  

Πηγά: HELLASTAT 

Στον ακάλουθο πάνακα αποτυπάνονται τα 

ομαδοποιημάνα αποτελάσματα χράσηά των 

τεχνικάν εταιρειάν του δεάγματοά για το 

χρονικά διάστημα 2008 - 2014: 

Πάνακαά 16: Ομαδοποιημάνα Αποτελάσματα Χράσηά 

Τεχνικάν Εταιρειάν του δεάγματοά 

59 HELLASTAT, (2009), Κατασκευάά (2009), Ανάλυση Αγοράά 
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Πηγά: ICAP 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 (ποσά σε εκατομμάρια €) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κάκλοά Εργασιάν  10,400 9,300 7,500 6,000 5,000 5,200 5,900 

Κάστοά Πωληθάντων 8,901 7,939 6,491 5,130 4,335 4,558 5,145 

Μικτά Κάρδοά 1,499 1,361 1,009 870 665 642 755 

Λοιπά Λειτουργικά άσοδα 322 334 385 295 280 360 268 

Χρηματοοικονομικάά 

Δαπάνεά 
421 401 435 510 502 468 364 

Λοιπά Λειτουργικά άξοδα 1,059 1,097 1,175 1,090 914 973 809 

Λειτουργικά Περιθάριο 342 197 -215 -435 -471 -439 -149 

Μη Λειτουργικά άσοδα 106 133 132 145 386 406 70 

Μη Λειτουργικά άξοδα 198 185 189 463 244 512 222 

Αποσβάσειά εκτάά Κάστουά 

Πωληθάντων 
13 73 57 26 8 12 13 

Σάνολο Αποσβάσεων 348 410 412 460 421 391 428 

Αποσβάσειά ενσωματωμάνεά 

στο Κάστοά Πωληθάντων 
335 337 355 434 413 379 415 

Κάρδη Προ Φάρων  236 72 -328 -780 -338 -557 -314 

Κάρδη (Ζημάεά) προ Φάρων, 

Χρηματοδοτικάν & 

Επενδυτικάν 

Αποτελεσμάτων & 

Αποσβάσεων (EBITDA) 

985 847 414 437 334 319 538 

 

Αναφορικά με τα στοιχεάα του ισολογισμοά, 

το σάνολο του ενεργητικοά των εταιρειάν 

του κλάδου μειάθηκε κατά 5,7% τα άτη 2008 - 2014 με 

αποτάλεσμα να διαμορφωθεά σε 28,9 

εκατομμάρια ευρά, ενά τα άδια κεφάλαια 

μειάθηκαν κατά 8,2% (άτοι 1,3 δισεκατομμάρια 

ευρά) και περιοράστηκαν σε 14,4 εκατομμάρια 

ευρά. 

Η πλειοψηφάα των επιχειράσεων του 

κατασκευαστικοά κλάδου αντιμετωπάζει 

σάμερα σημαντικά προβλάματα ρευστάτηταά 

κυράωά λάγω απά τιά υψηλάά απαιτάσειά τουά απά 

τιά καθυστεράσειά στιά πληρωμάά απά το 

δημάσιο και τον ευράτερο δημάσιο τομάα για 

άργα που υλοποιάθηκαν, κάτι που 
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αποτυπάνεται και στην μειωμάνη 

κυκλοφοριακά ταχάτητα των απαιτάσεων απά 

πελάτεά που παρατηρεάται στιά επιχειράσειά 

του κλάδου άπου πλάον άμωά παρουσιάζεται 

βελτάωση των ημεράν εάσπραξηά τη διετάα 2013 - 

2014, συγκριτικά με τα μεγάθη τηά περιάδου 2011 - 

2012. Αναλυτικάτερα, απά κυκλοφοριακά 

ταχάτητα εάσπραξηά απαιτάσεων 300 ημεράν το 

2012, το 2014 διαμορφάθηκε σε 207 ημάρεά 

προσεγγάζονταά τα επάπεδα του 2009 (210 ημάρεά). 

Αντάστοιχη εικάνα παρατηρεάται και στιά 

ημάρεά κυκλοφοριακάά ταχάτηταά των 

αποθεμάτων άπου το 2014 διαμορφάθηκαν σε 144 

ημάρεά, ενά το 2012 εάχαν ανάλθει σε 185 ημάρεά. Οι 

ημάρεά πληρωμάά υποχρεάσεων των τεχνικάν 

εταιρειάν του δεάγματοά παρουσιάζει 

ανάλογεά τάσειά, καθάά το 2012 καταγράφηκαν οι 

υψηλάτερεά ημάρεά πάστωσηά ανερχάμενεά σε 212 

ημάρεά, ενά τη διετάα 2013 - 2014 παρουσιάζουν 

αποκλιμάκωση. 

Πάνακαά 17: Κυκλοφοριακά ταχάτητα Τεχνικάν 

Εταιρειάν του δεάγματοά 2008 - 2014 

Πηγά: ICAP 

Κυκλοφοριακά ταχάτητα 

(σε ημάρεά) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Μάσοά άροά εάσπραξηά 

απαιτάσεων (ημάρεά) 
184 210 236 269 300 250 207 

Μάσοά άροά πληρωμάά 

υποχρεάσεων (ημάρεά) 
121 138 164 187 212 179 147 

Κυκλοφοριακά ταχάτητα 

αποθεμάτων (ημάρεά) 
118 129 144 173 185 178 144 

 

Η τάση μεάωσηά τηά ρευστάτηταά των τεχνικάν 

εταιρειάν άρχισε να φαάνεται απά την 
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τριετάα 2006 - 2008 βάσει των στοιχεάων τηά 

HELLASTAT
60, άπου η μάση γενικά ρευστάτητα 

(κυκλοφοροάν ενεργητικά / βραχυπράθεσμεά 

υποχρεάσειά) ανάλθε απά 1,52 το 2006 σε 1,64 το 2008.  

Ο δεάκτηά ξάνων κεφαλαάων προά άδια την 

χρονικά περάοδο 2008 - 2014 παρουσιάζει οριακά 

αάξηση καθάά ανάλθε σε 1,00 το 2014 απά 0,95 στην 

αρχά τηά εξεταζάμενηά περιάδου (2008), ενά 

αντάστοιχη τάση παρουσάασε και η αναλογάα 

των ιδάων κεφαλαάων στα συνολικά κεφάλαια. 

Σημειάνεται πωά τα άδια κεφάλαια των 

εταιρειάν του δεάγματοά παρουσάασαν μεάωση 

κατά 1,30 δισεκατομμάρια ευρά παρά την αάξηση 

του μετοχικοά τουά κεφαλαάου κατά 1,15 

δισεκατομμάρια ευρά. Αναφορικά με την 

ικανάτητα πληρωμάά των χρηματοοικονομικάν 

δαπανάν των τεχνικάν επιχειράσεων του 

δεάγματοά προκάπτει πωά δεν εάναι εφικτά η 

κάλυψά τουά για το σάνολο του εξεταζάμενου 

χρονικοά διαστάματοά.  

Πάνακαά 18: Κεφαλαιακά Διάρθρωση Τεχνικάν 

Εταιρειάν  

Πηγά: ICAP  

Δεάκτεά 

Κεφαλαιακάά 

Διάρθρωσηά & 

ικανάτηταά 

πληρωμάά τάκων 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ξάνα / άδια 

κεφάλαια 
0,95 0,96 1,00 0,98 0,96 0,86 1,00 

άδια κεφάλαια / 

απασχολοάμενα 
0,73 0,71 0,68 0,68 0,68 0,72 0,65 

Απασχολοάμενα 

Κεφάλαια / Καθαρά 

Πάγια 

1,48 1,45 1,38 1,32 1,31 1,43 1,31 

60 HELLASTAT, (2009), Κατασκευάά (2009), Ανάλυση Αγοράά 
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Βραχυπράθεσμεά 

Υποχρεάσειά / 

Παθητικά 

0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,23 

Κάλυψη 

Χρηματοοικονομι

κάν Δαπανάν 

1,56 1,18 0,25 -0,53 0,33 -0,19 0,14 

 

Σάμφωνα με στοιχεάα τηά HELLASTAT για την 

περάοδο 2002 - 2008 παρατηρεάται μεάωση τηά 

ικανάτηταά αποπληρωμάά απά πλευράά των 

κατασκευαστικάν εταιρειάν του δεάγματοά 

των χρηματοοικονομικάν τουά εξάδων, με τον 

εν λάγω δεάκτη να εάναι χαμηλάτεροά του 5, 

επάπεδα τα οποάα άχουν μειωθεά σημαντικά 

σάμερα με συνάπεια η κεφαλαιακά διάρθρωση 

τουά να άχει αλλάξει και να επιβαράνονται 

πλάον με σημαντικά χρηματοοικονομικά 

άξοδα. 

 

Διάγραμμα 18: Εξάλιξη κεφαλαιακάά διάρθρωσηά & 

ικανάτηταά πληρωμάά τάκων 

Πηγά: HELLASTAT 

Κατά το χρονικά διάστημα 2008 - 2014, το 

ενεργητικά των εξεταζάμενων εταιρειάν 
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παρουσάασε μεάωση κατά 5,7% με αποτάλεσμα να 

διαμορφωθεά σε 28,9 δισεκατομμάρια ευρά το 

2014 (απά 30,7 δισεκατομμάρια ευρά το 2008), ενά τα 

άδια κεφάλαια των συγκεκριμάνων εταιρειάν 

κατάγραψαν υψηλάτερη πτάση ανερχάμενα σε 

14,4 δισεκατομμάρια το 2014. 

 

Πάνακαά 19: Εξάλιξη ενεργητικοά και ιδάων 

κεφαλαάων τεχνικάν εταιρειάν δεάγματοά 2008 - 2014  

Πηγά: ICAP  

Εξάλιξη 

Ενεργητικοά & 

Ιδάων κεφαλαάων 

(σε εκατομμάρια 

€) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ενεργητικά 30.652 30.946 31.920 30.323 29.805 28.165 28.902 

άδια κεφάλαια 15.720 15.751 15.989 15.282 15.169 15.109 14.425 

 

Παράλληλα, παρατηρεάται αάξηση των ιδάων 

κεφαλαάων και του ενεργητικοά απά το 2002 άωά 

το 2008, αλλά ο ρυθμάά αάξησηά των ιδάων 

κεφαλαάων σε σχάση με το σάνολο του 

ενεργητικοά εάναι χαμηλάτεροά σάμφωνα και 

με το παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 19: Εξάλιξη ενεργητικοά και ιδάων 

κεφαλαάων 

Πηγά:HELLASTAT  

Στον παρακάτω πάνακα παρατάθεται 

ομαδοποιημάνοά ισολογισμάά των τεχνικάν 

εταιρειάν του δεάγματοά, σάμφωνα με τα 

στοιχεάα τηά ICAP
61, για τα άτη 2008 - 2014: 

Πάνακαά 20: Ομαδοποιημάνοά ισολογισμάά δεάγματοά 

τεχνικάν εταιρειάν 2008 - 2014 

Πηγά: ICAP 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε 

εκατομμάρια €) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Καθαρά Πάγια 17,139 17,943 19,549 19,492 19,563 17,346 19,274 

Αποθάματα 8,187 8,070 7,889 6,974 6,453 6,355 5,438 

Απαιτάσειά 17,139 17,943 19,549 19,492 19,563 17,346 19,274 

Ταμεάο - Τράπεζεά 2,451 2,132 1,932 1,433 1,604 2,256 2,171 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
30,652 30,946 31,920 30,323 29,805 28,165 28,902 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  (σε 

εκατομμάρια €) 
       

άδια Κεφάλαια 15,720 15,751 15,989 15,282 15,169 15,109 14,425 

Μεσοπράθεσμεά & 

Μακροπράθεσμεά 

Υποχρεάσειά & 

5,763 6,478 7,418 7,140 7,167 5,957 7,907 

61
 ICAP (2016), «Η Εξαετάα τηά Κράσηά 2008 - 2014», Σελ: 9 
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Προβλάψειά  

Βραχυπράθεσμεά 

Υποχρεάσειά 
5,763 6,478 7,418 7,140 7,167 5,957 7,907 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 30,652 30,946 31,920 30,323 29,805 28,165 28,902 

 

Στον ακάλουθο πάνακα αποτυπάνονται τα 

αποτελάσματα που παρουσιάζουν οι εταιρεάεά 

του κατασκευαστικοά κλάδου για το χρονικά 

διάστημα 2008 - 2014, βάσει ορισμάνων βασικάν 

αριθμοδεικτάν
62: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνακαά 21: Αριθμοδεάκτεά Ενοποιημάνου 

Ισολογισμοά Τεχνικάν Εταιρειάν 2008 - 2014 

Πηγά: ICAP 

Αριθμοδεάκτεά 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

62
 ICAP (2016), «Η Εξαετάα τηά Κράσηά 2008 - 2014», Σελ: 9 
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Αποδοτικάτητα Ιδάων 

Κ φ λ ά  (%) 
1,50 0,46 -2,05 -5,10 -2,23 -3,69 -2,18 

Αποδοτικάτητα 

Απασχολοάμενων 

ά   

1,10 0,33 -1,40 -3,48 -1,51 -2,65 -1,41 

Περιθάριο Μικτοά 

Κά δ ά (%) 
14,47 14,67 13,54 14,55 13,34 12,41 12,87 

Περιθάριο 

Λ ά Κά δ ά 

 

3,20 2,05 -2,74 -6,93 -8,95 -7,92 -2,43 

Περιθάριο Καθαροά 

Κά δ ά (%) 
2,21 0,75 -4,18 -12,42 -6,42 -10,07 -5,12 

Κυκλοφοριακά Ταχάτητα 

Απασχολοάμενων 

ά  

0,50 0,43 0,33 0,28 0,24 0,26 0,27 

Κυκλοφοριακά Ταχάτητα 

Ιδά  Κ φ λ ά  
0,68 0,61 0,49 0,41 0,35 0,37 0,43 

Απασχολοάμενα 

Κ φάλ  / Κ θ ά Πά  
1,48 1,45 1,38 1,32 1,31 1,43 1,31 

Σχάση Ξάνων Προά άδια 

Κ φάλ  
0,95 0,96 1,00 0,98 0,96 0,86 1,00 

Κάλυψη 

Χ ά  

ά  

1,56 1,18 0,25 -0,53 0,33 -0,19 0,14 

Σχάση Ιδάων Προά 

Απασχολοάμενα 

ά  

0,73 0,71 0,68 0,68 0,68 0,72 0,65 

Γενικά Ρευστάτητα 1,47 1,49 1,45 1,37 1,37 1,52 1,47 

άμεση Ρευστάτητα 0,85 0,87 0,84 0,75 0,77 0,83 0,85 

Κεφάλαιο Κάνησηά (σε 

 ά) 
4.345 4.287 3.859 2.931 2.773 3.721 3.058 

Απασχολοάμενο 

Κ φάλ  (   

ά 

21.485 22.230 23.408 22.423 22.337 21.067 22.332 

Μ.Ο. Εισπράξεωά 

Α ά  (  ά ά) 
184 210 236 269 300 250 207 

Μ.Ο. Εξάφλησηά 

Προμηθευτάν & Πιστωτάν 

 ά ά 

121 138 164 187 212 179 147 

Κυκλοφοριακά Ταχάτητα 

Αποθεμάτων (σε ημάρεά) 
118 129 144 173 185 178 144 

 

Θα πράπει να τονιστεά πωά τα στοιχεάα του 

δεάγματοά τηά HELLASTAT, τηά ICAP και των 

εισηγμάνων εταιρειάν αλλά και τα 

συμπεράσματα στα οποάα οδηγοάν δεν 

αποτυπάνουν πλάρωά την τωρινά κατάσταση 

των εταιρειάν του κλάδου, που σε μεγάλο 

βαθμά αντιμετωπάζει σοβαρά προβλάματα, αφοά 

δεν περιλαμβάνονται σε αυτά οι μικράτερεά 

επιχειράσειά, οι οποάεά αποτελοάν σημαντικά 

αριθμά των κατασκευαστικάν επιχειράσεων 

και βράσκονται σε δυσχερά οικονομικά 

κατάσταση. 
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3.9. Προφάλ εισηγμάνων κατασκευαστικάν 

στο ΧΑΑ 

Οι εισηγμάνεά κατασκευαστικάά εταιρεάεά στο 

Χρηματιστάριο Αξιάν Αθηνάν ανάκουν στον 

υπερκλάδο «Κατασκευάά και υλικά κατασκευάν» 

και ειδικάτερα στον κλάδο «Κατασκευάά». Η 

κατηγοράα διαπραγμάτευσηά (Χ.Α.Α.), στην 

οποάα εάναι ενταγμάνη η κάθε επιχεάρηση 

ποικάλλει και εν μάρει αποτυπάνει τη 

χρηματοοικονομικά κατάσταση τηά 

επιχεάρησηά, αλλά και το προφάλ 

δραστηριοτάτων τηά. Στον παρακάτω πάνακα, 

εμφανάζονται οι εταιρεάεά τηά κάριαά αγοράά 

(8), υπά επιτάρηση (4), σε αναστολά (2) και 

χαμηλάά διασποράά: 

Πάνακαά 22: Εισηγμάνεά εταιρεάεά του 

κατασκευαστικοά κλάδου στο Χ.Α.Α. 

Πηγά: http://www.ypexd15.gr 

Κατασκευαστικάά Εταιρεάεά 
Κατηγοράα στο 

Χ.Α.Α. 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Επιτάρησηά 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. Κάρια αγορά 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Κάρια αγορά 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Σε αναστολά 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

ά  ά   

Κάρια αγορά 

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. Επιτάρησηά 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. Χαμηλάά 

άά ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Επιτάρησηά 

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Κάρια αγορά 

Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. Κάρια αγορά 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. Κάρια αγορά 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Επιτάρησηά 

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Κάρια αγορά 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Κάρια αγορά 

ΕΔΡΑΣΗ - Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. Σε αναστολά 
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Ακολοάθωά γάνεται συνοπτικά παρουσάαση 15 

κατασκευαστικάν που εάναι εισηγμάνεά στο 

Χ.Α.Α. στον κλάδο των κατασκευάν: 

 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.63 ιδράθηκε το 1962 και αποτελεά 

μάα απά τιά παλαιάτερεά κατασκευαστικάά 

επιχειράσειά στη χάρα και ασχολεάται με την 

κατασκευά μεγάλων δημάσιων και ιδιωτικάν 

άργων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικά. Η 

εταιρεάα μάχρι σάμερα άχει εκτελάσει 

διάφορεά κατηγοράεά άργων, άπωά βιομηχανικά, 

κτιριακά, λιμενικά, ενεργειακά, 

τηλεπικοινωνιακά, ηλεκτρομηχανολογικά, 

αεροδράμια, οδοποιάαά και σταθμοάά 

αυτοκινάτων. Μάσω των θυγατρικάν τηά, δάνει 

αυξημάνη βαράτητα στα ναυτικά άργα και σε 

αυτά που σχετάζονται με ανανεάσιμεά πηγάά 

ενάργειαά. Αποτάλεσε την πράτη 

κατασκευαστικά εταιρεάα που εισάχθη στο 

Χ.Α. το 1974, ενά το 2002 στο πλαάσιο 

αναδιάρθρωσηά του κλάδου απορράφησε επτά 

μικράτερεά τεχνικάά εταιρεάεά αυξάνονταά το 

χαρτοφυλάκιο τηά. Σάμερα, ο κάκλοά εργασιάν 

τηά εταιρεάαά άχει σχεδάν μηδενιστεά ενά το 

σάνολο των ιδάων κεφαλαάων τηά άχει καταστεά 

αρνητικά (€ 40 εκ.). Απασχολεά περάπου 13 

υπαλλάλουά, ενά οι μετοχάά τηά βράσκονται υπά 

επιτάρηση απά τον Απράλιο του 2012
64. 

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

63
 www.bioter.gr 

64
 www.capital.gr 
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Ο άμιλοά ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
65
 κατάχει ηγετικά θάση 

στην αγορά, συγκαταλάγεται στα ισχυράτερα 

σχάματα του κλάδου και δραστηριοποιεάται 

στα εξάά:  

 

ά Κατασκευάά, εκτελάνταά άνα ευρά φάσμα 

δημάσιων και ιδιωτικάν άργων μεγάλου 

προάπολογισμοά και σάνθετηά 

τεχνογνωσάαά, άπωά οδικά και 

σιδηροδρομικά δάκτυα, λιμάνια, κτάρια, 

νοσοκομεάα, μουσεάα, βιομηχανικάά 

εγκαταστάσειά, υδροηλεκτρικά άργα, 

φράγματα, κ.λπ. 

ά Ενάργεια, κυράωά στην αιολικά και 

θερμοηλεκτρικά ενάργεια και στην 

αξιοποάηση βιομάζαά, απορριμμάτων και 

αποβλάτων 

ά Real Estate, εκμεταλλευάμενη εμπορικά και 

επιχειρηματικά κάντρα, ψυχαγωγικοάά 

χάρουά, συγκροτάματα κατοικιάν, 

εμπορευματικά κάντρα, βιομηχανικάά 

περιοχάά και οικάπεδα 

ά Παραχωράσειά, διαχειριζάμενη 

αυτοκινητοδράμουά, σταθμοάά 

αυτοκινάτων & άργα ΣΔΙΤ στον κλάδο των 

μεταφοράν και τηά διαχεάρισηά 

απορριμμάτων 

ά Βιομηχανικάά κλάδοά σε λατομεάα, 

εργοστάσια ξυλεάαά και στρωτάρων 

σιδηροδράμων 

 

65
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Διαθάτει
66
 εργοληπτικά πτυχάο 7

ηά
 τάξηά και 

προάκυψε απά τη συγχάνευση των εταιρειάν 

ΓΕΚ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ Α.Ε. το 2008, 

απλουστεάονταά τη δομά του Ομάλου μιαά και 

απά το 1999 υπάρχε στενά συνεργασάα των δάο 

εταιρειάν, ενά το 2002 αποφασάστηκε η ΓΕΚ Α.Ε. 

να μετατραπεά σε συμμετοχικά και 

προσφάρονταά τον κατασκευαστικά τομάα στην 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια τηά 

πορεάαά τουά οι δάο εταιρεάεά απορράφησαν 

πλάθοά μικράτερων κατασκευαστικάν 

εταιρειάν, ενισχάονταά άτσι τη θάση τουά. Ο 

άμιλοά ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απασχολεά περάπου 1.900 

εργαζάμενουά και δραστηριοποιεάται, πάρα 

απά την Ελλάδα, στα Βαλκάνια και τη Μάση 

Ανατολά, αγοράά απά τιά οποάεά προάρχεται 

σημαντικά μάροά των υπογεγραμμάνων 

συμβάσεων του Ομάλου. Τάλοά, η εταιρεάα 

εισάχθη στο Χ.Α.Α. το 1969 και οι μετοχάά τηά 

διαπραγματεάονται στουά δεάκτεά ΔΚΥ, FTSEM, 

FTSEGT, FTSEA, ΣΑΓΔ, HELMSI και ΓΔ
67
. 

 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

Ο άμιλοά68, ο οποάοά αποτελεά τον ισχυράτερο 

του κλάδου, δραστηριοποιεάται σε τάσσεριά 

κυράωά τομεάά μάσω των θυγατρικάν του: 

 

ά Κατασκευάά κυράωά μάσω τηά ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., η 

οποάα αποτελεά την πράτη σε επάπεδο 

66
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κάκλου εργασιάν κατασκευαστικά 

εταιρεάα στη χάρα εκτελάνταά παντάά τάπου 

κατασκευαστικά άργο. 

ά Παραχωράσειά, συμμετάχονταά σε άργα 

αυτοκινητοδράμων (Αττικά Οδάά, Κάρινθοά - 

Τράπολη - Καλαμάτα), γεφυράν (Ράου-

Αντάρριου), οδικάν σηράγγων 

(Υποθαλάσσια Σάραγγα Θεσσαλονάκηά), 

σταθμάν αυτοκινάτων, κτηράων, 

περιβαλλοντικάν εγκαταστάσεων και 

άργων ΣΔΙΤ. Ο άμιλοά ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

καλάπτει άλο το φάσμα των 

δραστηριοτάτων μάαά σάμβασηά 

παραχάρησηά, άπωά τη χρηματοδάτηση 

(επάνδυση), τη δανειοδάτηση, την 

κατασκευά, τη συντάρηση, τη λειτουργάα 

και την εκμετάλλευση. 

ά Ανανεάσιμεά πηγάά ενάργειαά και 

περιβάλλον, με άμφαση στον τομάα 

παραγωγάά ενάργειαά απά ανανεάσιμεά πηγάά 

(αιολικά πάρκα, φωτοβολταάκά, βιοαάριο) 

και στον τομάα διαχεάρισηά 

απορριμμάτων. 

ά Ανάπτυξη ακινάτων άπου συμμετάχει στουά 

τομεάά τηά ανάπτυξηά και εκμετάλλευσηά 

εμπορικάν κάντρων, ψυχαγωγικάν κάντρων 

και οικιστικάν συγκροτημάτων. 

ά Λοιπάά συμμετοχάά, αξιοποιάνταά την 

εμπειράα και την τεχνογνωσάα στουά 

κλάδουά που άχει αναπτυχθεά μάχρι τάρα, 

επεκτεάνεται σε νάεά κερδοφάρεά 

δραστηριάτητεά. 
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Η διαδικασάα συγκράτησηά του Ομάλου 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκάνησε το 1998 και ολοκληράθηκε 

το 2002 με την απορράφηση των εταιρειάν: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. απά 

την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και στη συνάχεια τη 

συγχάνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 

και ΤΕΒ Α.Ε. Το 2007 ολοκληράθηκε η 

απορράφηση τηά κατασκευαστικάά ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. απά την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 

και το επάμενο άτοά άγινε αλλαγά επωνυμάαά απά 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η 

θυγατρικά ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. διαθάτει 

εργοληπτικά πτυχάο 7
ηά τάξηά, 

δραστηριοποιεάται πάρα απά την Ελλάδα στιά 

περιοχάά των Βαλκανάων και τηά Μάσηά Ανατολάά 

και απασχολεά περάπου 5.500 εργαζομάνουά. 

Τάλοά, απά το 1994 οι μετοχάά τηά εταιρεάαά 

διαπραγματεάονται στην κάρια αγορά του 

Χ.Α.Α. συμμετάχονταά στουά δεάκτεά ΔΚΥ, FTSECE, 

FTSE, FTSEGT, FTSEA, FTSENTR,HELMSI, ΣΑΓΔ και ΓΔ
69
. 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ο άμιλοά ΜΗΧΑΝΙΚΗ70 ξεκάνησε τη δράση του το 

1974 και δραστηριοποιεάται στουά τομεάά των 

κατασκευάν, τηά ανάπτυξηά και εκμετάλλευσηά 

και ανάπτυξηά ακινάτων, τηά ενάργειαά και 

του βιομηχανικοά κλάδου. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

αποτελεά μητρικά του Ομάλου MΗΧΑΝΙΚΗΣ, 

διάθετε πτυχάο 7
ηά τάξηά για ανάληψη δημοσάων 

άργων στην Ελλάδα και δραστηριοποιάθηκε 

69
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70
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στην κατασκευά σημαντικάν άργων υποδομάά, 

άπωά οικοδομικά, άργα οδοποιάαά, γεφυροποιάαά, 

διάνοιξη σηράγγων, καθάά και συγκροτημάτων 

πολλαπλάν χράσεων. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ λάγω τηά 

οικονομικάά άφεσηά, καθάά και των ιδιαάτερα 

υψηλάν ανεάσπρακτων απαιτάσεων 

αντιμετωπάζει άντονα προβλάματα 

ρευστάτηταά μη δημοσιεάονταά παράλληλα 

οικονομικάά καταστάσειά απά το 2014 και 

άπειτα. Κατά το παρελθάν η εταιρεάα άδωσε 

ιδιαάτερη άμφαση  στην ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση ακινάτων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικά, με στάχο να εκμεταλλευτεά τιά 

σημαντικάά ευκαιράεά για ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση ακινάτων, οι οποάεά μποροάν να 

επιφάρουν σημαντικά κάρδη και υπεραξάεά. 

Στον τομάα παραγωγάά ηλεκτρικάά ενάργειαά, ο 

άμιλοά δραστηριοποιάθηκε στην κατασκευά 

υδροηλεκτρικάν σταθμάν, εκμεταλλευάμενοά 

την τεχνογνωσάα και την εμπειράα του, ενά 

στο βιομηχανικά τομάα στοχεάει σε 

συνάργειεά και καθετοποάηση τηά παραγωγάά 

τηά, διαθάτονταά μονάδεά παραγωγάά 

χαλυβδοσωλάνων, ξάλου και επεξεργασάαά 

μαρμάρου. Πάρα απά την Ελλάδα εάχε αναπτάξει 

δραστηριάτητα σε αναπτυσσάμενεά αγοράά, άπωά 

η Ρωσάα, η Ουκρανάα, η Βουλγαράα η Λευκορωσάα 

και η Αάγυπτοά, που άμωά λάγω τηά αρνητικάά 

οικονομικάά συγκυράαά στον κλάδο τηά 

ανάπτυξηά ακινάτων εάχαν αποτάλεσμα την 

επιβάρυνση των οικονομικάν τηά 

αποτελεσμάτων. Οι μετοχάά τηά ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 
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εισάχθησαν στο Χ.Α.Α. το 1990, ενά πλάον άχουν 

τεθεά σε αναστολά
71. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (απορράφηση τηά ΜΟΧΛΟΣ 

Α.Ε.) 

Η εταιρεάα δραστηριοποιοάνταν στουά τομεάά 

του τουρισμοά, των κατασκευάν, τηά αιολικάά 

ενάργειαά, τηά ανάπτυξηά ακινάτων, τηά 

κατασκευάά και λειτουργάαά μαράνων, καθάά και 

στην παραγωγά και εμποράα σκυροδάματοά και 

κρασιοά. Στη συνάχεια η εταιρεάα προχάρησε 

σε απάσχιση του κατασκευαστικοά κλάδου 

και εισφορά του σε συνδεδεμάνη εταιρεάα 

(ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.), η οποάα εάναι κάτοχοά 

εργοληπτικοά πτυχάου 7
ηά
 τάξηά

72
 τομάα και 

αναλαμβάνει δημάσια και ιδιωτικά άργα άπωά, 

οικοδομικά, οδοποιάαά, σιδηροδρομικά, 

ηλεκτρομηχανολογικά, εγγειοβελτιωτικά, 

λιμενικά, τηλεπικοινωνιακά, 

περιβαλλοντικά, φράγματα και κατασκευά 

αερολιμάνων. Εντάά του 2015 η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

συγχωνεάθηκε δια απορροφάσεωά απά τη 

συγγενά Τεχνικά Ολυμπιακά Α.Ε. .  

 

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

Η εταιρεάα ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ιδράθηκε το 1980 

και δραστηριοποιεάται στην κατασκευά 

ιδιωτικάν και δημάσιων άργων, στην 

κατασκευά και αξιοποάηση ακινάτων, στον 

71
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τουρισμά καθάά και σε λατομικάά εργασάεά. Το 

2002 εξαγάρασε τάσσεριά τεχνικάά εταιρεάεά, 

αυξάνονταά τιά πωλάσειά τηά αλλά και την 

κατασκευαστικά τηά δυνατάτητα. Παλαιάτερα, 

διάθετε εργοληπτικά πτυχάο 6
ηά
 τάξηά, ενά πλάον 

διαθάτει πτυχάο Α2
73. Η εταιρεάα 

αντιμετωπάζει τα τελευταάα άτη σοβαρά 

οικονομικά προβλάματα, ενά λάγω των σοβαράν 

αυτάν προβλημάτων, οι μετοχάά τηά που εάναι 

εισηγμάνεά στο Χ.Α.Α. απά το 1994 μεταφάρθηκαν 

στην κατηγοράα τηά επιτάρησηά τον Απράλιο 

του 2014
74
. 

 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 

Η δραστηριάτητα του Ομάλου ΑΘΗΝΑ
75
 αφορά τιά 

κατασκευάά, την εκμάσθωση μηχανημάτων και 

εξοπλισμοά άργων, το εμπάριο μηχανημάτων 

για κατασκευαστικά άργα και την παροχά 

τεχνικάν συμβοάλων. Αναφορικά με τιά 

κατασκευάά, η ΑΘΗΝΑ ΑTΕ άχει μάα δυναμικά 

παρουσάα στην εγχάρια και διεθνά αγορά 

ιδιωτικάν και δημάσιων τεχνικάν άργων απά 

τιά αρχάά τηά δεκαετάαά του 1970, ενά απά το 1995 

εισάχθη στο Χ.Α.Α. Ειδικεάεται στα 

λιμενικά, περιβαλλοντικά, κτιριακά, 

ενεργειακά και υποδομάν μεταφοράά άργα. 

Ιδιαάτερη εάναι η άμφαση τηά εταιρεάαά στα 

λιμενικά άργα, διατηράνταά στάλο πλωτάν 

μηχανημάτων, άπωά πλωτοάά γερανοάά, 

73
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πλατφάρμεά, φορτηγάδεά, μηχανάματα κατάδυσηά 

και υποβράχιαά παρακολοάθησηά. Το 2002 στο 

πλαάσιο τηά γενικάτερηά αναδιάρθρωσηά του 

κλάδου, εξαγάρασε οκτά τεχνικάά εταιρεάεά 

αυξάνονταά τη δυναμικά τηά, ενά εντάά του 2016 

μεταβάβασε το σάνολο των δραστηριοτάτων 

τηά στην περιοχά των Ηνωμάνων Αραβικάν 

Εμιράτων. Διαθάτει εργοληπτικά πτυχάο 5
ηά
 

τάξηά
76 και το προσωπικά του Ομάλου ανάρχεται 

στα 40 άτομα περάπου. Τάλοά, σημειάνεται πωά 

αποτελεά μάλοά του κατασκευαστικοά Ομάλου J&P 

ΑΒΑΞ. 

 

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 

Ο άμιλοά παρουσιάζει πολάχρονη παρουσάα 

στον κατασκευαστικά κλάδο, επιδιάκονταά 

πλάον οικονομικά και οργανωτικά 

αναδιάρθρωση του Ομάλου λάγω του υπάρογκου 

δανεισμοά, με σκοπά τη βελτάωση τηά δομάά του 

και την προσάλκυση νάων κεφαλαάων. Στα 

πλαάσια τηά γενικάτερηά αναδιάρθρωσηά του 

Ομάλου, άχει πραγματοποιηθεά απάσχιση του 

κατασκευαστικοά κλάδου και εισφοράά του 

στη συγγενά εταιρεάα ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Ε., στην οποάα συμμετάχει. Βασικά 

αντικεάμενο μετά την απάσχιση αποτελοάν οι 

τομεάά των συμμετοχάν και παραχωράσεων στιά 

υποδομάά, των άργων ανάπτυξηά ακινάτων, τη 

διαχεάριση άργων και την παροχά τεχνικάν 

συμβουλάν, αξιοποιάνταά την υπάρχουσα 
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τεχνογνωσάα. Ο άμιλοά ΑΕΓΕΚ απασχολεά 

περάπου 80 εργαζομάνουά, ενά οι μετοχάά τηά 

εταιρεάαά βράσκονται σε καθεστάά επιτάρησηά
77
. 

 

J. & P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Ο άμιλοά J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.78, ο οποάοά κατάχει 

ηγετικά θάση στην ελληνικά κατασκευαστικά 

αγορά, δραστηριοποιεάται στουά εξάά τομεάά: 

 

ά Κατασκευάά, μάσω τηά μητρικάά αλλά των 

εταιρειάν ΠΡΟΕΤ Α.Ε. (100%), ΕΤΕΘ Α.Ε. (100%) 

και ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (92,9%), αναλαμβάνει την 

κατασκευά παντάά εάδουά δημάσιων και 

ιδιωτικάν άργων. Η μητρικά εταιρεάα 

διαθάτει πτυχάο 7ηά
79
 εργοληπτικάά τάξηά, η 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. διαθάτει πτυχάο5ηά τάξηά , ενά 

η ΕΤΕΘ Α.Ε. και η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. 6ηά και 4ηά 

αντάστοιχα 

ά Παραχωράσειά, διατηράνταά άνα αρκετά 

ισχυρά χαρτοφυλάκιο εταιρειάν 

εκμετάλλευσηά αυτοχρηματοδοτοάμενων 

άργων και εξασφαλάζονταά σταθερά άσοδα  

ά Προκατασκευάά, μάσω τηά θυγατρικάά 

εταιρεάαά ΠΡΟΕΤ Α.Ε., παράγονταά 

προκατασκευασμάνα δομικά στοιχεάα για 

μεγάλα κτιριακά άργα και κατοικάεά, αλλά 

και ειδικάά κατασκευάά άπωά στρωτάρεά 

σιδηροδράμου, στηθαάα ασφαλεάαά, 

διαχωριστικά δράμων και κολάνεά ΔΕΗ 

77
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ά Ανάπτυξη ακινάτων, μάσω τηά J&P Development, η 

οποάα ασχολεάται με την ανάπτυξη 

ακινάτων υψηλάά ποιάτηταά, κυράωά στον 

οικιστικά τομάα, και την παροχά 

συμβουλευτικάν υπηρεσιάν, άπωά 

διαχεάριση ακινάτων, διοάκηση άργων και 

μελάτεά αξιοποάησηά ακάνητηά περιουσάαά 

ά Ηλεκτρονικά εμπάριο, διενεργάνταά 

δημοπρασάεά πράτων υλάν μεταξά 

προμηθευτάν πράτων υλάν και υπηρεσιάν 

άλων των κατασκευαστικάν εταιρειάν τηά 

χάραά 

 

Η εταιρεάα ΑΒΑΞ Α.Ε. ιδράθηκε το 1986 και το 

2002 συγχωνεάτηκε δια απορροφάσεωά με την J&P 

(Ελλάά) Α.Τ.Ε. αλλάζονταά την επωνυμάα ΑΒΑΞ 

Α.Ε. στη σημερινά, ενά το άδιο άτοά απορράφησε 

τιά ΕΤΕΘ Α.Ε., ΠΡΟΕΤ Α.Ε. και ΕΤΕΚ Α.Ε. Το 2007 

προχάρησε στην εξαγορά πλειοψηφικοά 

πακάτου τηά ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. και πλάον άχει 

διευρυμάνη κατασκευαστικά βάση και 

αυξημάνη ανταγωνιστικάτητα. Ο άμιλοά J&P 

ΑΒΑΞ απασχολεά περάπου 1.400 υπαλλάλουά. Το 1994 

η εταιρεάα εισάλθε στο Χ.Α.Α. και πλάον οι 

μετοχάά τηά διαπραγματεάονται στην κάρια 

αγορά και συμμετάχουν στουά δεάκτεά ΓΔ, ΔΟΜ, 

FTSEM, ΣΑΓΔ, FTSEA, ΔΚΥ, FTSEGT
80. 

 

Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 

Η Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 

δραστηριοποιεάται τεχνικά στην υλοποάηση 
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σάνθετων και εξειδικευμάνων ιδιωτικάν 

τεχνικάν άργων, άπωά οι κατασκευάά 

βιομηχανικάν εγκαταστάσεων, γραφεάων, 

τραπεζικάν καταστημάτων, νοσοκομειακάν 

κτιράων, πολυκαταστημάτων (super markets), οι 

ανακατασκευάά διατηρητάων κτιράων, αλλά και 

δημάσιων άργων. Μάσω των θυγατρικάν τηά 

δραστηριοποιεάται στιά ξυλουργικάά εργασάεά 

και στην υδροηλεκτρικά ενάργεια. 

Αναφορικά με τιά εμπορικάά τηά 

δραστηριάτητεά, η εταιρεάα απάκτησε το 1999 

την Υιοά Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε., αποκλειστικά 

αντιπράσωπο των βρετανικάν προάάντων 

mothercare) και πλάον διαθάτει άνα ευρά δάκτυο 

καταστημάτων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλεά 

βαλκανικάά χάρεά. Το 2004 η Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. 

ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. εισάχθη στο Χ.Α.Α., ενά ο άμιλοά 

απασχολεά συνολικά 450 άτομα περάπου. 

 

 

 

 

INTRAKAT Α.Ε. 

H INTRAKAT Α.Ε.81 κατάχει ηγετικά θάση στο χάρο 

και εάναι μάλοά του Ομάλου INTRAKOM HOLDINGS, ενάά απά 

τουά μεγαλάτερουά πολυεθνικοάά Ομάλουά υψηλάά 

τεχνολογάαά τηά Νοτιοανατολικάά Ευράπηά 

στουά τομεάά των τηλεπικοινωνιάν, των 

συστημάτων πληροφορικάά, των αμυντικάν 

ηλεκτρονικάν συστημάτων και των 

κατασκευάν. Ιδράθηκε το 1987 και το 1994 

81
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απορράφησε την ΙΝΤΡΑΚΑΤ Γενικά 

Κατασκευαστικά Τεχνικά Α.Ε., ενά το 2002 και 

το 2005 εξαγάρασε την Μ-Π Τεχνικά Α.Τ.Ε. και 

ΙΝΤΡΑΜΕΤ Μεταλλικάά & Ηλεκτρομηχανικάά 

Κατασκευάά Α.Ε. αντάστοιχα. Το 2004 ο 

διακριτικάά τάτλοά τηά εταιρεάαά μετατράπηκε 

απά ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευάά στη σημερινά του 

ονομασάα. Η εταιρεάα δραστηριοποιεάται 

στην κατασκευά δημάσιων και ιδιωτικάν 

άργων υψηλάά τεχνολογάαά, διαθάτει 

εργοληπτικά πτυχάο 7
ηά82

 τάξηά και απασχολεά 

επιστημονικά, διοικητικά και τεχνικά 

προσωπικά περάπου 440 υπαλλάλων. 

Συγκεκριμάνα, πραγματοποιεά άργα υποδομάά 

(αυτοκινητοδράμουά, αντιπλημμυρικά, 

υδροηλεκτρικά), ηλεκτρομηχανολογικά, 

ευρυζωνικά, υψηλάά τεχνολογάαά και 

τηλεπικοινωνιάν, μεταλλικάά κατασκευάά, 

διαχεάρισηά απορριμμάτων, φωτοβολταάκά 

συστάματα, ενεργειακά προάάντα, κατασκευάά 

κτιράων, αθλητικάν χάρων, νοσοκομεάων, 

καταστημάτων, βιομηχανιάν, εγκαταστάσειά 

παροχάν φυσικοά αεράου και συντάρηση 

εγκαταστάσεων. Παράλληλα, επιχειρεά στροφά 

προά τα αυτοχρηματοδοτοάμενα και 

ενεργειακά άργα, άπου υπάρχουν ευκαιράεά για 

σημαντικά κάρδη. Η εταιρεάα συμμετάχει στην 

υλοποάηση άργων ΣΔΙΤ στουά κλάδουά των 

μεταφοράν (τηλεματικά) και των 

τηλεπικοινωνιάν (ευρυζωνικά δάκτυα). Μάσω 

82
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θυγατρικάν τηά σε χάρεά του εξωτερικοά, η 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ δραστηριοποιεάται, πάρα απά την 

Ελλάδα, στη Ρουμανάα, την Πολωνάα, την 

Αλβανάα, την Αρμενάα, τη Σερβάα και τη Μάση 

Ανατολά. Τάλοά, η εταιρεάα εάναι εισηγμάνη 

στο Χ.Α.Α. και συμμετάχει στουά δεάκτεά ΓΔ, 

ΔΟΜ, ΣΑΓΔ, FTSEA και ΔΚΥ
83
. 

 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ιδράθηκε το 1985 και 

ασχολεάται με την κατασκευά δημάσιων και 

ιδιωτικάν άργων, την κατασκευά και 

εκμετάλλευση ακινάτων, την παραγωγά και 

αξιοποάηση ηλεκτρικάά ενάργειαά καθάά επάσηά 

και συμμετοχάά σε άλλεά εταιρεάεά. Η 

δραστηριάτητά τηά εντάσσεται σε άλεά τιά 

κατηγοράεά κατασκευάά άργων, άπωά οικοδομικά, 

λιμενικά, οδοποιάαά, υδραυλικά - 

αποχετευτικά, ηλεκτρομηχανολογικά, 

βιομηχανικά και ενεργειακά. Η εταιρεάα 

διαθάτει πτυχάο 6
ηά
 τάξηά και αναλαμβάνει την 

κατασκευά μεγάλων και πολυσάνθετων άργων. 

Στον τομάα παραγωγάά και εκμετάλλευσηά 

ηλεκτρικάά ενάργειαά, η εταιρεάα άχει 

δραστηριοποιηθεά απά το 2000 εάτε με τη 

λειτουργάα αιολικάν πάρκων, εάτε 

συμμετάχονταά σε άλλεά ενεργειακάά εταιρεάεά. 

Τάλοά, η εταιρεάα απασχολεά περάπου 40 

υπαλλάλουά και μετοχάά τηά εάναι σε καθεστάά 

επιτάρησηά απά τον Απράλιο του 2013
84. 
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ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 

Η εταιρεάα ιδράθηκε το 1973, άπειτα απά 

μετατροπά τηά νομικάά μορφάά τηά ΕΚΤΕΡ ΕΠΕ. 

Το 2002 απορράφησε τιά δάο μικράτερεά άστρον 

Α.Τ.Ε. και άφαιστοά Α.Τ.Ε. Δραστηριοποιεάται 

στην κατασκευά δημάσιων και ιδιωτικάν 

τεχνικάν άργων άπωά, οικοδομικάν, οδοποιάαά, 

γεφυροποιάαά, σιδηροδρομικάν, ενεργειακάν, 

βιομηχανικάν, λιμενικάν, περιβαλλοντικάν, 

αλλά και στην κατασκευά και εκμετάλλευση 

ακινάτων, στον τουρισμά και στην παραγωγά 

ηλεκτρικάά ενάργειαά. Διαθάτει εργοληπτικά 

πτυχάο 6
ηά
 τάξηά και οι μετοχάά τηά 

διαπραγματεάονται στην κάρια αγορά, ενά 

συμμετάχει στουά δεάκτεά ΔΟΜ, FTSEA, ΔΚΥ, ΔΜΚ 

και FTSEMSFW
85. 

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ιδράθηκε το 1960 και 

ασχολεάται με την ανάληψη και εκτάλεση 

πάσηά φάσεωά μελετάν τεχνικάν άργων και 

ερευνάν, καθάά και ανάληψη, επάβλεψη, 

εκτάλεση τεχνικάν άργων για λογαριασμά 

δημάσιων και ιδιωτικάν φοράων, άπωά 

οδοποιάαά, οικοδομικά, υδραυλικά, 

βιομηχανικά, τουριστικά, σιδηροδρομικά, 

λιμενικά, μεταλλευτικά, αρδευτικά, 

ναυπηγεάων, αεροδρομάων και διυλιστηράων. 

Επάσηά, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

δραστηριοποιεάται και με την ανάπτυξη και 

διαχεάριση ακινάτων, την εμποράα και την 
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εκμάσθωση μηχανημάτων άργου, την εισαγωγά 

και εμποράα οικοδομικάν υλικάν, την 

ενάργεια και τη διαχεάριση ΧΥΤΑ, ενά 

διαθάτει άντονη παρουσάα στην Ρουμανάα. Λάγω 

του δυσχεροάά οικονομικοά κλάματοά καθάά και 

των προβλημάτων ρευστάτηταά που 

αντιμετωπάζει η εταιρεάα δεν εκτελεά 

κατασκευαστικά άργο. Διαθάτει πτυχάο 6
ηά
 

εργοληπτικάά τάξηά, οι μετοχάά τηά εισάχθησαν 

στο Χ.Α.Α. το 1993, ενά σάμερα βράσκονται υπά 

καθεστάά επιτάρησηά απά τον Απράλιο του 2014
86
.  

 

ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 

Η εταιρεάα ιδράθηκε το 1982 με τη νομικά μορφά 

τηά ανάνυμηά, ενά προάπάρχε με διάφορεά μορφάά 

απά το 1950. Η ΕΔΡΑΣΗ - Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 

ειδικεάεται στα γεωτεχνικά άργα με ηγετικά 

μάλιστα θάση. Επάσηά, δραστηριοποιεάται στα 

υπάγεια άργα, προκατασκευάν, λιμενικά, 

προστασάαά περιβάλλοντοά, ανανεάσιμων πηγάν 

ενάργειαά, επισκευάν και ενισχάσεων, 

οικοδομικά, οδοποιάαά, σιδηροδρομικά, 

υδραυλικά, επεμβάσεων σε μνημεάα και στην 

ανάπτυξη ακινάτων. Ο άμιλοά απασχολεά 

περάπου 180 υπαλλάλουά, ενά εντάά του 2015 

επικυράθηκε συμφωνάα εξυγάανσηά στο πλαάσιο 

του Πτωχευτικοά Κάδικα (άρθρο 106β) με στάχο 

την εξυγάανση και την απράσκοπτη συνάχιση 

τηά δραστηριάτητάά τηά. Σημειάνεται πωά το 

σάνολο των ιδάων κεφαλαάων τηά εταιρεάαά, 

παρά την μεάωση των υποχρεάσεάν απά την 
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επάτευξη συμφωνάαά εξυγάανσηά, παραμάνουν 

αρνητικά. Οι μετοχάά τηά εάναι σε αναστολά απά 

τον Νοάμβριο του 2012
87
.  

 

3.10. Ανακεφαλαάωση 

Στο πράτο μάροά τηά παροάσαά μελάτηά, γάνεται 

μια γενικά αναφορά στην ελληνικά οικονομάα, 

η οποάα τη δεκαετάα του 2000 κυράωά και μάχρι 

τα μάσα του 2008 σημεάωσε σημαντικά άνοδο σε 

άλουά τουά κλάδουά, ενά απά τα μάσα του 2008 και 

άπειτα, η σημαντικά χρηματοπιστωτικά και 

άχι μάνο κράση που ξάσπασε σε παγκάσμιο 

επάπεδο σε συνδυασμά με τιά παθογάνειεά τηά 

ελληνικάά οικονομάαά επάφεραν σημαντικάά 

μεταβολάά σε άλα τα επάπεδά τηά. Ο 

κατασκευαστικάά κλάδοά κατατάσσεται μεταξά 

των κλάδων τηά ελληνικάά οικονομάαά που 

γνάρισε άντονα τιά επιπτάσειά τηά 

οικονομικάά κράσηά. 

Επηρεάστηκαν σημαντικά μεγάθη του 

κατασκευαστικοά κλάδου, άπωά άταν η 

κεφαλαιοποάησά του, το εργατικά του 

δυναμικά και πολλοά παράγοντεά, που 

οδάγησαν σε συρράκνωση του μεγάθουά του 

κλάδου, άχι μάνο σε ποσοτικά αλλά και σε 

ποιοτικά επάπεδο, ενά παράλληλα πολλάά 

εταιρεάεά του κλάδου οδηγάθηκαν σε 

πτάχευση. Τα σημαντικάτερα άσωά προβλάματα 

που παρουσιάστηκαν στον κλάδο αποτελοάν η 

δραματικά μεάωση τηά οικοδομικάά 
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δραστηριάτηταά, η συρράκνωση των δημοσάων 

άργων, καθάά και η μη υλοποάηση ιδιωτικάν 

επενδάσεων λάγω του δυσμενοάά οικονομικοά 

κλάματοά. Συνάπεια των ανωτάρω, αποτάλεσε η 

επάδραση στη δραστηριάτητα των εγχάριων 

κατασκευαστικάν εταιρειάν. Παράλληλα με 

τη μεάωση τηά οικοδομικάά δραστηριάτηταά 

υπάρχουν και προβλάματα που συνδάονται με 

το θεσμικά πλαάσιο λειτουργάαά των 

εταιρειάν του κλάδου, αλλά και σε μεγάλο 

βαθμά και με τον περιορισμά των διαθάσιμων 

πηγάν χρηματοδάτησηά, άπωά εμπορικάά 

τράπεζεά, ευρωπαάκάά επενδυτικάά τράπεζεά, 

(π.χ. European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and 

Development), εταιρικά ομολογιακά δάνεια, private 

equity funds και νάων ιδιωτικάν επενδάσεων.  

άξοναά για την ανάκαμψη του 

κατασκευαστικοά κλάδου αποτελεά η 

αξιοποάηση βασικάν πλεονεκτημάτων του 

ελλαδικοά χάρου, τα οποάα σχετάζονται με τη 

γεωγραφικά εγγάτητα, την ευελιξάα, την 

εξειδικευμάνη τεχνογνωσάα του χάρου, κλπ. 

Οι παράμετροι αυτάά σε συνδυασμά με την 

υλοποάηση και αξιοποάηση μεγάλων άργων 

υποδομάά (ανανεάσιμεά πηγάά ενάργειαά, άργα 

υποδομάά, κλπ) μποροάν να δάσουν την 

ευκαιράα στον κατασκευαστικά κλάδο αλλά 

και σε ολάκληρη την ελληνικά οικονομάα να 

ξαναβρεά τη χαμάνη τηά αυτοπεποάθηση και να 

κάνει βάματα προάδου. Επάσηά, η αξιοποάηση 

και απορράφηση των νάων ευρωπαάκάν 

κοινοτικάν πάρων (πακάτο Γιοάνκερ, ΕΣΠΑ 2014 - 
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2020), η αξιοποάηση των νάων 

χρηματοοικονομικάν εργαλεάων (π.χ. Jeccisa, 

Jeremie), καθάά και η περαιτάρω διεάσδυση σε νάεά 

μορφάά κατασκευαστικάν άργων (πχ ΣΔΙΤ) θα 

συνδράμουν στην ανάκαμψη του κλάδου των 

κατασκευάν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

– ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

4.1. Εισαγωγά 

Τα μοντάλα που χρησιμοποιοάνται απά τουά 

αναλυτάά για την αποτάμηση των 

περιουσιακάν στοιχεάων των επιχειράσεων, 

εκτεάνονται απά τα πιο απλά, που 

χρησιμοποιοάνται σε πράιμο στάδιο, άωά και 

τα πιο περάπλοκα που άχουν αναπτάξει 

τραπεζικά ιδράματα και διεθνεάά οικονομικοά 

οργανισμοά. Τα μοντάλα αυτά κάνουν 

διαφορετικάά παραδοχάά αναφορικά με την 

αποτάμηση, αλλά άχουν και ορισμάνα κοινά 

στοιχεάα
88. Το γεγονάά αυτά παράχει την αφορμά 

88
 Demirakos E., Strong N., Walker M., (2004), «What Valuation Models Do Analysts 

Use?», Accounting Horizons, Vol. 18, No. 4 II 

ΙI 
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για την κατηγοριοποάηση των διαφάρων 

μεθάδων αποτάμησηά σε λιγάτερεά και 

ευράτερεά προσεγγάσειά αξιολάγησηά, μια 

κατηγοριοποάηση με ιδιαάτερα πρακτικά 

σημασάα, μιαά και επιτράπει την αναγνάριση 

τοποθάτησηά σε άνα γενικάτερο πλαάσιο των 

διαφάρων μοντάλων, ερμηνεάαά των 

αποτελεσμάτων, αλλά και εντοπισμοά των 

αδυναμιάν και των ανεπαρκειάν, στη λογικά 

με την οποάα εάναι καταρτισμάνα
89. 

Στιά ανεπτυγμάνεά οικονομάεά η περιουσάα 

στηράζεται σε μεγάλο βαθμά στιά 

χρηματοοικονομικάά αποφάσειά, καθάά τυχάν 

λανθασμάνη αποτάμησά τηά εκθάτει σε 

χρηματοοικονομικοάά κινδάνουά μεγάλη 

μεράδα εμπλεκάμενων πλευράν άπωά τιά 

τράπεζεά που χρησιμοποιοάν την περιουσάα ωά 

ενάχυρο για την εκταμάευση δανεάων, τουά 

μετάχουά εταιρειάν οι οποάοι ενδιαφάρονται 

για την ακριβάστερη αποτάπωση τηά 

περιουσάαά τουά στιά οικονομικάά καταστάσειά 

των εταιρειάν τουά, αγοραστάά ακινάτων, τουά 

μελλοντικοάά συνταξιοάχουά που 

ενδιαφάρονται για τιά αποταμιεάσειά τουά 

που διαχειράζονται απά funds αλλά και 

ολάκληρεά οικονομάεά οι οποάεά βασάζονται σε 

σταθερά τραπεζικά συστάματα
90.  

89
 Aswarth Damodaran Investment Valuation, (2005), «Tools and Techniques for 

Determining the Value of Any Asset, (http://pages.stern.nvu.edu/-adamodar/pdfiles) 
90
 Gilbertson Barry, Duncan Preston, (2005), «A vision for valuation», Journal of 

Property Investment & Finance, Vol. 23, No 2, pp 123 - 140 
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Οι επενδυτάά άταν πράκειται να λάβουν μια 

απάφαση σχετικά με το εάν θα πράπει να 

αγοράσουν, να πουλάσουν ά να διατηράσουν 

την επάνδυσά τουά σε μετοχικοάά τάτλουά μιαά 

οικονομικάά μονάδοά, χρησιμοποιοάν 

επενδυτικοάά αριθμοδεάκτεά. Το μεγαλάτερο 

μάροά των επενδυτικάν αριθμοδεικτάν 

συσχετάζει την τράχουσα τιμά των μετοχάν 

μιαά οικονομικάά μονάδαά με κατά μετοχά 

μεγάθη του Ισολογισμοά και τηά Κατάστασηά 

Αποτελεσμάτων Χράσηά τηά. Η παραπάνω 

συσχάτιση αποδεικνάεται χράσιμη, απά 

πρακτικά άποψη, μιαά και οι τιμάά που 

αναφάρονται στη χρηματιστηριακά αγορά 

αφοροάν άχι τα συνολικά μεγάθη τηά 

οικονομικάά μονάδοά, αλλά τη συγκεκριμάνη 

μετοχά
91,92

. Σάμφωνα με τουά Miller M. & Modigliani F.
93
 η 

μερισματικά πολιτικά μάαά επιχεάρησηά δεν θα 

πράπει να συνδάεται με την τράχουσα 

αποτάμηση τηά αγοράά δεδομάνηά τηά 

επενδυτικάά πολιτικάά που υιοθετεά. 

 

4.2. Επενδυτικοά Αριθμοδεάκτεά 

Τα κάρδη ανά μετοχά μιαά επιχεάρησηά εάναι 

άναά απά τουά σπουδαιάτερουά δεάκτεά που 

χρησιμοποιοάνται στη χρηματοοικονομικά 

91
 Νικάταά Α, Νιάρχοά (1997), «Χρηματοοικονομικά 

Ανάλυση Λογιστικάν Καταστάσεων», Εκδάσειά 

Σταμοάλη, Αθάνα, Σελ: 179 
92
 Yoo Y., (2006), «The valuation accuracy of equity valuation using a combination 

of multiples», Review of Accounting and Finance, Vol. 5, No. 2 
93
 Merton H. Miller and Franco Modigliani, (1961), «Dividend Policy, Growth and the 

Valuation of Shares», Vol. 34, No 4, pp 411 - 433 
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ανάλυση, αλλά συγχράνωά εάναι και ο πιο 

παραπλανητικάά. Ο υπολογισμάά των κερδάν ανά 

μετοχά μιαά επιχεάρησηά, βράσκεται αν 

διαιρεθεά το σάνολο των καθαράν κερδάν τηά 

χράσεωά, με τον μάσο αριθμά των μετοχάν που 

άταν σε κυκλοφοράα κατά τη διάρκεια αυτάά. Η 

σχάση υπολογισμοά του αριθμοδεάκτη εάναι 

Κερδάν ανά Μετοχά (Earnings Per Share) εάναι
94
: 

Σύνολο Καθαρών Κερδών ΧρήσεωςΚέρδη Ανά Μετοχή
Μέσος Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία

=
 
(σχ. 4.1) 

Ο αριθμοδεάκτηά αυτάά δεάχνει το άψοά των 

καθαράν κερδάν που αντιστοιχεά σε κάθε 

μετοχά τηά επιχεάρησηά και επηρεάζεται τάσο 

απά το συνολικά άψοά των κερδάν άσο και απά 

τον αριθμά των μετοχάν τηά. Διαφοράά στα 

κάρδη ανά μετοχά μεταξά των επιχειράσεων 

εάναι δάσκολο να ερμηνευτοάν γιατά, άλεά οι 

επιχειράσειά δεν άχουν τον άδιο αριθμά 

μετοχάν. 

Ο δεάκτηά των κατά μετοχά κερδάν μιαά 

επιχεάρησηά παράχει μια άνδειξη του 

ποσοστοά των κερδάν που μοιράζονται στουά 

μετάχουά και αυτοά που παρακρατεάται απά 

την επιχεάρηση με τη μορφά αποθεματικάν. 

Αυτάά εάναι και ο λάγοά για τον οποάο ο 

υπολογισμάά του άψουά του κατά μετοχά 

μεράσματοά αποτελεά άναν πολά χράσιμο δεάκτη. 

Το μάρισμα ανά μετοχά υπολογάζεται, εάν 

διαιρεθεά το σάνολο των διανεμάμενων 

94 Νικάταά Α, Νιάρχοά (1997), «Χρηματοοικονομικά 

Ανάλυση Λογιστικάν Καταστάσεων», Εκδάσειά 

Σταμοάλη, Αθάνα, Σελ: 180 - 182 
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κερδάν (μερισμάτων) τηά χράσεωά, με το σάνολο 

των μετοχάν που δικαιοάνται μάρισμα. 

Δηλαδά ο δεάκτηά Μάρισμα Ανά Μετοχά (Dividend Per 

Share0, υπολογάζεται ωά εξάά
95
: 

Σύνολο ΜερισμάτωνΜέρισμα Ανά Μετοχή
Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία

=
 

(σχ. 4.2) 

Προκειμάνου να γάνουν συγκράσειά των κατά 

μετοχά μερισμάτων με τα αντάστοιχα 

στοιχεάα προηγουμάνων χράσεων, θα πράπει να 

λαμβάνεται υπάψη η τυχοάσα διανομά δωρεάν 

μετοχάν, που προάρχονται απά 

κεφαλαιοποιάσειά κερδάν, αποθεματικάν και 

υπεραξάαά παγάων στοιχεάων, καθάά και τυχάν 

κατάτμηση (split) ά σάμπτυξη μετοχάν (reverse split). 

Σε άλεά αυτάά τιά περιπτάσειά και προκειμάνου 

τα στοιχεάα να καταστοάν συγκράσιμα, θα 

πράπει να γάνεται προσαρμογά των 

μερισμάτων των προηγοάμενων χράσεων με 

βάση τον αριθμά των μετοχάν τηά τελευταάαά 

χράσεωά. 

Η τράχουσα μερισματικά απάδοση δεάχνει την 

απάδοση που απολαμβάνουν οι επενδυτάά απά 

τα μεράσματα των μετοχάν που άχουν 

επενδάσει τα κεφάλαιά τουά και υπολογάζεται 

αν διαιρεθεά το μάρισμα ανά μετοχά με την 

τιμά τηά μετοχάά που διαπραγματεάεται στο 

95 Νικάταά Α, Νιάρχοά (1997), «Χρηματοοικονομικά 

Ανάλυση Λογιστικάν Καταστάσεων», Εκδάσειά 

Σταμοάλη, Αθάνα, Σελ: 186 - 187 
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Χρηματιστάριο. Ο δεάκτηά υπολογάζεται ωά 

εξάά
96: 

Μέρισμα ανά ΜετοχήΤρέχουσα Μερισματική Απόδοση
Τιμή Μετοχής στο Χρηματιστήριο

=
 

(σχ. 

4.3) 

Η μερισματικά απάδοση δεάχνει το πάσο 

συμφάρουσα εάναι η επάνδυση σε μετοχάά μιαά 

δεδομάνηά επιχεάρησηά, άταν κάποιοά τιά 

αγοράσει σε μια δεδομάνη στιγμά στην 

τράχουσα χρηματιστηριακά τουά αξάα. άσο 

μεγαλάτερη εάναι η μερισματικά απάδοση μιαά 

μετοχάά τάσο πιο ελκυστικά εάναι και η 

μετοχά για τουά επενδυτάά. Η σάγκριση τηά 

μερισματικάά απάδοσηά μιαά επιχεάρησηά με τη 

μερισματικά απάδοση των άλλων 

επιχειράσεων, δεάχνει τη σχετικά 

σπουδαιάτητα αυτάά. Οι μερισματικάά 

αποδάσειά διαφάρων επιχειράσεων 

παρουσιάζουν σημαντικά διαφορά μεταξά τουά 

και αυτά μιαά και το άψοά των μερισμάτων που 

καταβάλει η κάθε μια εξαρτάται απά τη 

μερισματικά πολιτικά που ακολουθεά. 

Η εσωτερικά αξάα μιαά μετοχάά βράσκεται εάν 

διαιρεθεά το σάνολο των ιδάων κεφαλαάων μιαά 

επιχεάρησηά, με τον αριθμά των μετοχάν τηά 

που βράσκονται σε κυκλοφοράα για την άδια 

δεδομάνη χρονικά στιγμά. Δηλαδά
97: 

96
 Κάντζοά Κ. (2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικάν 

Καταστάσεων», Εκδάσειά Interbooks, 3
η
 άκδοση, Αθάνα, 

Σελ: 145 - 146 
97
 Ευθάμογλου Π. (1999), «Θάματα Χρηματοοικονομικάά 

Διοάκησηά», Εκδάσειά Σταμοάληά, Πειραιάά, Σελ: 115 
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Σύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΕσωτερική Αξία Μετοχής
Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία

=
 

(σχ. 

4.4) 

Αυτάά ο αριθμοδεάκτηά δεάχνει το κατάτατο 

αποδεκτά επάπεδο τηά αξάαά τηά μετοχάά, γιατά η 

αξάα των περιουσιακάν στοιχεάων αναφάρεται 

σε ιστορικάά τιμάά και δεν ανταποκράνονται 

στιά τράχουσεά τιμάά τουά. Επιπλάον, η 

συνολικά αξάα τηά επιχεάρησηά 

προσδιοράζεται, σε ορισμάνεά περιπτάσειά, 

άχι μάνο απά τα υλικά περιουσιακά τηά 

στοιχεάα αλλά και απά τα άυλα ά τα αφανά 

περιουσιακά τηά στοιχεάα, άπωά εάναι φάμη και 

η πελατεάα, η τεχνογνωσάα κλπ., τα οποάα 

καθοράζουν και τη μελλοντικά τηά 

κερδοφοράα. 

 

4.3. Αποτάμηση στη Βάση Στοιχεάων 

Ενεργητικοά (Asset Based Valuation) 

Η αποτάμηση στη βάση των στοιχεάων του 

Ενεργητικοά (Asset Based Valuation) αναπτάχθηκε σε 

αρχικά στάδιο βοηθάνταά στην εξάλιξη των 

μεθάδων αποτάμησηά. Θεωρεάται πλάον πωά 

αποτελεά απλουστευμάνη μορφά αποτάμησηά, 

καθάά δεν εάναι εάκολο να εφαρμοστεά σάμερα 

λάγω του σάνθετου των περιπτάσεων στο 

υφιστάμενο περιβάλλον των επιχειράσεων.  

 

172 
 



4.3.1. Book Value 

Η μάθοδοά «Book Value» (Λογιστικάά Αξάαά), αποτελεά 

μια απά τιά πλάον χρησιμοποιοάμενεά μεθάδουά 

αποτάμησηά. Σάμφωνα με την εν λάγω μάθοδο, η 

αξάα μιαά επιχεάρησηά ισοάται με το σάνολο 

των ιδάων κεφαλαάων που εμφανάζονται στον 

ισολογισμά μιαά επιχεάρησηά. Ειδικάτερα, η 

λογιστικά αξάα (Book Value) μιαά επιχεάρησηά 

δάνεται απά την ακάλουθη σχάση
98
: 

Firm Value Book Value of All Assets=   (σχ. 

4.5) 

Ο προσδιορισμάά τηά αξάαά μιαά επιχεάρησηά με 

τη μάθοδο Book Value άχει ορισμάνεά σημαντικάά 

ατάλειεά. Μια απά αυτάά εάναι άτι η μάθοδοά 

στηράζεται κυράωά σε ιστορικά δεδομάνα, 

αγνοάνταά τάσο τη μεταβλητά που αφορά στο 

μάλλον, αλλά και τον παράγοντα του κινδάνου. 

Επάσηά, η μάθοδοά αυτά υπάκειται και στιά 

ατάλειεά που άχουν οι λογιστικάά 

καταστάσειά, οι οποάεά συνάθωά άχουν αρκετά 

ελαττάματα και παράλληλα μποροάν να 

υποστοάν και παραποιάσειά με αποτάλεσμα η 

λογιστικά αξάα (Book Value) πολλάά φοράά να μην 

συμπάπτει με την αγοραάα αξάα τηά επιχεάρησηά 

(Market Value).  

 

98
 Freeman R.N. (1994), «Empirical Research in Accounting: Market Value, Book Value 

and Earnings», Asset Valuation S.A. Butler ed. University of Oklahoma, The Center 

for Economic and Management Research 
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4.3.2. Adjusted Book Value 

Η μάθοδοά «Adjusted Book Value» (Αναπροσαρμοσμάνη 

Λογιστικά Αξάα) ασχολεάται κυράωά με την 

αποτάμηση των εισηγμάνων στο 

χρηματιστάριο επιχειράσεων, άπου η αξάα 

τουά προκάπτει απά το ιστορικά κάστοά των 

συνολικάν ιδάων κεφαλαάων, 

συμπεριλαμβανομάνων και των αποθεματικάν 

τηά τελευταάαά διαθάσιμηά οικονομικάά 

περιάδου. Τα συνολικά άδια κεφάλαια 

αναμορφάνονται βάσει των παρατηράσεων των 

ορκωτάν λογιστάν, άπωά εάναι για παράδειγμα 

η αφαάρεση ενδεχάμενων αρνητικάν 

υπεραξιάν, προβλάψεων για επισφαλεάά 

απαιτάσειά, αμφισβητοάμενων οφειλάν τηά 

επιχεάρησηά, κλπ. Η συγκεκριμάνη μάθοδοά 

αποτάμησηά τηά αξάαά μιαά επιχεάρησηά δεν 

λαμβάνει υπάψη τηά άλα εκεάνα τα άυλα 

στοιχεάα τηά επιχεάρησηά (Goodwill), τα οποάα 

εάναι το brand τηά εταιρεάαά στον κλάδο, η 

ικανάτητα που άχει η εταιρεάα να δημιουργεά 

μελλοντικά κάρδη, κλπ
99. 

Μάσα απά τη μάθοδο «Adjusted Book Value» 

(Αναπροσαρμοσμάνη Λογιστικά Αξάα), δάναται 

να ξεπερασθοάν άλεά εκεάνεά οι ατάλειεά που 

υπάρχουν στουά υπολογισμοάά και οι οποάοι 

στηράζονται σε δεδομάνα προερχάμενα απά 

λογιστικάά καταστάσειά. Με τον τράπο αυτά 

γάνεται μια προσπάθεια για μια άσο το 

δυνατάν πιο αντιπροσωπευτικά προσάγγιση 

99
 Fernandez P., (2009), «Valuing Companies by Cash Flow Discounting: 10 Methods and 

9 Theories», previous version: Managerial Finance, Vol. 33, No. 11, pp 853-876 
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τηά πραγματικάά αξάαά τηά επιχεάρησηά. Η 

προσαρμογά των στοιχεάων του Ενεργητικοά 

του ισολογισμοά σχετάζεται με την 

αποτάπωση εκεάνων των στοιχεάων που 

Ισολογισμοά που αφοροάν στην αγοραάα τουά 

αξάα. Αυτά σημαάνει πρακτικά άτι η αξάα των 

συνολικάν ιδάων κεφαλαάων που προκάπτει απά 

τουά υπολογισμοάά άχει υποστεά μια ισάποση 

προσαρμογά στην αξάα τηά αγοράά. 

 

4.3.3. Liquidation Value 

Η μάθοδοά «Liquidation Value» (Αξάα Ρευστοποάησηά) 

χρησιμοποιεάται κυράωά σε εταιρεάεά που 

διαθάτουν πάγια περιουσιακά στοιχεάα με 

σημαντικά αξάα, τα οποάα εάναι διακριτά και 

μποροάν να πουληθοάν χωριστά το κάθε άνα. 

Αξάα ρευστοποάησηά θεωρεάται η αξάα που η 

αγορά θα εάχε τη διάθεση να πληράσει 

προκειμάνου να αποκτάσει τα περιουσιακά 

στοιχεάα τηά επιχεάρησηά, εάν αυτά 

γινάντουσαν αντικεάμενο πάλησηά σάμερα. 

Γενικά, η αξάα ρευστοποάησηά μιαά επιχεάρησηά 

θα προκάψει εάν πουληθοάν άλα τα 

περιουσιακά στοιχεάα τηά επιχεάρησηά, εάτε 

ανάκουν στο πάγιο ενεργητικά, εάτε ανάκουν 

στο κυκλοφοροάν ενεργητικά και εάν 

εξοφληθοάν άλεά τιά οι υποχρεάσειά
100. 

Παρά το γεγονάά άτι η χράση αυτάά τηά μεθάδου 

αποτάμησηά περιοράζεται σε εκεάνεά τιά 

100
 Aswarth Damodaran Investment Valuation, (2005), «Tools and Techniques for 

Determining the Value of Any Asset, (http://pages.stern.nvu.edu/-adamodar/pdfiles) 
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περιπτάσειά που σχετάζονται με την εξαγορά 

μιαά επιχεάρησηά, με απάτερο σκοπά τη 

ρευστοποάησά τηά σε μελλοντικά χράνο, ά ακάμη 

και την περάπτωση άπου η επιχεάρηση 

παρουσιάζει ζημιάά και δεν υπάρχει 

μελλοντικά προοπτικά κερδάν, η αξάα τηά 

ρευστοποάησηά εκφράζει την ελάχιστη αξάα τηά 

επιχεάρησηά. Αυτά ισχάει μιαά και η αξάα μιαά 

επιχεάρησηά που λειτουργεά και 

δραστηριοποιεάται και η οποάα εξακολουθεά 

να συνεχάζει τιά δραστηριάτητάά τηά σε 

κανονικά ρυθμά, εάναι πάντοτε υψηλάτερη απά 

την αξάα εάν η επιχεάρηση αυτά 

ρευστοποιηθεά. 

 

4.3.4. Replacement Cost 

Η μάθοδοά Replacement Cost (Αξάα Αντικατάστασηά), 

υποδηλάνει εκεάνη την επάνδυση που 

απαιτεάται για τη δημιουργάα μιαά 

επιχεάρησηά, η οποάα θα διαθάτει εκεάνα τα 

χαρακτηριστικά και εκεάνεά τιά συνθάκεά 

λειτουργάαά, άπωά εκεάνη η εταιρεάα η οποάα 

πράκειται να ελεγχθεά και να αποτιμηθεά. Η 

μάθοδοά αυτά εκτιμά το κάστοά που θα 

απαιτηθεά άστε να αντιγραφοάν ά να 

αντικατασταθοάν εκεάνα τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεάα τα οποάα χρησιμοποιεά 

η συγκεκριμάνη επιχεάρηση, λαμβάνονταά άμωά 
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υπάψη και την τεχνολογικά εξάλιξη και 

απαξάωση
101. 

Για τον υπολογισμά τηά Αξάαά Αντικατάστασηά 

δεν λαμβάνεται υπάψη η αξάα των πάγιων 

περιουσιακάν στοιχεάων, τα οποάα άχουν 

ενεργά συμμετοχά στιά λειτουργάεά τηά 

επιχεάρησηά. Γενικά, υπάρχουν τρειά τάποι 

αξάαά αντικατάστασηά: 

ά Gross Substantial Value: εάναι η αξάα των πάγιων 

περιουσιακάν στοιχεάων τηά εταιρεάαά τα 

οποάα αποτιμάνται σε τράχουσεά τιμάά (market 

prices). 

ά Net or Corrected Substantial Value: η Καθαρά Αξάα 

Αντικατάστασηά υπολογάζεται μετά την 

αφαάρεση των υποχρεάσεων τηά 

επιχεάρησηά, απά τη μικτά αξάα 

αντικατάστασηά (Gross Substantial Value). 

ά Reduced Gross Substantial Value: εάναι η Μικτά Αξάα 

Αντικατάστασηά αφαιράνταά την αξάα των 

βραχυπράθεσμων και μακροπράθεσμων 

υποχρεάσεων που άχει η επιχεάρηση προά 

τράτουά. 

 

4.4. Υποδεάγματα Προεξάφλησηά 

Μερισμάτων 

Σάμφωνα με τον M. J. Gordon102 εάναι δυνατάν να 

γάνουν τρειά διαφορετικάά υποθάσειά που 

101
 Fernandez P., (2009), «Valuing Companies by Cash Flow Discounting: 10 Methods 

and 9 Theories», previous version: Managerial Finance, Vol. 33, No. 11, pp 853 - 

876 
102
 Gordon M. J., (1959), «Dividends, Earnings and Stock Prices», The Review of 

Economics and Statistics, Vol. 41, No 2, Part 1 (May 1959), pp 99 - 105 
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σχετάζονται με τα λάγο για τον οποάο 

πληράνει άναά επενδυτάά κατά την αγορά μάαά 

μετοχάά. Εξετάζεται λοιπάν, αν πληράνει για 

τα μεράσματα και τα κάρδη τηά μετοχάά ά μάνο 

για τα μεράσματα ά μάνο για τα κάρδη. 

 

4.4.1. Βασικά Μοντάλο Προεξάφλησηά 

Μερισμάτων 

Οι αμοιβάά που λαμβάνουν οι μάτοχοι των 

επιχειράσεων άχουν την μορφά μερισμάτων. Η 

αξάα των Μερισμάτων  ισοάται με την παροάσα 

αξάα των μελλοντικάν καταβληθάντων 

μερισμάτων, η οποάα προκάπτει απά τη σχάση: 

Αξία Μερισμάτων = Παρούσα Αξία μελλοντικών καταβληθέντων μερισμάτων
 

(σχ. 

4.6) 

Συμβολάζονταά με DIV, το μάρισμα που 

αποδάδεται σε δεδομάνη χρονικά στιγμά και 

με re το σχετικά προεξοφλητικά επιτάκιο, 

τάτε η σχάση που αποτυπάθηκε ανωτάρω θα 

λάβει την εξάά μορφά
103: 

31 2
2 3

e e e

DIVDIV DIVΑξία Μερισμάτων ...
(1 r ) (1 r ) (1 r )

= + + +
+ + +  

(σχ. 4.7) 

Σάμφωνα με τον τάπο αυτά τηά αξάαά των 

μερισμάτων, οι επιχειράσειά και η 

λειτουργάα τουά τεάνουν να εκτεάνονται στο 

διηνεκάά. Επειδά άμωά στιά πραγματικάά 

103
 Artikis P., Sorros J. (2005), «Portfolio Performance & Investment Strategies - 

The Case of the Athens Stock Exchange», pp. 1 - 13 
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οικονομάεά, οι εταιρεάεά εάτε εξαγοράζονται 

εάτε συγχωνεάονται εάτε χρεοκοποάν, σε αυτάά 

τιά περιπτάσειά οι μάτοχοι λαμβάνουν άνα 

υπολειμματικά μάρισμα, επά των μετοχάν που 

άχουν στην κατοχά τουά. Η απάδοση re επά τηά 

καθαράά θάσηά δάναται να εκτιμηθεά με τη 

χράση μιαά εκ των κάτωθι μεθάδων: 

1. Μοντάλο Σταθεράά Αάξησηά των Μερισμάτων 

(Constant Growth Model) 

Ο τάποά που χρησιμοποιεάται στο 

συγκεκριμάνο μοντάλο για τον υπολογισμά 

τηά απάδοσηά τηά καθαράά θάσηά εάναι: 

0

1
e P

DIV r g+
=

   

 
(σχ. 4.8) 

άπου: 

 g: το ποσοστά σταθεράά αάξησηά των 

μερισμάτων 

 DIV1: τα μεράσματα που πράκειται να 

καταβληθοάν τον επάμενο χράνο, τα οποάα 

εάναι άσα με DIV1 = DIV0 * (1+g) 

 P0: η τράχουσα τιμά τηά μετοχάά 

2. Μοντάλο Αποτάμησηά Κεφαλαιουχικάν 

Στοιχεάων 

Σάμφωνα με το μοντάλο αυτά, η προσδοκάμενη 

απάδοση απά τουά επενδυτάά εάναι άση με το 

άθροισμα τηά απαλλαγμάνηά απά τον κάνδυνο 

απάδοσηά και μιαά απάδοσηά ανάλογηά του 
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κινδάνου που αναλαμβάνουν απά την 

τοποθάτηση των κεφαλαάων τουά σε μετοχάά τηά 

επιχεάρησηά ωά αποζημάωση. Αυτά η αμοιβά 

κινδάνου υπολογάζεται πολλαπλασιάζονταά 

το συντελεστά beta (β) τηά μετοχάά τηά εταιρεάαά 

με την αμοιβά κινδάνου τηά αγοράά για μια 

μάση επάνδυση. Κατά συνάπεια, η απαιτοάμενη 

απάδοση τηά μετοχάά τηά επιχεάρησηά δάνεται 

απά την ακάλουθη σχάση
104: 

e F M Fr ( )R R Rβ= + −    (σχ. 

4.9) 

άπου: 

 RF: η απάδοση χωράά κάνδυνο 

 RΜ: η αναμενάμενη απάδοση τηά αγοράά 

 RM – RF: η αμοιβά κινδάνου τηά αγοράά 

 β: το βάτα (beta) τηά μετοχάά 

 β(RM – RF): η αμοιβά κινδάνου τηά μετοχάά τηά 

επιχεάρησηά 

 

4.4.2. Υπάδειγμα Gordon Growth Model 

Σάμφωνα με το μοντάλο προεξοφλητικάν 

μερισμάτων (Gordon Growth Model), η αξάα μιαά μετοχάά 

εάναι συνάρτηση των αναμενάμενων 

104
 Seoki Lee – Arun Upneja, (2007), «Is the Capital Asset Pricing Model (CAPM) the 

best way to estimate cost – of equity for the lodging industry?», Temple 

University, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., pp. 1 – 14 
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μερισμάτων απά τουά μετάχουά και του ρυθμοά 

ανάπτυξηά των μερισμάτων. Ειδικάτερα
105: 

1

e

DIVΑξία Μερισμάτων
(r -g)

=
  

(σχ. 4.10) 

άπου το g συμβολάζει το ρυθμά ανάπτυξηά των 

μερισμάτων στο διηνεκάά. Γενικάτερα, η 

ανωτάρω σχάση υπολογάζει την αξάα μιαά 

μετοχάά προεξοφλάνταά τα μελλοντικά 

μεράσματα τα οποάα θα πληράσει στουά 

μετάχουά, με άνα επιτάκιο προεξάφλησηά άσο με 

την απάδοση που απαιτοάν οι μάτοχοι και το 

οποάο παραμάνει σταθερά. Σάμφωνα με το 

υπάδειγμα Gordon Growth Model, η μερισματικά 

πολιτικά μιαά επιχεάρησηά εάναι σε συνάρτηση 

με την τιμά τηά μετοχάά τηά επιχεάρησηά, η 

οποάα ισοάται με την μειωμάνη αξάα των 

μελλοντικάν αναμενάμενων μερισμάτων
106
. 

Αν και αυτά το μοντάλο άχει χρησιμοποιηθεά 

και εξακολουθεά να χρησιμοποιεάται κατά 

κάρον σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά και μη 

εγχειράδια, εντοάτοιά, η άπαρξά του εάναι 

σχετικά πράσφατη και άχει τιά ράζεά τηά στο 

άτοά 1957 και συγκεκριμάνα στουά D. Durand και M. 

Gordon. Ειδικάτερα, ο D Durand άταν αυτάά που 

παρατάρησε πράτοά άτι άταν γάνεται αποτάμηση 

των μετοχάν σάμφωνα με την αξάα των 

μερισμάτων, αυτά δεν αποτελεά τάποτα 

περισσάτερο απά μια παραλλαγά του 

105
 Damodaran A., (2002), «Investment Valuation», 2

nd
 Edition, John Wiley and Sons, 

New York 
106
 Michael Brennan, (2010), «A Note on Dividend Irrelevance and the Gordon 

valuation Model», American Finance Association, pp. 1116 – 1117 
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παράδοξου τηά Αγάαά Πετροάποληά
107
. Απά την άλλη 

πλευρά, ο M. Gordon άταν αυτάά που φράντισε για 

τη διάδοση του εν λάγω μοντάλου, δάνοντάά του 

μάλιστα και τον τάτλο με το άνομά του. Παρά 

το γεγονάά άτι το μοντάλο ανάπτυξηά του Gordon 

αποτελεά μια σχετικά απλά προσάγγιση στην 

αποτάμηση τηά καθαράά θάσηά μιαά επιχεάρησηά, 

εντοάτοιά η χράση τηά περιοράζεται σε 

ορισμάνεά μάνο απά αυτάά, που άχουν ωά 

χαρακτηριστικά γνάρισμα την σταθερά 

ανάπτυξη στο διηνεκάά
108
. 

Αυτά που άχει ιδιαάτερη σημασάα για τουά 

μετάχουά τηά επιχεάρησηά εάναι να 

εισπράττουν μεράσματα και μάλιστα τα 

μεράσματα αυτά να εάναι άσο το δυνατάν 

υψηλάτερα. Το μοντάλο του Gordon Growth 

προάποθάτει άτι μια επιχεάρηση θα βράσκεται 

σε μια σταθερά κατάσταση και τα μεράσματά 

τηά θα μεγαλάνουν με άναν ρυθμά, ο οποάοά θα 

μπορεά να διατηρεάται σταθεράά σε ολάκληρη 

τη διάρκεια λειτουργάαά τηά επιχεάρησηά. Σε 

καμάα περάπτωση άμωά, αυτάά ο ρυθμάά αάξησηά 

των μερισμάτων δεν θα πράπει να εάναι 

μεγαλάτεροά απά την απαιτοάμενη απάδοση απά 

τουά μετάχουά τηά επιχεάρησηά. Με άλλα λάγια 

θα πράπει, να ισχάει άτι re  > g, καθάά επάσηά θα 

πράπει να εάναι μικράτεροά ά άσοά με το ρυθμά 

ανάπτυξηά τηά οικονομάαά. 

107
 http://plato.stanford.edu/entries/paradox-stpetersburg 

108
 Aswarth Damodaran, (2006), «Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the 

Theory and Evidence», pp. 11 
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Το μοντάλο Gordon Growth εάναι ιδιαάτερα 

ελκυστικά για εκεάνεά τιά επιχειράσειά οι 

οποάεά αναπτάσσονται με ρυθμοάά που τεάνουν 

προά τουά ονομαστικοάά ρυθμοάά ανάπτυξηά τηά 

οικονομάαά (Α.Ε.Π.) και αποδάδουν υψηλά 

μεράσματα, ακολουθάνταά την πολιτικά 

μερισμάτων που σκοπεάουν φυσικά να άχουν 

και στο μάλλον. Η σημαντικάτητα του ρυθμοά 

ανάπτυξηά αλλά και ο καθορισμάά του μπορεά 

να άχει εσφαλμάνα αποτελάσματα, άταν τα 

στοιχεάα και οι αναλάσειά που γάνονται δεν 

στηράζονται σε αληθά γεγονάτα. Αυτάά εάναι 

και ο λάγοά για τον οποάο θα πράπει το 

ποσοστά διανομάά των κερδάν να εάναι σε 

απάλυτη αρμονάα με την άννοια τηά κατάστασηά 

σταθεράτηταά. Αλλιάά ελλοχεάει ο κάνδυνοά 

υποεκτάμησηά τηά αξάαά τηά μετοχάά τηά 

επιχεάρησηά. 

 

4.4.3. Υπάδειγμα Προεξάφλησηά 

Μερισμάτων Δυο Σταδάων 

Στο υπάδειγμα προεξάφλησηά μερισμάτων Gordon 

Growth αναφάρθηκε άτι ο ρυθμάά ανάπτυξηά τηά 

επιχεάρησηά θα πράπει να συμβαδάζει με το 

ρυθμά ανάπτυξηά τηά οικονομάαά. Στην 

περάπτωση άμωά κατά την οποάα υπάρχει μια 

απάκλιση μεγαλάτερη απά 1% - 2% ά ακάμη και 

μεγαλάτερη απάκλιση απά το κάστοά του 

μετοχικοά κεφαλαάου, τάτε θα πράπει να γάνει 

χράση του υποδεάγματοά προεξάφλησηά δυο 

σταδάων. Η χράση του υποδεάγματοά αυτοά 
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γάνεται για να εκφραστεά με τον πλάον 

αποτελεσματικά τράπο η υπερβάλλουσα αυτά 

ανάπτυξη. 

Το υπάδειγμα των δυο σταδάων περιλαμβάνει 

άνα αρχικά στάδιο με υψηλά ανάπτυξη n ετάν 

και άνα δεάτερο στάδιο, κατά το οποάο η 

επιχεάρηση διακράνεται απά μια σταθεράτητα 

με ρυθμά ανάπτυξηά μακροχράνιαά διάρκειαά
109
. 

n
hge,

n

1 hge,

t
0 )(1

P
)(1

DPS
 )(P Μετοχής Αξία

KK

nt

t +
+

+
= ∑

=

=   
(σχ. 

4.11) 

άπου n 1
n

e,hg n

DPSP
(K -g )

+= με τουά επιμάρουά παράγοντεά να 

αναλάονται ωά ακολοάθωά: 

 DPSt: αναμενάμενα μεράσματα ανά μετοχά 

περιάδου t 

 Ke: κάστοά ιδάων κεφαλαάων ά απαιτοάμενη 

απάδοση μετοχάν 

 Pn: τιμά στο τάλοά του άτουά n 

 g: υψηλάά ρυθμάά ανάπτυξηά για τα πράτα n 

χράνια 

 gn: σταθεράά διηνεκάά ρυθμάά ανάπτυξηά μετά 

απά n άτη 

Στο παράν υπάδειγμα ισχάουν οι άδιοι 

περιορισμοά με το μοντάλο Gordon Growth, 

αναφορικά με τον ρυθμά ανάπτυξηά (gn: ρυθμάά 

ανάπτυξηά σταθεράά φάσηά) ο οποάοά θα πράπει να 

109
 Damodaran A., (2002), «Investment Valuation», 2

nd
 Edition, John Wiley and Sons, 

New York 
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εάναι συγκράσιμοά με τον ονομαστικά ρυθμά 

ανάπτυξηά τηά οικονομάαά. 

Επιπροσθάτωά, ο δεάκτηά διανομάά μερισμάτων 

πράπει να εάναι συνεπάά με τον εκτιμάμενο 

ρυθμά ανάπτυξηά. Ειδικάτερα, στην περάπτωση 

κατά την οποάα ο ρυθμάά ανάπτυξηά αναμάνεται 

να παρουσιάσει σημαντικά πτάση μετά την 

αρχικά φάση τηά εξάχουσαά απάδοσηά, το 

ποσοστά πληρωμάά μερισμάτων θα πράπει να 

εάναι υψηλάτερο στη σταθερά φάση απά το 

αντάστοιχο ποσοστά στην αρχικά φάση τηά 

υπερβάλλουσαά ανάπτυξηά. Εξάλλου, μάα 

επιχεάρηση σταθεράά ανάπτυξηά άχει τη 

δυνατάτητα να καταβάλλει μεγαλάτερο 

ποσοστά των κερδάν τηά σε μεράσματα απά άτι 

μάα αναπτυσσάμενη. άναά τράποά για να 

υπολογιστεά το νάο ποσοστά διανομάά κερδάν 

εάναι μάσω θεμελιωδάν μεγεθάν. 

Με βάση τη θεωράα αυτά ο αναμενάμενοά ρυθμάά 

ανάπτυξηά προάρχεται απά το ποσοστά των 

κερδάν που παρακρατοάνται και 

επανεπενδάονται στην επιχεάρηση σε 

συνδυασμά με την απάδοση των ιδάων 

κεφαλαάων. 

Αναμενόμενη Ανάπτυξη = Ποσοστό Παρακράτησης + Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
 

(σχ. 

4.12) 

Εάν ληφθεά υπάψη άτι το ποσοστά παρακράτησηά 

κερδάν ισοάται με τη διαφορά του ποσοστοά 

185 
 



διανομάά κερδάν απά τη μονάδα και άτι το 

ποσοστά διανομάά κερδάν ισοάται με το λάγο 

των μερισμάτων ανά μετοχά προά τα κάρδη ανά 

μετοχά, τάτε ο ρυθμάά τηά αναμενάμενηά 

ανάπτυξηά δάνεται απά τον τάπο: 

DPSg 1 ROE
EPS

 = − ⋅ 
     

(σχ. 

4.13) 

Συνακάλουθα με το κριτάριο τηά 

σταθεράτηταά, ωστάσο, οφεάλουν να εάναι και 

τα λοιπά χαρακτηριστικά τηά επιχεάρησηά άπωά 

για παράδειγμα ο συντελεστάά beta αλλά και η 

απάδοση των ιδάων κεφαλαάων (Return On Equity – 

R.O.E.). 

Τράα εάναι εκεάνα τα χαρακτηριστικά 

προβλάματα που συνιστοάν περιορισμοάά του 

μοντάλου προεξάφλησηά δυο σταδάων, εκ των 

οποάων τα δάο πράτα αφοροάν σε άλα τα μοντάλα 

που εμπεριάχουν δάο φάσειά στη διαδικασάα 

αποτάμησηά τουά ενά, το τράτο αποτελεά 

ιδιαιτεράτητα του μοντάλου προεξάφλησηά 

μερισμάτων. 

ά Ο πράτοά περιορισμάά άχει να κάνει με τη 

χρονικά οριοθάτηση τηά πράτηά περιάδου, 

δηλαδά τη φάση τηά ασυνάθουά ανάπτυξηά. 

Εάναι προφανάά άτι άσο αυξάνεται το 

διάστημα τηά πράτηά φάσηά τάσο αυξάνεται 

και η αξάα τηά επάνδυσηά ά τηά μετοχάά. 

ά Ο δεάτεροά περιορισμάά αφορά στην 

απάτομη μετάπτωση απά τον υψηλά ρυθμά 

ανάπτυξηά στο τάλοά τηά πράτηά φάσηά στον 
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αισθητά χαμηλάτερο και σταθερά ρυθμά 

στην αρχά τηά δεάτερηά φάσηά. Εάναι 

ρεαλιστικάτερο να υποτεθεά άτι η 

μεταβολά απά τον υψηλά σε σταθερά χαμηλά 

ρυθμά ανάπτυξηά θα γάνει σταδιακά μάσα σε 

κάποιο βάθοά χράνου. 

ά άναά επιπλάον περιορισμάά που ανακάπτει 

εάναι απά τη μεγάλη εξάρτηση του 

μοντάλου απά τα μεράσματα. Κατά αυτάν τον 

τράπο υποεκτιμά τιά μετοχάά 

επιχειράσεων που δάνουν μικράτερο 

ποσοστά των κερδάν τουά σε μεράσματα 

άστε να επενδάουν τα υπάλοιπα κάρδη 

άναντι άλλων μετοχάν που πράττουν 

αντάστροφα. 

 

Σε κάθε περάπτωση το μοντάλο δάο σταδάων 

βράσκει πολά καλά εφαρμογά σε επιχειράσειά 

που βράσκονται σε φάση ιδιαάτερα υψηλοά 

ρυθμοά ανάπτυξηά που αναμάνεται να τον 

διατηράσουν για κάποια περάοδο άστερα απά 

την οποάα θα πάσουν σε φάση σταθερά 

ανάπτυξηά. Τάλοά, το υπάδειγμα των δυο 

σταδάων ενδεάκνυται χαρακτηριστικά για 

επιχειράσειά που παρουσιάζουν χαμηλά ρυθμά 

ανάπτυξηά στην αρχικά φάση καθάά και για 

εταιρεάεά των οποάων η μερισματικά πολιτικά 

υπαγορεάει τη διανομά του μεγαλάτερου μάροά 

των υπολειμματικάν ταμιακάν ροάν ωά 

μεράσματα. 
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4.4.4. Υπάδειγμα H 

Το παράν υπάδειγμα αναπτάχθηκε απά τουά Fuller 

και Hsia το 1984, σε μια προσπάθεια να δοθεά μια 

λάση στο πράβλημα τηά απάτομηά μεταβολάά του 

ρυθμοά ανάπτυξηά που διατυπάθηκε κατά την 

εξάταση του υποδεάγματοά προεξάφλησηά των 

δυο σταδάων. Το υπάδειγμα Η χαρακτηράζεται 

και αυτά με τη σειρά του ωά άνα μοντάλο δυο 

σταδάων, αλλά σε αντάθεση με το προγενάστερο 

μοντάλο (Υπάδειγμα Προεξάφλησηά Μερισμάτων 

2 Σταδάων), στηράζεται στην υπάθεση άτι ο 

ρυθμάά αάξησηά των κερδάν αρχάζει απά άνα 

υψηλά επάπεδο (ga) κατά τη διάρκεια τηά πράτηά 

περιάδου εξαιρετικάά ανάπτυξηά και στη 

συνάχεια μειάνεται γραμμικά κατά την 

περάοδο τηά υπερβάλλουσαά ανάπτυξηά, άστε 

στη συνάχεια να επάλθει μια σταθεράτητα 

στο τάλοά τηά σε σταθερά ποσοστά αάξησηά (ga). 

Μια ακάμη απαραάτητη προάπάθεση εάναι άτι 

τάσο ο δεάκτηά διανομάά των μερισμάτων ανά 

μετοχά, άσο και εκεάνοά του κάστουά κεφαλαάου 

παραμάνουν σταθεροά καθ’ άλη τη διάρκεια 

τηά περιάδου μεταβολάν του ρυθμοά 

ανάπτυξηά
110. Ωά κάστοά κεφαλαάου οράζεται 

εκεάνο το διαθάσιμο ποσά χρημάτων ά 

κεφαλαάου γενικά, το οποάο μπορεά να 

παραχωρηθεά για τη διενάργεια μιαά 

επάνδυσηά. Ακάμη ωά κάστοά κεφαλαάου μπορεά να 

ορισθεά και το κεφάλαιο το οποάο εάναι 

δεσμευμάνο σε μια επιχεάρηση. 

110
 Artikis P. «Relative Valuation and Fundamental Factors – The Case of Greek 

Listed Forms», University of Piraeus, working paper 
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Σάμφωνα με το υπάδειγμα Η, η αξάα των 

αναμενάμενων μερισμάτων προκάπτει απά τον 

τάπο: 

)(k
)(DPS

)(ke
)(1DPSP

n

na0

n

n0
0 ge

gg
g

g
−

−
+

−
+⋅

=
   

(σχ. 

4.14) 

με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 P0: αξάα ανά μετοχά τηά επιχεάρησηά 

 DPSt: μάρισμα ανά μετοχά την περάοδο t 

 ke: κάστοά κεφαλαάου 

 ga: αρχικάά ρυθμάά ανάπτυξηά 

 gn: σταθεράά ρυθμάά ανάπτυξηά στο τάλοά τηά 

αρχικάά περιάδου 

Παρά το γεγονάά άτι το υπάδειγμα Η 

αντιμετωπάζει σε υψηλά βαθμά το πράβλημα 

τηά απάτομηά μεταβολάά του ρυθμοά ανάπτυξηά, 

εντοάτοιά δάναται να δημιουργηθοάν νάοι 

περιορισμοά. Οι περιορισμοά αυτοά 

σχετάζονται, κατά πράτον με το άτι ο ρυθμάά 

ανάπτυξηά θα πράπει να ακολουθεά μια 

γραμμικά μεάωση, στηριζάμενη στον αρχικά 

ρυθμά ανάπτυξηά, στον σταθερά ρυθμά 

ανάπτυξηά και στο χράνο που διαρκεά η 

περάοδοά τηά εξαιρετικάά ανάπτυξηά. Αυτά η 

υπάθεση ενάχει υψηλά σημαντικάτητα για την 

εάρυθμη λειτουργάα του μοντάλου, μιαά και 

τυχάν αποκλάσειά του ρυθμοά ανάπτυξηά μπορεά 

να δημιουργάσουν προβλάματα. Για 
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παράδειγμα, απάτομεά μεταβολάά του ρυθμοά 

ανάπτυξηά καθιστοάν πολά δάσκολο τον 

υπολογισμά μιαά ορισμάνηά τιμάά του δεάκτη. Η 

δεάτερη υπάθεση εάναι άτι ο δεάκτηά διανομάά 

των κερδάν παραμάνει σταθεράά σε άλη τη 

διάρκεια των δυο φάσεων και επηρεάζει την 

αξιοπιστάα του μοντάλου, μιαά και καθάά ο 

ρυθμάά ανάπτυξηά μειάνεται ο δεάκτηά διανομάά 

των κερδάν αυξάνεται. 

 

4.4.5. Υπάδειγμα Προεξάφλησηά 

Μερισμάτων Τριάν Σταδάων 

Το μοντάλο τηά αποτάμησηά μετοχάν τριάν 

σταδάων συνδυάζει τα χαρακτηριστικά, τάσο 

του μοντάλου των δυο σταδάων, άσο και του 

μοντάλου Η. Το υπάψη μοντάλο προβλάπει μια 

αρχικά περάοδο υψηλάά ανάπτυξηά, μια 

μεταβατικά περάοδο άπου υπάρχει φθάνων 

ρυθμάά ανάπτυξηά και μια τράτη και τελικά 

περάοδο άπου υπάρχει μια σταθερά ανάπτυξη 

στο διηνεκάά. Δεν θάτει περιορισμοάά 

αναφορικά με το δεάκτη διανομάά των κερδάν 

και για το λάγο αυτά θεωρεάται το πιο γενικά 

μοντάλο, συγκριτικά με τα υπάλοιπα. Ο 

υπολογισμάά τηά αξάαά τηά μετοχάά γάνεται με 

τον κάτωθι τάπο
111: 
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111
 Αρτάκηά Π. Γ. (2010), «Διαχεάριση Αξάαά και 

Κινδάνου», Εκδάσειά Interbooks, Αθάνα, Σελ: 132 - 133 
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με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 EPSt: κάρδη ανά μετοχά περιάδου t 

 DPSt: μεράσματα ανά μετοχά περιάδου t 

 ga: ρυθμάά αάξησηά στην υψηλά ανάπτυξη 

 gn: ρυθμάά ανάπτυξηά στη σταθερά φάση 

 Πa: ποσοστά διανομάά μερισμάτων στη φάση 

τηά υψηλάά ανάπτυξηά 

 Πn: ποσοστά διανομάά μερισμάτων στη 

σταθερά φάση 

 ke: κάστοά κεφαλαάου ά απαιτοάμενη απάδοση 

μετοχάν 

 hg: περάοδοά υψηλάά ανάπτυξηά 

 t: μεταβατικά περάοδοά 

 st: σταθεράτητα 

Παρά το γεγονάά άτι, το υπάδειγμα των τριάν 

σταδάων καταφάρνει να εξαφανάζει αρκετοάά 

απά τουά περιορισμοάά που θάτουν άλα τα 

υπάλοιπα μοντάλα προεξάφλησηά μερισμάτων, 

εντοάτοιά απαιτεά τη χράση μεγάλου αριθμοά 

δεδομάνων, μετατράπονταά με τον τράπο αυτά 

το υπάδειγμα σε άναν τάπο αρκετά επιρρεπά σε 

λάθοά εκτιμάσειά δεδομάνων. Παρά το γεγονάά 

άτι μπορεά να υποπάπτει σε λάθη λάγω αυτάά 

ακριβάά τηά υψηλάά συγκάντρωσηά δεδομάνων, το 

μοντάλο θεωρεάται άτι εάναι η ιδανικά μάθοδοά 

αποτάμησηά για εκεάνεά τιά επιχειράσειά οι 
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οποάεά εμφανάζουν διαχρονικάά μεταβολάά, τάσο 

στο ρυθμά ανάπτυξάά τουά, άσο και στο ποσοστά 

διανομάά μερισμάτων. 

 

4.5. Υποδεάγματα Υπολειμματικάά 

Ταμειακάά Ροάά 

 

4.5.1. Υποδεάγματα Υπολειμματικάά 

Ταμειακάά Ροάά Προά τουά Μετάχουά (FCFE) 

 

 

 

4.5.1.1 Σάγκριση FCFF – DDM 

Υπάρχουν τράα διαφορετικά υποδεάγματα για 

τον υπολογισμά τηά υπολειμματικάά ταμειακάά 

ροάά προά τουά μετάχουά. Το πράτο 

υπολογάζεται λαμβάνονταά υπάψη άναν σταθερά 

ρυθμά ανάπτυξηά των επιχειράσεων και 

επομάνωά βράσκονται σε μια κατάσταση που 

χαρακτηράζεται απά σταθεράτητα. Το δεάτερο 

υπάδειγμα καθαράν ταμειακάν ροάν προά τουά 

μετάχουά εάναι εκεάνο των δυο σταδάων και 

χρησιμοποιεάται για να υπολογάσει την αξάα 

τηά επιχεάρησηά, η οποάα άχει δυο στάδια 

ανάπτυξηά. Τάλοά, το τράτο υπάδειγμα καθαράν 

ταμειακάν ροάν προά τουά μετάχουά εάναι 

εκεάνο των τριάν σταδάων και 

χρησιμοποιεάται για την αποτάμηση τηά αξάαά 

των επιχειράσεων οι οποάεά διάρχονται απά 

τράα στάδια ανάπτυξηά. 
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Αναφορικά με το πράτο υπάδειγμα, τηά 

σταθεράά ανάπτυξηά, η αξάα του μετοχικοά 

κεφαλαάου εάναι συνάρτηση των αναμενάμενων 

καθαράν ταμειακάν ροάν προά τουά μετάχουά 

για την επάμενη περάοδο, του σταθεροά 

ρυθμοά ανάπτυξηά και τηά απάδοσηά των ιδάων 

κεφαλαάων που απαιτοάν οι μάτοχοι τηά 

επιχεάρησηά. Η ανωτάρω διατάπωση 

αποτυπάνεται απά την ακάλουθη σχάση
112: 

1
0

e

FCFEP
(K - )ng

=
   

(σχ. 4.16) 

με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 P0: τράχουσα τιμά μετοχάά 

 FCFE1: αναμενάμενεά καθαράά ταμειακάά στο 

μάτοχο την επάμενη περάοδο 

 Ke: κάστοά ιδάων κεφαλαάων τηά επιχεάρησηά 

 gn: ρυθμάά ανάπτυξηά των αναμενάμενων 

καθαράν ταμειακάν ροάν (FCFE) τηά 

επιχεάρησηά στο διηνεκάά. 

Το υπάδειγμα καθαράν ταμειακάν ροάν 

σταθεράά ανάπτυξηά προά τουά μετάχουά άχει 

πολλάά ομοιάτητεά με το μοντάλο προεξάφλησηά 

μερισμάτων Gordon Growth, τάσο ωά προά τιά 

υποθάσειά άσο και ωά προά τουά περιορισμοάά. 

Σε σχάση με το μοντάλο Gordon Growth, ο ρυθμάά 

ανάπτυξηά βράσκεται εντάά φυσιολογικάν οράων 

112
 Damodaran A. (2006), «Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory 

and Evidence», Stern School of Business, pp. 20 – 31 
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και επηρεάζεται θετικά, απά τον ονομαστικά 

ρυθμά ανάπτυξηά τηά οικονομάαά, εντάά τηά οποάαά 

λειτουργεά η επιχεάρηση. Ειδικάτερα, ο 

ρυθμάά ανάπτυξηά τηά επιχεάρησηά δεν θα 

πράπει να υπερβαάνει περισσάτερο απά 1% ά 2% 

του ρυθμοά ανάπτυξηά τηά οικονομάαά, άστε να 

συμβαδάζει με τουά φυσιολογικοάά ρυθμοάά. 

Το συγκεκριμάνο υπάδειγμα σταθεράά 

ανάπτυξηά εάναι ιδιαάτερα αποδοτικά άταν 

υπολογάζεται η αξάα των σταθεράν 

επιχειράσεων και οι οποάεά πληράνουν 

μεράσματα στουά μετάχουά πολά υψηλάτερα ά 

πολά χαμηλάτερα απά τιά καθαράά ταμειακάά ροάά 

προά αυτοάά. Στην περάπτωση κατά την οποάα η 

επιχεάρηση εάναι σταθερά και αποδάσει 

καθαράά ταμειακάά ροάά προά τουά μετάχουά με τη 

μορφά μερισμάτων, τάτε η αξάα υπολογισμοά θα 

εάναι ακριβάά η άδια με εκεάνη που θα 

προάκυπτε εάν γινάταν χράση του Gordon Growth Model. 

Στο δεάτερο υπάδειγμα δυο σταδάων, αξάα 

οποιασδάποτε μετοχάά ισοάται με το άθροισμα 

τηά παροάσαά αξάαά των καθαράν ταμειακάν ροάν 

στο μάτοχο ανά άτοά και τηά παροάσαά αξάαά τηά 

τελικάά τιμάά τηά μετοχάά στο τάλοά αυτάά τηά 

περιάδου. Ειδικάτερα
113: 

Αξία Μετοχής = Παρούσα Αξία FCFE + Παρούσα Αξία Τελικής Τιμής Μετοχής  

(σχ. 

4.17) 

113
 Damodaran A. (2006), «Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory 

and Evidence», Stern School of Business, pp. 20 – 31 

194 
 

                                                             



t n
n

e e
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  (σχ. 

4.18)

 

με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 FCFEt: FCFE το άτοά t 

 Pn: η τελικά τιμά τηά μετοχάά στο τάλοά τηά 

περιάδου υψηλάά ανάπτυξηά 

 ke: κάστοά ιδάων κεφαλαάων τηά επιχεάρησηά 

στο στάδιο τηά υψηλάά ανάπτυξηά και σε 

αυτά τηά σταθεράά ανάπτυξηά 

Στο υπάδειγμα των καθαράν ταμειακάν ροάν 

δυο σταδάων ισχάουν οι άδιοι περιορισμοά 

που ισχάουν και στο υπάδειγμα καθαράν 

ταμειακάν ροάν προά τουά μετάχουά σταθεράά 

ανάπτυξηά. Επάσηά, οι καθαράά ταμειακάά ροάά 

προά τουά μετάχουά μετά το τελευταάο άτοά θα 

πράπει να εάναι σάμφωνεά και να ικανοποιοάν 

την υπάθεση τηά σταθεράτηταά. Αν τα άξοδα 

για επενδάσειά εάναι πολά μεγαλάτερα απά τιά 

αποσβάσειά στο πράτο στάδιο τηά μεγάληά 

ανάπτυξηά, καθάά η επιχεάρηση εισάρχεται στο 

στάδιο τηά σταθεράτηταά, η διαφορά που 

υπάρχει μεταξά των εξάδων και των 

αποσβάσεων θα πράπει να μειάνεται με υψηλά 

ρυθμά. 

Το υπάδειγμα καθαράν ταμειακάν ροάν δυο 

σταδάων παρουσιάζει υψηλά 

αποτελεσματικάτητα και αξιοπιστάα άταν 
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διενεργεάται υπολογισμάά τηά αξάαά μιαά 

επιχεάρησηά η οποάα αποδάδει μικράτερα 

μεράσματα, απά εκεάνα που θα μποροάσε να 

αποδάσει στουά μετάχουά ά άταν τα μεράσματα 

αυτά εάναι κατά πολά μεγαλάτερα απά τιά 

αναμενάμενεά καθαράά ταμειακάά ροάά. 

Το τράτο υπάδειγμα για τον υπολογισμά τηά 

υπολειμματικάά ταμειακάά ροάά προά τουά 

μετάχουά εάναι εκεάνο των τριάν σταδάων. Στο 

υπάδειγμα αυτά η επιχεάρηση διάρχεται απά 

τράα στάδια ανάπτυξηά: το αρχικά στάδιο άπου 

η ανάπτυξη εάναι σε υψηλά επάπεδο, το 

μεταβατικά στάδιο, άπου ο ρυθμάά ανάπτυξηά 

μειάνεται και τάλοά, το τελικά στάδιο άπου η 

ανάπτυξη άχει άναν σταθερά ρυθμά. Η 

υπολειμματικά ταμειακά ροά προά τουά 

μετάχουά στην προκειμάνη περάπτωση δάνεται 

απά τη σχάση
114
: 

1 2
2nt t

0 t t n
1 1 e,t e,st
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(σχ. 4.19) 

με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 P0: η τράχουσα τιμά τηά μετοχάά 

 FCFEt: FCFE το άτοά t 

 Pn2: η τελικά τιμά τηά μετοχάά στο τάλοά τηά 

μεταβατικάά περιάδου 

114
 Damodaran A., (2002), «Investment Valuation», 2

nd
 Edition, John Wiley and Sons, 

New York 
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 kest: κάστοά ιδάων κεφαλαάων, με μεταβλητάά 

την τιμά τηά μετοχάά και το άτοά t 

 n1: τάλοά αρχικάά περιάδου υψηλάά ανάπτυξηά 

 n2: τάλοά μεταβατικάά περιάδου 

Στο συγκεκριμάνο υπάδειγμα υπάρχει η 

υπάθεση άτι η επιχεάρηση διάρχεται απά τράα 

στάδια ανάπτυξηά, οπάτε σε αυτά την 

περάπτωση θα πράπει και οι υποθάσειά για τιά 

λοιπάά μεταβλητάά να συμβαδάζουν με αυτά τη 

βασικά προάπάθεση ανάπτυξηά, η σχάση που 

υπάρχει ανάμεσα στιά αποσβάσειά και την 

επάνδυση εάναι δυνατάν να μεταβληθεά, καθάά η 

επιχεάρηση μεταβαάνει απά το στάδιο τηά 

υψηλάά ανάπτυξηά σε εκεάνο τηά σταθεράά. Στο 

πράτο στάδιο ανάπτυξηά εάναι πιθανά τα 

κεφαλαιουχικά άξοδα να εάναι πολά 

μεγαλάτερα απά τιά αποσβάσειά. Στο 

μεταβατικά στάδιο, η διαφορά μεταξά 

συνολικάν εξάδων και αποσβάσεων εάναι 

μικράτερη, ενά στο τελικά στάδιο τηά σταθεράά 

ανάπτυξηά η διαφορά ελαχιστοποιεάται, με 

συνάπεια να εκφράζεται ο μικράτεροά 

προσδοκάμενοά ρυθμάά ανάπτυξηά. 

 

4.5.2. Υποδεάγματα Υπολειμματικάά 

Ταμειακάά Ροάά Προά την Επιχεάρηση 

(FCFF) 

Το υπάδειγμα των καθαράν ταμειακάν ροάν 

στην επιχεάρηση αποτελεά μια διαφορετικά 

και ξεχωριστά προσάγγιση για τον 
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υπολογισμά τηά αξάαά τηά. Η αποτάμηση 

πραγματοποιεάται εάτε με την προεξάφληση 

των σωρευμάνων ταμειακάν ροάν προά άλουά 

τουά απαιτητάά τηά επιχεάρησηά, σάμφωνα με το 

μάσο σταθμικά κάστοά (WACC), εάτε υπολογάζονταά 

τον τράπο με τον οποάο επηρεάζει ο δανεισμάά 

την αξάα μιαά επιχεάρησηά, χωράά να υπάρχουν 

προγενάστερεά δανειακάά υποχρεάσειά, μάσω 

τηά προσαρμογάά τηά παροάσαά αξάαά (Adjusted Present 

Value – A.P.V.)
115. Το μάσο σταθμικά κάστοά κεφαλαάου 

χρησιμοποιεάται για τον καθορισμά τηά 

βάλτιστηά κεφαλαιακάά διάρθρωσηά μιαά 

επιχεάρησηά και στη συνάχεια, θα υποδειχθεά 

ο τράποά με τον οποάο θα αντληθοάν κεφάλαια 

άστε διαχρονικά να διατηράσει την 

πραγματικά κεφαλαιακά δομά τηά, εντάά του 

στάχου που άχει θάσει. Τα στοιχεάα που 

συνθάτουν την κεφαλαιακά δομά τηά 

επιχεάρησηά και που χρησιμοποιοάνται για 

τον υπολογισμά του μάσου σταθμικοά κάστουά 

κεφαλαάου εάναι
116
: 

Μάσο Σταθμικά Κάστοά Κεφαλαάου = Σ1 Χ Κδ + Σ2 Χ 

Κα + Σ3 Χ Κπ + Σ4 Χ Κκ 

άπου: 

Σ1: Αναλογάα Μακροπράθεσμου Δανεισμοά 

Σ2: Αναλογάα Αποθεματικάν 

115
 Damodaran A. (2006), «Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory 

and Evidence», Stern School of Business, pp. 20 – 31 
116
 Artikis P. «Relative Valuation and Fundamental Factors – The Case of Greek 

Listed Forms», University of Piraeus, working paper 
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Σ3: Αναλογάα Προνομιοάχου Μετοχικοά 

Κεφαλαάου 

Σ4: Αναλογάα Κοινοά Μετοχικοά Κεφαλαάου 

Κδ: : Απάδοση Μετοχικοά Κεφαλαάου 

Κα:: Κάστοά Αποθεματικάν 

Κπ:: Απάδοση Προνομιοάχου Κεφαλαάου 

Κκ:: Απάδοση Ομολογιάν Επάνδυσηά & Αμοιβά 

Κινδάνου 

Οι καθαράά ταμειακάά ροάά προά την επιχεάρηση 

αποτελοάν το άθροισμα των ταμειακάν ροάν 

άλων άσων άχουν απαιτάσειά απά την 

επιχεάρηση, μεταξά των οποάων εάναι και οι 

μάτοχοι, οι ομολογιοάχοι και οι κάτοχοι 

των προνομιοάχων μετοχάν. Για τον 

υπολογισμά των καθαράν ταμειακάν ροάν προά 

την επιχεάρηση χρησιμοποιοάνται δυο 

μάθοδοι. Η μια μάθοδοά στηράζεται στην 

άθροιση των απαιτάσεων που άχουν άλοι απά 

την επιχεάρηση και περιλαμβάνει τιά 

ταμειακάά ροάά των μετάχων (FCFE ά μεράσματα), 

τιά ταμειακάά ροάά των δανειστάν (πληρωμάά 

κεφαλαάου, τάκων, άκδοση νάων δανεάων) και τιά 

ταμειακάά ροάά προά τουά προνομιοάχουά 

μετάχουά. 

Καθαρές Ταμειακές Ροές προς = FCFE + Έξοδα Τόκων (1 - Φορολογικός Συντελεστής) 
την Επιχείρηση (FCFF)               + Εξόφληση Κεφαλαίου
                                                     + Μερίσματα Προνομιούχων Μετοχών 
                                                     - Νέος Δανεισμός 
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(σχ. 

4.20) 

Η άλλη μάθοδοά υπολογισμοά στηράζεται στιά 

ταμειακάά ροάά πριν απά άλεά αυτάά τιά 

απαιτάσειά, δηλαδά με άλλα λάγια, 

υπολογάζονται τα κάρδη προ φάρων και τάκων, 

αφαιροάνται οι φάροι και οι ανάγκεά σε 

κεφάλαια για επανεπάνδυση και προκάπτουν 

οι καθαράά ταμειακάά ροάά προά την επιχεάρηση. 

Καθαρές Ταμειακές Ροές προς = Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (1 - Φορολογικός Συντελεστής) 
την Επιχείρηση (FCFF)               + Αποσβέσεις
                                                     - Κεφαλαιουχικά Έξοδα 
                                                     - Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
 

(σχ. 

4.21) 

Σάμφωνα με την πράτη προσάγγιση, του Μάσου 

Σταθμικοά Κάστουά (WACC), η αξάα τηά επιχεάρησηά 

προκάπτει απά την προεξάφληση των καθαράν 

ταμειακάν ροάν τηά επιχεάρησηά. Η αξάα αυτά 

ενσωματάνει τα φορολογικά οφάλη απά τη 

σάναψη δανεάων και τον αναμενάμενο 

επιπλάον κάνδυνο που συνδάεται με το 

δανεισμά. Με σταθερά ρυθμά ανάπτυξηά των 

καθαράν ροάν τηά επιχεάρησηά, η αξάα τηά 

επιχεάρησηά εάναι
117: 

1

n

FCFFΑξία Επιχείρησης
WACC-g

=
   

(σχ. 

4.22) 

117
 Damodaran A. (2006), «Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory 

and Evidence», Stern School of Business, pp. 20 – 31 
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με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 FCFF1: προσδοκάμενεά καθαράά ταμειακάά ροάά 

στην επιχεάρηση τηά επάμενηά χρονιάά 

 WACC: Μάσο Σταθμικά Κάστοά Κεφαλαάου (Weighted 

Average Cost of Capital) 

 gn: ρυθμάά ανάπτυξηά των καθαράν 

ταμειακάν ροάν στην επιχεάρηση στο 

διηνεκάά. 

Το ανωτάρω μοντάλο επηρεάζεται απά τουά 

περιορισμοάά για τον αναμενάμενο ρυθμά 

ανάπτυξηά που ισχάουν για άλα τα μοντάλα 

σταθεράά ανάπτυξηά. Στη συγκεκριμάνη 

περάπτωση άμωά η επάδραση των περιορισμάν 

αυτάν εάναι περισσάτερο άντονη απά τη στιγμά 

που ωά συντελεστάά προεξάφλησηά 

χρησιμοποιεάται το WACC, το οποάο κυμαάνεται 

σε χαμηλάτερα επάπεδα απά το κάστοά 

μετοχικοά κεφαλαάου. Επιπλάον, το μοντάλο 

αυτά παρουσιάζει ευαισθησάα και στιά 

υποθάσειά των κεφαλαιουχικάν εξάδων σε 

σχάση με τιά αποσβάσειά. άταν ο βαθμάά 

επανεπάνδυσηά δεν εάναι συνάρτηση τηά 

προσδοκάμενηά ανάπτυξηά, τάτε οι καθαράά 

ταμειακάά ροάά στην επιχεάρηση επηρεάζονται 

απά τον πληθωρισμά, επιφάρονταά αλλαγάά στιά 

επενδάσειά, εν συγκράσει με τιά αποσβάσειά. 

Το WACC υπολογάζεται λαμβάνονταά υπάψη το 

κάστοά του χράουά και το κάστοά των Ιδάων 

Κεφαλαάων, με απάλυτη προσάλωση και προσοχά 
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αναφορικά με την οικονομικά διάρθρωση που 

άχει κάθε φορά η επιχεάρηση που εξετάζεται. 

Η τιμά του WACC που θα χρησιμοποιεάται εάναι 

εκεάνη που υπολογάζει την επιχεάρηση ειά 

ολάκληρο (προσθάτονταά τάσο το χράοά άσο και 

το κεφάλαιο), με επάγνωση επά τηά 

απαιτοάμενηά απάδοσηά το χράουά, άσο και τηά 

απαιτοάμενηά απάδοσηά των Ιδάων Κεφαλαάων, 

σε αναλογάα με εκεάνα τα κεφάλαια που 

χρησιμοποιοάνται για τη χρηματοδάτηση τηά 

επιχεάρησηά
118
. 

Η μάθοδοά τηά Παροάσαά Αξάαά στηράζεται στην 

εφαρμογά τηά σχάσηά που υπάρχει μεταξά των 

προεξοφλημάνων ταμειακάν ροάν τηά 

επιχεάρησηά στην πηγά προάλευσηά αυτάν των 

ταμειακάν ροάν και άπειτα στην άθροιση τηά 

παροάσαά αξάαά αυτάν. Η Παροάσα Αξάα αρχικά 

χρησιμοποιεά την αξάα τηά επιχεάρησηά χωράά 

δανεισμά και στη συνάχεια γάνεται προσθάκη 

του δανεισμοά. Μετά απά αυτά εξετάζεται το 

καθαρά αποτάλεσμα τηά αξάαά, λαμβάνονταά 

υπάψη τα πλεονεκτάματα, τιά φορολογικάά 

απαλλαγάά και τα μειονεκτάματα, άπωά εάναι ο 

κάνδυνοά χρεοκοπάαά, απά το δανεισμά. 

Η αξάα τηά επιχεάρησηά υπολογάζεται αρχικά 

χωράά τη χράση δανεισμοά και στην περάπτωση 

που οι ταμειακάά ροάά αυξάνουν με σταθερά 

ρυθμά στο διηνεκάά, τάτε: 

118
 Fernandez P., (2007), «Company Valuation Methods – The most common errors in 

valuations», PricewaterhouseCoopers, IESE Business School, Spain 
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0

u

FCFF (1 )Αξία Επιχείρησης
p

g
g

⋅ +
=

−
   

(σχ. 

4.23) 

με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 FCFF0: τράχουσεά λειτουργικάά ταμειακάά ροάά 

τηά επιχεάρησηά μετά φάρων 

 pu: κάστοά μετοχάν χωράά δανεισμά 

 g: προσδοκάμενοά ρυθμάά ανάπτυξηά 

Το μη μοχλευμάνο κάστοά του μετοχικοά 

κεφαλαάου υπολογάζεται αφοά υπολογιστεά ο 

μη δανεισμάνοά συντελεστάά β τηά επιχεάρησηά. 

Δηλαδά: 

( )
current

unleveredB D1 1-t
E

β
=

+     
(σχ. 

4.24) 

με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 Bunlevered = μη δανεισμάνοά συντελεστάά β τηά 

επιχεάρησηά 

 βcurrent = τράχον συντελεστάά β τηά 

επιχεάρησηά 

 t = φορολογικάά συντελεστάά επιχεάρησηά 

 D/E = τράχον δεάκτηά δανειακάά επιβάρυνσηά. 

Τα φορολογικά οφάλη που απορράουν απά το 

δανεισμά και τα οποάα εάναι συνάρτηση του 
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φορολογικοά συντελεστά, προεξοφλοάνται με 

το κάστοά δανεισμοά τηά επιχεάρησηά, άστε να 

αποδοθεά η επικινδυνάτητα που 

χαρακτηράζει τιά ροάά αυτάά. Δηλαδά: 

(Συντελεστής Φορολογίας) (  )Αξία Φορολογικού Οφέλους (Συντελεστής Φορολογίας) ( )
 

ό έ Debt έ
ό έ

στος ρ ους ρ ος
στος ρ ους

⋅ Κ Χ ⋅
= = ⋅ Χ

Κ Χ
 

          
(σχ. 

4.25) 

Η διαδικασάα υπολογισμοά τηά αξάαά τηά 

επιχεάρησηά ολοκληράνεται με την εκτάμηση 

για τιά συνάπειεά που θα υπάρχουν απά τον 

πράσθετο δανεισμά, σχετικά με τον κάνδυνο 

αδυναμάαά πληρωμάά τηά επιχεάρησηά. Η παροάσα 

αξάα του αναμενάμενου κάστουά χρεωκοπάαά 

ισοάται με το γινάμενο τηά πιθανάτηταά 

χρεωκοπάαά και τηά παροάσαά αξάαά τουά κάστουά 

χρεωκοπάαά. Δηλαδά: 

BC  Χρεωκοπίας Κόστους Αξία Παρούσα ⋅Π= a

 
(σχ. 

4.26) 

με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 Πα: πιθανάτητα χρεοκοπάαά 

 BC: παροάσα αξάα κάστουά χρεοκοπάαά 

 

4.6. Υποδεάγματα Σχετικάά Αποτάμησηά 

Βάσει Πολλαπλασιαστάν (Relative Valuation) 
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4.6.1. Υπάδειγμα Βάσει Πολλαπλασιαστάν 

Κερδάν (Multiples Earnings) 

Οι πολλαπλασιαστάά κερδάν διακράνονται 

στιά ακάλουθεά κατηγοράεά: 

 Πολλαπλασιαστάά Κερδάν P/E (Price to Earnings 

Ratio) 

 Πολλαπλασιαστάά Κερδάν PEG (PE Ratio to Growth 

Ratio) 

 Πολλαπλασιαστάά Κερδάν: Σχετικάά P/E 

(Relative Price to Earnings Ratio) 

 Πολλαπλασιαστάά Κερδάν: Τιμά προά 

Μελλοντικά Κάρδη (Price to Future Earnings Ratio) 

 Πολλαπλασιαστάά Κερδάν: Αξάα Επιχεάρησηά 

προά Κάρδη προ Φάρων, Τάκων, Αποσβάσεων 

(ΚΠΤΦΑ) 

Ο πολλαπλασιαστάά κερδάν P/E ισοάται με το 

πηλάκο τηά τράχουσαά αξάαά τηά μετοχάά προά τα 

κάρδη ανά μετοχά, με τα δυο μεγάθη άμωά να 

αναφάρονται στην άδια χρονικά περάοδο. 

Δηλαδά: 

Market Price per ShareP/E
Earnings per Share

=
   

(σχ. 

4.27) 

Επειδά ο δεάκτηά εάναι άνα πολλαπλάσιο που 

σχετάζεται με το μετοχικά κεφάλαιο, η 

ανάλυσά του μπορεά να βασιστεά σε άνα μοντάλο 

αποτάμησηά των μετοχάν τηά επιχεάρησηά. Για 

το λάγο αυτά μπορεά να χρησιμοποιηθεά το 
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μοντάλο του Gordon Growth, σάμφωνα με το οποάο η 

επιχεάρηση αναπτάσσεται με σταθερά ρυθμά. 

Δηλαδά
119
: 

1
0

e

DPSΑξία Επιχείρησης P
k ng

= =
−

   
(σχ. 

4.28) 

με τουά επιμάρουά παράγοντεά να αναλάονται 

ωά ακολοάθωά: 

 DPS1: αναμενάμενα μεράσματα επάμενηά 

περιάδου 

 ke: κάστοά μετοχικοά κεφαλαάου 

 gn: ο προσδοκάμενοά σταθεράά ρυθμάά 

ανάπτυξηά. 

Αν διαιρεθοάν και τα δυο μάλη τηά εξάσωσηά 

με EPS0 λαμβάνεται ο δεάκτηά P/E τηά επιχεάρησηά 

με σταθερά ρυθμά ανάπτυξηά, δηλαδά 

n

n

g
g

−
+⋅

=
e0

0

k
)(1 RatioPayout 

EPS
P

   
(σχ. 

4.29) 

Ο δεάκτηά P/E εάναι θετικά συνάρτηση του 

ποσοστοά διανομάά των κερδάν και του ρυθμοά 

ανάπτυξηά τηά επιχεάρησηά, ενά συσχετάζεται 

αρνητικά με το κάστοά των ιδάων κεφαλαάων. 

Μια αάξηση του ποσοστοά διανομάά των κερδάν 

μπορεά να οδηγάσει σε αάξηση του δεάκτη P/E, 

ενά μια μεάωσά του συνεπάγεται μεάωση του εν 

λάγω δεάκτη. Αυτά μπορεά να συνδεθεά άμεσα με 

119
 Reilly F.K. - Brown K.C., (2005), «Investment Analysis and Portfolio 

Management», 6
th
 Edition 
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την απάδοση των ιδάων κεφαλαάων τηά 

επιχεάρησηά, καθάά άταν η απάδοσά τουά εάναι 

υψηλά αυξάνεται και το ποσοστά που μπορεά 

να διανεάμει η επιχεάρηση ωά μάρισμα στουά 

μετάχουά τηά. Επάσηά, καθάά αυτάά ο δεάκτηά 

επηρεάζεται και απά το επιτάκιο 

προεξάφλησηά (ke), μια αάξηση του κινδάνου 

οδηγεά σε μεάωση του πολλαπλασιαστά P/E. 

Επομάνωά μια επιχεάρηση με υψηλά κάστοά ιδάων 

κεφαλαάων άχει τη δυνατάτητα να 

διαπραγματεάεται στην αγορά με σαφάά 

μικράτερο δεάκτη P/E, σε σχάση με μια άλλη 

επιχεάρηση με μικράτερο κάστοά ιδάων 

κεφαλαάων. 

Στην πλειοψηφάα των περιπτάσεων, η 

τράχουσα τιμά τηά μετοχάά ισοάται με την 

τράχουσα τιμά διαπραγμάτευσηά τηά μετοχάά. 

Σε ορισμάνεά των περιπτάσεων μπορεά να εάναι 

και η ιστορικά τιμάά τηά μετοχάά, άτσι άπωά 

διαμορφάνεται στο τάλοά του μάνα ά του άτουά. 

Ο πλάον κοινάά υπολογισμάά του δεάκτη P/E 

γάνεται με τη χράση των κερδάν ανά μετοχά, 

για το τελευταάο οικονομικά άτοά, 

αποδάδονταά με τον τράπο αυτά το τράχον 

αποτάλεσμα του δεάκτη P/E
120. Ο δεάκτηά P/E γενικά 

θεωρεάται άτι εάναι άναά πολά δάσκολοά σε 

υπολογισμά αριθμάά. Η φάση του αριθμητά του 

κλάσματοά άχει μακροχράνιο χαρακτάρα, εν 

αντιθάσει με τον παρονομαστά του κλάσματοά, 

ο οποάοά περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεάα 

120
 Cameron T. (2009), «Value Investing Using Price Earnings Ratio in New Zealand», 

The University of Auckland, pp. 2 
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για άνα μάνο και συνάθωά το τελευταάο, 

οικονομικά άτοά. Εν τοάτοιά, ο συγκεκριμάνοά 

δεάκτηά θεωρεάται μια απά τιά δημοφιλάστερεά 

τεχνικάά αποτάμησηά και οι επενδυτάά 

στηράζονται σε μεγάλο βαθμά σε αυτάν. 

Σε μια αποτελεσματικά αγορά κεφαλαάων, 

υπάρχουν τιμάά ασφαλεάαά του συγκεκριμάνου 

αριθμοδεάκτη, οι οποάεά αντικατοπτράζουν 

πλάρωά άλεά εκεάνεά τιά διαθάσιμεά πληροφοράεά 

που θα παράχουν αμεράληπτεά εκτιμάσειά 

αναφορικάά με τιά υποκεάμενεά αξάεά. Υπάρχουν 

άμωά αρκετοά μελετητάά οι οποάοι αμφισβητοάν 

το κάροά του εν λάγω αριθμοδεάκτη. Μια 

τάτοια ομάδα μελετητάν πιστεάει άτι, η τιμά 

P/E υποδηλάνει και προκαθοράζει τη 

μελλοντικά απάδοση τηά επάνδυσηά σε άναν 

τάτλο. Με λάγα λάγια, οι τιμάά των τάτλων εάναι 

προκατειλημμάνεά, και η απάδοση των 

μετοχάν με χαμηλά P/E τεάνει να εάναι 

μεγαλάτερη απά άσο μπορεά να δικαιολογηθεά 

απά τουά υποκεάμενουά κινδάνουά
121. 

Ο πολλαπλασιαστάά PEG προκάπτει απά το πηλάκο 

του δεάκτη P/E προά τον αναμενάμενο ρυθμά 

ανάπτυξηά και δηλάνει πωά άταν ο δεάκτηά P/E 

εάναι μικράτεροά απά το ρυθμά ανάπτυξηά τηά 

επιχεάρησηά, τάτε αυτά εάναι υποτιμημάνη. Σε 

γενικάά γραμμάά, ο δεάκτηά PEG χρησιμοποιεάται 

ωά άνα μάτρο τηά σχετικάά αξάαά. Επομάνωά, άταν η 

τιμά του δεάκτη εάναι χαμηλά, τάτε η 

121 Basu S., (1977), «Investment Performance of Common Stocks in Relation to their 
Price – Earnings Ratios», American Finance Association, pp. 663 
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επιχεάρηση εάναι υποτιμημάνη. Ο δεάκτηά PEG 

δάνεται απά τον ακάλουθο τάπο
122: 

Δείκτης P/EPEG
Αναμενόμενος Ρυθμός Ανάπτυξης

=
  

(σχ. 

4.30) 

Ο δεάκτηά PEG άχει άμεση σχάση με τον κάνδυνο 

του αναμενάμενου ρυθμοά ανάπτυξηά τηά 

επιχεάρησηά, καθάά επάσηά και του ποσοστοά 

διανομάά των κερδάν. Μεταβολάά που 

επάρχονται στα μεγάθη αυτά επηρεάζουν και 

την τιμά του εν λάγω δεάκτη. Ειδικάτερα, η 

αάξηση του ρυθμοά ανάπτυξηά άχει τάσο θετικάά 

άσο και αρνητικάά επιδράσειά. Καθάά ο ρυθμάά 

ανάπτυξηά μεγαλάνει ο δεάκτηά PEG αρχικά 

μειάνεται και στη συνάχεια αυξάνεται. 

Επειδά μια σάγκριση των δεικτάν PEG μεταξά 

των επιχειράσεων με διαφορετικοάά ρυθμοάά 

ανάπτυξηά εάναι δάσκολη, θα πράπει να 

χρησιμοποιοάνται εκτιμάσειά του ρυθμοά 

ανάπτυξηά των συγκράσιμων επιχειράσεων που 

αφοροάν το άδιο χρονικά διάστημα.  

άναά αναλυτάά συγκράνονταά το δεάκτη P/E μάαά 

εταιρεάαά με τον κατάλληλο δεάκτη αναφοράά 

(benchmark) ενδάχεται να εντοπάσει ουσιάδειά 

διαφοράά ανάμεσα τουά, οι οποάεά υπάρχει 

περάπτωση να οφεάλονται στα διαφορετικά 

θεμελιάδη μεγάθη των δάο περιπτάσεων. Εάν 

κάτι τάτοιο εάναι εφικτά, τάτε θεωρεάται πωά η 

εν λάγω μετοχά διαπραγματεάεται σε 

122
 Reilly F.K. - Brown K.C., (2005), «Investment Analysis and Portfolio 

Management», 6
th
 Edition 
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φυσιολογικά επάπεδα, διαφορετικά θεωρεάται 

πωά η εν λάγω μετοχά διαπραγματεάεται σε 

λάθοά επάπεδα και υπάρχουν περιθάρια για 

διάρθωσά τηά. Οι δάο βασικοά παράγοντεά που 

επιδροάν στουά δεάκτεά P/E των δάο 

επιχειράσεων (μάαά τυπικάά επιχεάρησηά και 

τηά αντάστοιχηά που αποτελεά σημεάο αναφοράά 

- benchmark) συνάστανται στην ανάπτυξη και στον 

κάνδυνο. Στην περάπτωση που άλεά οι υπάλοιπεά 

παράμετροι παραμάνουν σταθεράά, τάτε 

ενδάχεται η διαφορά στουά δεάκτεά P/E να 

άγκειται στο διαφορετικά ρυθμά ανάπτυξηά, 

περάπτωση κατά την οποάα η εφαρμογά του 

δεάκτη PEG προσαρμάζει το δεάκτη P/E
123. 

Παράλο που υπάρχει μάα ευράωά αποδεκτά 

μάθοδοά για την προσαρμογά του δεάκτη P/E με 

την εφαρμογά του δεάκτη PEG, δεν συμβαάνει το 

άδιο με την άλλη παράμετρο που επηρεάζει το 

δεάκτη P/E. άναά νάοά δεάκτηά (PERG) στη συγκριτικά  

αποτάμηση επιχειρεά να προσαρμάσει και τιά 

δάο παραμάτρουά, τον κάνδυνο και την 

ανάπτυξη: 

P/EPERG R
g

= ⋅
    

(σχ. 

4.30) 

άπου: 

 R: κάνδυνοά 

123
 Estrada J. (2005), «Adjusting P/E/ ratios by growth and risk: the PERG ratio», 

IESE Business School, Barcelona, Spain 
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Βάσει τηά σχάσηά που οράστηκε παραπάνω ο 

δεάκτηά PEG, δεδομάνου πωά δάο επιχειράσειά 

άχουν κοινά δεάκτη P/E, η υψηλάτερη 

προσδοκάμενη ανάπτυξη στα κάρδη ανά μετοχά 

(EPS)  επιφάρει χαμηλάτερο δεάκτη PEG με 

αποτάλεσμα να εάναι πiο ελκυστικά η 

συγκεκριμάνη μετοχά. Παράλληλα, αν δάο 

μετοχάά άχουν τον άδιο δεάκτη PEG, τάτε άσο 

χαμηλάτεροά εάναι ο κάνδυνοά (R) τάσο 

χαμηλάτεροά εάναι ο δεάκτηά PERG και 

περισσάτερο ελκυστικά η μετοχά. 

Συνοψάζονταά, οι επενδυτάά προτιμοάν μετοχάά 

με χαμηλά δεάκτη PERG, γεγονάά που οφεάλεται, 

εάτε στο χαμηλά δεάκτη P/Ε, εάτε υπάρχει 

προσδοκάα για άμεση ανάπτυξά τουά (υψηλά g), 

εάτε παρουσιάζουν χαμηλά κάνδυνο (R)
124. 

Μια αάξηση του κινδάνου μπορεά να 

προκαλάσει μεάωση του PEG, το οποάο θα άχει ωά 

αποτάλεσμα η επιχεάρηση να φαάνεται άτι 

εάναι υποτιμημάνη. Επομάνωά, οι πιο 

επιρρεπεάά επιχειράσειά εάναι εκεάνεά που 

παρουσιάζουν χαμηλοάά αντάστοιχουά δεάκτεά 

PEG και θεωροάνται υποτιμημάνεά. Απά την άλλη 

πλευρά, ο δεάκτηά PEG αυξάνεται άταν το 

ποσοστά διανομάά των κερδάν αυξάνει, για άνα 

δεδομάνο ρυθμά ανάπτυξηά. Λάγω του άτι ο 

ρυθμάά ανάπτυξηά τηά επιχεάρησηά συνδάεται με 

το ποσοστά διανομάά των κερδάν μάσω του 

δεάκτη Return On Equity (R.O.E.), άταν ο δεάκτηά αυτάά 

εάναι υψηλάά τάτε ο δεάκτηά PEG εάναι επάσηά 

124 Estrada J. (2005), «Adjusting P/E/ ratios by growth and risk: the PERG ratio», 
IESE Business School, Barcelona, Spain 
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υψηλάά και η επιχεάρηση θεωρεάται 

υπερτιμημάνη. 

Ο σχετικάά πολλαπλασιαστάά P/E εάναι εκεάνοά 

που υπολογάζει το δεάκτη P/E τηά επιχεάρησηά 

σε σχάση με το μάσο άρο P/E τηά αγοράά. Δηλαδά
125
: 

Τρέχων Δείκτης P/E της ΕπιχείρησηςΣχετικός P/E
Τρέχων Δείκτης P/E της Αγοράς

=
  

(σχ. 

4.31) 

Ο σχετικάά πολλαπλασιαστάά P/E αποτελεά 

συνάρτηση άλων των παραμάτρων και των 

μεταβλητάν που επηρεάζουν το δεάκτη P/E, άπωά 

εάναι ο κάνδυνοά, ο ρυθμάά ανάπτυξηά και το 

ποσοστά διανομάά των κερδάν. Δηλαδά, ο εν 

λάγω δεάκτηά αποτελεά συνάρτηση του σχετικοά 

ρυθμοά ανάπτυξηά των κερδάν ανά μετοχά, του 

σχετικοά κάστουά ιδάων κεφαλαάων και του 

σχετικοά δεάκτη Return On Equity (R.O.E.). Σάμφωνα με 

τα παραπάνω, άταν μια επιχεάρηση άχει 

υψηλάτερο ρυθμά ανάπτυξηά, χαμηλάτερο 

σχετικά κάστοά ιδάων κεφαλαάων και υψηλάτερη 

σχετικά απάδοση ιδάων κεφαλαάων, τάτε άχει 

μεγαλάτερο σχετικά δεάκτη P/E
126. 

Ο πολλαπλασιαστάά κερδάν τηά τιμάά προά τα 

μελλοντικά κάρδη αποτελεά μια παραλλαγά 

του δεάκτη P/E, άταν οι επιχειράσειά 

παρουσιάζουν ζημιάά κατά τη διαχειριστικά 

περάοδο. Κατά τον υπολογισμά του εν λάγω 

125
 Huang Y., Hui Tsai C., Chen C. (2007), «Expected P/E, Residual P/E and Stock 

Return Reversal: Time - Varying Fundamentals or Investor Overreaction», 

International Journal of Business and Economics, Vol. 6, pp. 2 - 17 
126
 Wilcox J., Philips T., (2004), «The PB-ROE Valuation Model Revisited», Wilcox 

Investment 
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αριθμοδεάκτη θα πράπει ο δεάκτηά P/E άλων των 

χρησιμοποιοάμενων προά σάγκριση 

επιχειράσεων, να περιλαμβάνει τα 

αναμενάμενα κάρδη ανά μετοχά για το άδιο 

μελλοντικά χρονικά διάστημα. 

Τάλοά, ο πολλαπλασιαστάά κερδάν τηά αξάαά τηά 

επιχεάρησηά προά τα Κάρδη Προ Φάρων, Τάκων 

και Αποσβάσεων, εάναι άναά δεάκτηά που 

αναφάρεται στην αξάα τηά επιχεάρησηά 

συνολικά και προκάπτει: 

Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων + Αγοραία Αξία Ξένων Κεφαλαίων - ΜετρητάEV/EBITDA
Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων

=

          
(σχ. 

4.32) 

Ο πολλαπλασιαστάά κερδάν EV/EBITDA εάναι 

ιδιαάτερα χράσιμοά άταν πράπει να αναλυθοάν 

επιχειράσειά εντάσεωά κεφαλαάου, με υψηλάά 

επενδάσειά σε υποδομάά και άταν μεταξά των 

επιχειράσεων αυτάν υπάρχουν διαφοράά ωά προά 

τη μάθοδο υπολογισμοά των αποσβάσεων. 

Επάσηά, ο δεάκτηά αυτάά εάναι πολά λειτουργικάά 

γιατά οι επιχειράσειά με αρνητικά Κάρδη Προ 

Φάρων, Τάκων & Αποσβάσεων (EBITDA) εάναι πολά 

λιγάτερεά απά αυτάά που άχουν αρνητικά κάρδη 

ανά μετοχά. Σε σχάση με τουά άλλουά 

πολλαπλασιαστάά κερδάν, ο δεάκτηά αυτάά 

μπορεά να χρησιμοποιηθεά για την 

ευκολάτερη σάγκριση μεταξά των 

επιχειράσεων άταν παρουσιάζονται διαφοράά 

στη χρηματοοικονομικά μάχλευση. 
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4.6.2. Υπάδειγμα Βάσει Πολλαπλασιαστάν 

Λογιστικάά Αξάαά (Book Value Multiples) 

Οι πολλαπλασιαστάά Λογιστικάά Αξάαά 

χρησιμοποιοάνται για να δεάξουν το πάσο 

διαφορετικά μπορεά να εάναι η αξάα μιαά 

επιχεάρησηά βάσει των λογιστικάν τηά 

στοιχεάων, σε σχάση με την αξάα τηά άτσι άπωά 

αυτά καθοράζεται απά την αγορά. Για να 

υπολογιστοάν αλλά και για να 

αντιμετωπισθοάν αυτοά του εάδουά οι 

διαφοροποιάσειά στην αξάα μιαά επιχεάρησηά, 

οι αναλυτάά υπολογάζουν τη σχάση που 

υπάρχει ανάμεσα στην τιμά τηά μετοχάά μιαά 

επιχεάρησηά, και στη λογιστικά τηά αξάα. 

Αρχικά, για να υπολογιστεά ο δεάκτηά θα 

πράπει να υπολογισθεά η λογιστικά αξάα των 

ιδάων κεφαλαάων. Η λογιστικά αξάα των ιδάων 

κεφαλαάων ισοάται με τη διαφορά ανάμεσα στη 

λογιστικά αξάα των ενεργητικάν στοιχεάων 

τηά επιχεάρησηά και στη λογιστικά αξάα των 

υποχρεάσεάν τηά. Ο πολλαπλασιαστάά 

λογιστικάά αξάαά (P/BV), ισοάται με το πηλάκο τηά 

αγοραάαά τιμάά τηά μετοχάά προά τη λογιστικά 

αξάα των ιδάων κεφαλαάων, δηλαδά
127: 

Αγοραία Τιμή ΜετοχήςΛογιστική Αξία (P/BV)
Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων

=
 

(σχ. 

4.33) 

Για να αποφευχθοάν οι δυσκολάεά στον 

υπολογισμά που οφεάλονται στιά πολλάά 

127
 Xu L., Cai F., (2006), «Price To Earnings Multiples and Mergers and 

Acquisitions», CR Vol. 16, No 1, pp. 1 – 6 
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κατηγοράεά μετοχάν, με συνάπεια τη 

διαφοροποάηση τηά τιμάά τηά μετοχάά 

καθιστάνταά πολά δάσκολη την κατανομά τηά 

λογιστικάά αξάαά των ιδάων κεφαλαάων, ο 

δεάκτηά αυτάά μπορεά να ορισθεά ωά το πηλάκο 

τηά συνολικάά αγοραάαά αξάαά των ιδάων 

κεφαλαάων προά τη λογιστικά αξάα αυτάν, μη 

λαμβάνονταά υπάψη τιά αξάεά ανά μετοχά. Δηλαδά: 

Συνολική Αγοραία Αξία Ιδίων ΚεφαλαίωνP/BV
Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων

=
 

(σχ. 

4.34) 

Εκτάά απά τον ανωτάρω δεάκτη Λογιστικάά Αξάαά 

υπάρχει και ο δεάκτηά Value to Book, ο οποάοά 

ουσιαστικά συσχετάζει την αξάα τηά 

επιχεάρησηά με τη λογιστικά αξάα του 

κεφαλαάου τηά. Ο δεάκτηά αυτάά εκφράζεται μάσα 

απά την ακάλουθη σχάση: 

Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων + Αγοραία Αξία Ξένων ΚεφαλαίωνValue to Book
Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων + Λογιστική Αξία Ξένων Κεφαλαίων

=

          
(σχ. 

4.35) 

Ο δεάκτηά αυτάά στηράζεται στο μοντάλο των 

καθαράν ταμειακάν ροάν μιαά επιχεάρησηά με 

σταθερά ρυθμά ανάπτυξηά. Σάμφωνα με το 

μοντάλο αυτά ισχάει: 

1FCFFΑξία
Κόστος Συνολικού Κεφαλαίου (rs) - g

=
  

(σχ. 

4.36) 

Επειδά άμωά: 
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1 1FCFF EBIT (1 ) (1 - Επιτόκιο Επανεπένδυσης)t= ⋅ − ⋅
 

(σχ. 

4.37) 

άπου: 

 EBIT1: Κάρδη Προ Τάκων & Φάρων (Earnings Before 

Interest and Taxes) 

 t: φορολογικάά συντελεστάά 

Βάσει των ανωτάρω λοιπάν ισχάει: 

1EBIT (1 ) (1 - Επιτόκιο Επανεπένδυσης)Αξία
Κόστος Συνολικού Κεφαλαίου - g

t⋅ − ⋅
= (σχ. 4.38) 

Αν διαιρεθοάν και τα δυο μάλη με τη 

λογιστικά αξάα του συνολικοά κεφαλαάου, 

προκάπτει: 

g - Κεφαλαίου Συνολικού Κόστος
σης)Επανεπένδυ Επιτόκιο - (1ROC

Κεφαλαίου Συνολικού Αξία Λογιστική
 Αξία ⋅

=
 

(σχ. 

4.39) 

άπου R.O.C. (Return On Capital), εάναι το ποσά των 

κερδάν που παράγει μια επιχεάρηση απά τα 

επενδεδυμάνα κεφάλαιά τηά.  

άταν μια επιχεάρηση άχει υψηλά απάδοση 

κεφαλαάου θα άχει και υψηλά τιμά στον εν 

λάγω δεάκτη. Αντάθετα οι επιχειράσειά με 

χαμηλά δεάκτη ROC άχουν χαμηλά τιμά στο δεάκτη 

Value to Book. Στην περάπτωση κατά την οποάα μια 

επιχεάρηση άχει υψηλά τιμά ROC και χαμηλά τιμά 

στον δεάκτη Value to Book τάτε θεωρεάται 

υποτιμημάνη, ενά αντάθετα, με χαμηλά τιμά ROC 
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και υψηλά τιμά δεάκτη Value to Book τάτε θεωρεάται 

υπερτιμημάνη. 

 

4.7. Υπάδειγμα Ενδεχάμενων Απαιτάσεων 

(Contiqent Claim Valuation) 

Σάμφωνα με την προσάγγιση αυτά, εισάγεται 

για πράτη φορά η αξιολάγηση τηά αξάαά ενάά 

περιουσιακοά στοιχεάου η οποάα άμωά μπορεά 

να υπολεάπεται τηά παροάσαά αξάαά των 

αναμενάμενων ταμειακάν ροάν. Η αξιολάγηση 

αυτά στηράζεται στην παρουσάα και την 

εξάλιξη των μοντάλων τιμολάγησηά 

δικαιωμάτων προτάμησηά. Τα μοντάλα αυτά 

αναπτάχθηκαν αρχικά με σκοπά την 

αξιολάγηση των διαπραγματεάσιμων 

δικαιωμάτων, αλλά στη συνάχεια θεωράθηκε 

άτι παρεάχαν δυνατάτητεά τροποποάησάά τουά 

που θα επάτρεπε να διευρυνθεά η χράση τουά 

άστε να συμπεριληφθοάν και οι παραδοσιακάά 

πλευράά αποτάμησηά. 

Τα υποδεάγματα τιμολάγησηά 

χρηματοοικονομικάν δικαιωμάτων εάναι 

παραλλαγάά των τυπικάν υποδειγμάτων 

προεξοφλημάνων ταμειακάν ροάν, που 

προσαρμάζουν την ικανάτητα τηά διοάκησηά να 

τροποποιεά τιά αποφάσειά τηά, μιαά και 

περισσάτερεά πληροφοράεά εάναι διαθάσιμεά με 

τον τράπο αυτά. Επομάνωά, τα υποδεάγματα 

τιμολάγησηά χρηματοοικονομικάν 

δικαιωμάτων εάναι ποιοτικά ανάτερα απά τιά 

παραδοσιακάά προσεγγάσειά των 
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προεξοφλημάνων ταμειακάν ροάν, μιαά και 

συνυπολογάζουν με σαφάνεια την αξάα τηά 

ευελιξάαά
128
. 

Η πιο πάνω προσάγγιση άχει τιά ράζεά τηά στη 

μεθοδολογάα που αναπτάχθηκε αναφορικά με 

τα δικαιάματα προαάρεσηά. Κατάπιν τοάτου, 

μια ενδεχάμενη απαάτηση ά άνα δικαάωμα 

προαάρεσηά αποδάδει μάνο υπά ορισμάνεά 

προάποθάσειά, οι οποάεά σχετάζονται με το εάν 

η αξάα ενάά υφιστάμενου περιουσιακοά 

στοιχεάου μπορεά να υπερβεά ά άχι άνα 

προκαθορισμάνο επάπεδο. Η άλευση των 

δικαιωμάτων αποτάλεσε το άναυσμα για την 

υλοποάηση ενάά σημαντικοά μάρουά εργασάαά και 

μελάτηά σχετικά με το ζάτημα τηά αποτάμησηά 

των δικαιωμάτων προαάρεσηά. Με τη μάθοδο τηά 

αποτάμησηά των δικαιωμάτων προαάρεσηά 

γάνεται χράση ολάκληρηά τηά μεθοδολογάαά που 

αναπτάχθηκε άστε να μποροάν να 

αξιοποιηθοάν τα μοντάλα τιμολάγησηά 

δικαιωμάτων προαάρεσηά για την αποτάμηση 

άλλων περιουσιακάν στοιχεάων που 

εμφανάζουν παράμοια χαρακτηριστικά με τα 

δικαιάματα. 

Η αξιολάγηση των δικαιωμάτων διενεργεάται 

στη βάση μεταβλητάν, οι οποάεά σχετάζονται 

με την τράχουσα αξάα, τη διακάμανση τηά αξάαά 

του υφιστάμενου περιουσιακοά στοιχεάου, 

την τιμά εξάσκησηά του δικαιάματοά, αλλά και 

το χρονικά περιθάριο λάξηά του δικαιάματοά. 

128
 Hardouvelis G., Papanastasopoulos G., Thomakos D., Wang T., (2010), «External 

Financing Growth and Stock Returns», Forthcoming: European Financial Management 
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Η θεμελιάδηά αρχά χράσηά των μοντάλων 

τιμολάγησηά δικαιωμάτων αποτάμησηά των 

περιουσιακάν στοιχεάων σχετάζεται με την 

αντάληψη άτι, τα μοντάλα προεξάφλησηά 

ταμειακάν ροάν τεάνουν να υποτιμοάν την 

αξάα των περιουσιακάν στοιχεάων που 

παρουσιάζουν αποδάσειά εξαρτημάνεά απά την 

άπαρξη ά μη κάποιου γεγονάτοά. Η βασικά 

κατηγοριοποάηση των υποδειγμάτων 

τιμολάγησηά δικαιωμάτων σχετάζεται με τη 

φάση των υπά αξιολάγηση αντικειμάνων και 

ειδικάτερα με το διαχωρισμά σε φυσικά ά 

οικονομικά στοιχεάο του αντικεάμενου 

αξιολάγησηά. 

 

4.8. Ανακεφαλαάωση 

Στο δεάτερο κεφάλαιο τηά παροάσαά μελάτηά 

γάνεται εκτενάά αναφορά στιά βασικάά μεθάδουά 

αποτάμησηά των στοιχεάων των εταιρειάν. 

Εξετάζονται περιληπτικά οι βασικοά 

επενδυτικοά αριθμοδεάκτεά, άπωά εάναι αυτάά 

των Κερδάν ανά Μετοχά, του Μεράσματοά ανά 

Μετοχά, τηά Τράχουσαά Μερισματικάά Απάδοσηά 

και τηά Εσωτερικάά Αξάαά τηά Μετοχάά. Οι δεάκτεά 

αυτοά χρησιμοποιοάνται προκειμάνου οι 

επενδυτάά να λάβουν μια απάφαση σχετικά με 

το εάν θα πράπει να αγοράσουν, να πουλάσουν ά 

να διατηράσουν την επάνδυσά τουά σε 

μετοχικοάά τάτλουά μιαά επιχεάρησηά. 

άνα δεάτερο και σαφάά περισσάτερο 

ανεπτυγμάνο τμάμα του παράντοά κεφαλαάου 
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εάναι, οι δεάκτεά που χρησιμοποιοάνται για 

την αποτάμηση των επιχειράσεων βάσει των 

στοιχεάων του Ενεργητικοά τουά. 

Παρουσιάζονται οι μάθοδοι τηά Λογιστικάά 

Αξάαά, τηά Αναπροσαρμοσμάνηά Λογιστικάά Αξάαά, 

τηά Αξάαά Ρευστοποάησηά και τηά Αξάαά 

Αντικατάστασηά. Οι δάο πράτεά μάθοδοι 

λαμβάνουν σοβαρά υπάψη τουά τα άδια κεφάλαια 

τηά επιχεάρησηά και θεωροάνται ωά οι 

περισσάτερο διαδεδομάνεά μάθοδοι, ενά οι 

άλλεά δυο στηράζονται κυράωά στην αποτάμηση 

των πάγιων περιουσιακάν στοιχεάων των 

επιχειράσεων που εξετάζουν. 

Τα υποδεάγματα προεξάφλησηά μερισμάτων 

εξετάζουν το ποσά που λαμβάνουν οι μάτοχοι 

μιαά επιχεάρησηά ωά αμοιβά, με τη μορφά 

μερισμάτων μετά το πάραά των ετάσιων 

εργασιάν τηά επιχεάρησηά. Για να 

αποτιμάσουν εάν μια επιχεάρηση εάναι 

ελκυστικά για επάνδυση ά άχι 

χρησιμοποιοάνται τα οικονομικά μεγάθη των 

μερισμάτων, τα οποάα εξετάζονται και 

συγκράνονται βάσει των ακάλουθων 

υποδειγμάτων: 

ά Βασικά μοντάλο προεξάφλησηά μερισμάτων 

ά Υπάδειγμα Gordon Growth Model 

ά Υπάδειγμα προεξάφλησηά μερισμάτων δάο 

σταδάων  

ά Υπάδειγμα Η 

ά Υπάδειγμα προεξάφλησηά μερισμάτων 

τριάν σταδάων 
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Τα υποδεάγματα αυτά παρουσιάζουν πολλάά 

ομοιάτητεά και διαφοράά μεταξά τουά, για τον 

υπολογισμά και τη σάγκριση των μερισμάτων 

που αποδάδουν οι επιχειράσειά. 

Μια ακάμη μάθοδοά ελάγχου και μελάτηά τηά 

ελκυστικάτηταά μιαά επιχεάρησηά ωά 

επενδυτικάά ευκαιράαά εάναι και τα 

υποδεάγματα υπολειμματικάά τηά ταμειακάά 

ροάά τάσο ωά προά τουά μετάχουά (FCFE), άσο και ωά 

προά την επιχεάρηση (FCFF). Η αποτάμηση τηά 

υπολειμματικάά ροάά προά τουά μετάχουά 

γάνεται με βάσει τράα διαφορετικά 

υποδεάγματα. Το πράτο υπολογάζεται 

λαμβάνονταά υπάψη άναν σταθερά ρυθμά 

ανάπτυξηά των επιχειράσεων, το δεάτερο 

εάναι εκεάνο των δυο σταδάων και 

χρησιμοποιεάται για να υπολογάσει την αξάα 

τηά επιχεάρησηά, η οποάα άχει δυο στάδια 

ανάπτυξηά και το τράτο υπάδειγμα εάναι 

εκεάνο των τριάν σταδάων και 

χρησιμοποιεάται για την αποτάμηση τηά αξάαά 

των επιχειράσεων οι οποάεά διάρχονται απά 

τράα στάδια ανάπτυξηά. Η αποτάμηση τηά αξάαά 

τηά ταμειακάά ροάά ωά προά την επιχεάρηση 

γάνεται απά τη μια πλευρά με τη μάθοδο 

προεξάφλησηά του μάσου σταθμικοά κάστουά 

(WACC) και απά την άλλη πλευρά, μάσω τηά 

προσαρμογάά τηά παροάσαά αξάαά (Adjusted Present Value – 

A.P.V). 

άναά άλλοά τράποά αποτάμησηά τηά αξάαά μιαά 

επιχεάρησηά μπορεά να γάνει και βάσει των 

πολλαπλασιαστάν, εάτε των κερδάν εάτε τηά 
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λογιστικάά αξάαά. Οι πολλαπλασιαστάά κερδάν 

διακράνονται στιά ακάλουθεά κατηγοράεά: 

ά Πολλαπλασιαστάά Κερδάν P/E 

ά Πολλαπλασιαστάά Κερδάν PEG  

ά Πολλαπλασιαστάά Κερδάν: Σχετικάά P/E  

ά Πολλαπλασιαστάά Κερδάν: Τιμά προά 

Μελλοντικά Κάρδη  

ά Πολλαπλασιαστάά Κερδάν: Αξάα Επιχεάρησηά 

προά Κάρδη προ Φάρων, Τάκων, Αποσβάσεων 

(ΚΠΤΦΑ) 

 

Απά την άλλη πλευρά, οι πολλαπλασιαστάά τηά 

λογιστικάά αξάαά δεάχνουν πάσο διαφορετικά 

μπορεά να εάναι η αξάα μιαά επιχεάρησηά βάσει 

των λογιστικάν τηά στοιχεάων, σε σχάση με 

την αξάα τηά άτσι άπωά αυτά καθοράζεται απά 

την αγορά. Δάνουν ιδιαάτερη βαράτητα στη 

λογιστικά αξάα των ιδάων κεφαλαάων τηά 

επιχεάρησηά, καθάά και επάσηά και στην 

αγοραάα αξάα ιδάων και ξάνων κεφαλαάων. 

Τάλοά, άνα ακάμη υπάδειγμα το οποάο 

χρησιμοποιεάται και αναλάεται εάναι και 

εκεάνο των ενδεχάμενων απαιτάσεων, το οποάο 

άχει εμφανισθεά τα τελευταάα χράνια και 

θεωρεάται ωά το πιο αντιπροσωπευτικά, αλλά 

και πλάον εξελιγμάνο, για την αποτάμηση τηά 

αξάαά μιαά επιχεάρησηά. 

 

222 
 



ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

Ελληνικά 

1. Αρτάκηά Π. Γ. (2010), «Διαχεάριση Αξάαά και 

Κινδάνου», Εκδάσειά Interbooks, Αθάνα, Σελ: 132 - 

133 

2. Ευθάμογλου Π. (1999), «Θάματα 

Χρηματοοικονομικάά Διοάκησηά», Εκδάσειά 

Σταμοάληά, Πειραιάά, Σελ: 115 

3. Κάντζοά Κ. (2002), «Ανάλυση 

Χρηματοοικονομικάν Καταστάσεων», 

Εκδάσειά Interbooks, 3
η
 άκδοση, Αθάνα, Σελ: 145 - 

146, 154 - 155 

4. Νικάταά Α, Νιάρχοά (1997), «Χρηματοοικονομικά 

Ανάλυση Λογιστικάν Καταστάσεων», Εκδάσειά 

Σταμοάλη, Αθάνα, Σελ: 179 - 188, 195 - 196 

 

Ξάνη 

1. Damodaran A., (2002), «Investment Valuation», 2nd Edition, John Wiley 

and Sons, New York 

 

Αρθρογραφάα 

1. Artikis P., Sorros J. (2005), «Portfolio Performance & Investment 

Strategies  - The Case of the Athens Stock Exchange», pp. 1 - 13 

2. Artikis P. «Relative Valuation and Fundamental Factors - The Case of 

Greek Listed Forms», University of Piraeus, working paper 

223 
 



3. Basu S., (1977), «Investment Performance of Common Stocks in Relation 

to their Price - Earnings Ratios», American Finance Association, pp. 

663 

4. Brennan M., (2010), «A Note on Dividend Irrelevance and the Gordon 

valuation Model», American Finance Association, pp. 1116 - 1117 

5. Cameron T. (2009), «Value Investing Using Price Earnings Ratio in New 

Zealand», The University of Auckland, pp. 2 

6. Damodaran A., (2005), «Tools and Techniques for Determining the Value 

of Any Asset, (http://pages.stern.nvu.edu/-adamodar/pdfiles) 

7. Damodaran A. (2006), «Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the 

Theory and Evidence», Stern School of Business, pp. 20 - 31 

8. Demirakos E., Strong N., Walker M., (2004), «What Valuation Models Do 

Analysts Use?», Accounting Horizons, Vol. 18, No. 4 

9. Estrada J. (2005), «Adjusting P/E/ ratios by growth and risk: the PERG 

ratio», IESE Business School, Barcelona, Spain, pp.188 - 192 

10. Freeman R.N. (1994), «Empirical Research in Accounting: Market Value, 

Book Value and Earnings», Asset Valuation S.A. Butler ed. University of 

Oklahoma, The Center for Economic and Management Research 

11. Fernandez P., (2007), «Company Valuation Methods - The most common 

errors in valuations», Working Paper No 449, IESE Business School 

12. Fernandez P., (2009), «Valuing Companies by Cash Flow Discounting: 10 

Methods and 9 Theories», previous version: Managerial Finance, Vol. 33, 

No. 11, pp 853 - 876 

13. Hardouvelis G., Papanastasopoulos G., Thomakos D., Wang T., (2010), 

«External Financing Growth and Stock Returns», Forthcoming: European 

Financial Management 

224 
 

http://pages.stern.nvu.edu/-adamodar/pdfiles


14. Huang Y., Hui Tsai C., Chen C. (2007), «Expected P/E, Residual P/E and 

Stock Return Reversal: Time - Varying Fundamentals or Investor 

Overreaction», International Journal of Business and Economics, Vol. 6, 

pp. 2 - 17 

15. Lee S., Upneja A., (2007), «Is the Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

the best way to estimate  cost - of equity for the lodging industry?», 

Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., pp. 1 - 14 

16. Reilly K., Brown C., (2005), «Investment Analysis and Portfolio 

Management», 6
th
 Edition 

17. Wilcox J., Philips T., (2004), «The PB-ROE Valuation Model Revisited», 

Wilcox Investment 

18. Xu L., Cai F., (2006), «Price To Earnings Multiples and Mergers and 

Acquisitions», CR Vol. 16, No 1, pp. 1 - 6 

19. Yoo Y., (2006), «The valuation accuracy of equity valuation using a 

combination of multiples», Review of Accounting and Finance, Vol. 5, 

No. 2 

20. http://plato.stanford.edu/entries/paradox-stpetersburg/ 

21. Gordon M. J., (1959), «Dividends, Earnings and Stock Prices», The 

Review of Economics and Statistics, Vol. 41, No 2, Part 1 (May 1959), 

pp 99 - 105 

22. Merton H. Miller and Franco Modigliani, (1961), «Dividend Policy, 

Growth and the Valuation of Shares», Vol. 34, No 4, pp 411 - 433 

 

 

 

 

 

225 
 

http://plato.stanford.edu/entries/paradox-stpetersburg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Χ.Α.Α.) 

 

 

5.1. Δεδομάνα 

Στην παροάσα μελάτη εξετάζεται η θεμελιάδηά 

σχάση μεταξά των εισηγμάνων ελληνικάν 

εταιρειάν που ανάκουν στον κατασκευαστικά 

κλάδο, κατά την περάοδο 2007 - 2014. Αφορμά για 

την επιλογά του εν λάγω κλάδου οικονομικάά 

δραστηριάτηταά αποτάλεσε η αναμφισβάτητη 
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συμβολά του στην ελληνικά οικονομάα τα 

τελευταάα άτη, πριν απά την 

χρηματοπιστωτικά κράση που σημειάθηκε και 

επηράασε σημαντικά και τιά κατασκευάά.  

Ο δεάκτηά κατασκευάν αποτελεάται απά 18 

εταιρεάεά (στο τάλοά του 2007) και το δεάγμα 

αποτελεάται απά 11 εταιρεάεά μετά την 

αφαάρεση 7 εταιρειάν που δεν διάθεταν 

συνεχάμενη παρουσάα στο χρηματιστάριο. Οι 

εταιρεάεά που αποτελοάν το δεάγμα εάναι οι 

εξάά: 

Πάνακαά 23: Βαράτητα κάθε εταιρεάαά του δεάγματοά 

στον δεάκτη 

Εταιρεάα 
Βαράτητα στο 

Δεάκτη 

AEGEK S.A. 1,55% 

ATHENA SA 1,77% 

ATTIKAT S.A. 2,04% 

BIOTER S.A. 1,29% 

DOMIKI KRITIS S.A. 0,77% 

ELLAKTOR SA 24,64% 

FHL MANUFACTUR-TRADING CO SA 0,55% 

HERACLES GENERAL CEMENT COMP 8,23% 

INTRACOM S.A TECHNICAL & STE 0,40% 

J&P-AVAX SA 7,40% 

TITAN CEMENT CO. S.A. 51,38% 

 

Στον παραπάνω πάνακα παρουσιάζεται η 

βαράτητα κάθε εταιρεάαά στο σάνολο του 

δεάκτη. άπειτα απά την αφαάρεση ορισμάνων 

εταιρειάν απά την ανάλυση αυτά, η βαράτητα 

του δεάκτη δεν αθροάζει σε 100%, με 

αποτάλεσμα να απαιτηθεά ο υπολογισμάά εκ 

νάου τηά βαράτηταά κάθε εταιρεάαά στο δεάκτη 

μη λαμβάνονταά υπάψη τιά εταιρεάεά που 
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αφαιράθηκαν προκειμάνου το νάο δεάγμα να 

αθροάζει σε 100%.  

Για την υλοποάηση τηά ανάλυσηά 

χρησιμοποιάθηκε ο δεάκτηά κατασκευάν και 

υλικάν, με τον κωδικά <ASEDKY Index> του Bloomberg, ενά 

παρατάθενται τα δεδομάνα που αντλάθηκαν 

απά τη βάση δεδομάνων του Bloomberg
129
: 

ά Earnings per share (IS061) 

ά PE ratio (RR900) 

ά Dividends per Share (RR025) 

ά Retention Ratio (RR107) 

ά Betas (RK001) 

ά Sustainable Growth Rate (RR169) 

ά Cost of Equity (VM008) 

 

Ακολοάθωά, περιγράφονται τάσο η μάθοδοά που 

ακολουθάθηκε στην παροάσα μελάτη, καθάά και 

τα αποτελάσματά τηά,  αναφορικά με το δεάκτη 

PE, και εν συνεχεάα με τουά δεάκτεά PBV και PS.  

Σημειάνεται πωά στο δεάγμα λάφθηκαν υπάψη 

οι εταιρεάεά HERACLES GENERAL CEMENT COMP και TITAN CEMENT CO. 

S.A, καθάά παράλο που συμπεριλαμβάνονται στο 

δεάκτη κατασκευάν και υλικάν, εντοάτοιά δεν 

αποτελοάν κατασκευαστικάά εταιρεάεά και 

δεν εάναι πλάρωά ομοειδεάά με τιά υπάλοιπεά 

κατασκευαστικάά του δεάγματοά. 

Συγκεκριμάνα, εξειδικεάονται στη 

βιομηχανάα παραγωγάά τσιμάντου παρά στην 

υλοποάηση κατασκευαστικάν άργων και 

υποδομάν με την ευρεάα άννοια. 

129
 http://www.bloomberg.com/markets 
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Συμπεριλάφθηκαν άμωά στο δεάγμα, καθάά η 

δραστηριάτητα των αμιγάά κατασκευαστικάν 

εταιρειάν εάναι άρρηκτα συνδεδεμάνη με τιά 

εταιρεάεά παραγωγάά τσιμάντου. 

Εξετάζονταά χωριστά τιά αμιγάά 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά με τιά δάο 

εταιρεάεά παραγωγάά τσιμάντων για το 

χρονικά διάστημα 2007-2014 παρατηρεάται πωά οι 

αμιγάά κατασκευαστικάά εταιρεάεά σημεάωσαν 

μάση ετάσια μεάωση 1,9% (Compound Annual Rate of Growth - CAGR) 

του κάκλου εργασιάν τουά και οι εταιρεάεά 

παραγωγάά τσιμάντου μεάωση 11,9%. 

Αναλυτικάτερα, ο κάκλοά εργασιάν των αμιγάά 

κατασκευαστικάν εταιρειάν μειάθηκε απά 1.172 

εκατομμάρια ευρά το 2007 σε 757 εκατομμάρια 

ευρά το 2014 (συνολικά μεάωση 13%), ενά των 

εταιρειάν παραγωγάά τσιμάντου μειάθηκε απά 

1.153 εκατομμάρια ευρά το 2007 σε 473 

εκατομμάρια ευρά το 2014 (συνολικά μεάωση 59%).  

Πάνακαά 24: Βασικά οικονομικά μεγάθη - 

Κατασκευαστικάά εταιρεάεά 

ποσά σε εκ. € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κάκλοά 

εργασιάν 
867 1.172 975 759 593 448 566 757 

EBITDA 112 152 27 -47 22 4 -81 -9 

Αποτελάσματα 

προ φάρων 
61 27 18 -18 -56 -75 -163 -97 

 

άπωά προκάπτει απά τον παραπάνω πάνακα, το 

άθροισμα των αμιγάά κατασκευαστικάν 

εταιρειάν παρουσιάζει σημαντικά αάξηση άωά 

και το 2008, ενά στη συνάχεια μειάνεται 

σημαντικά. Αντάστοιχεά τάσειά παρατηροάνται 
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και για τα κάρδη προ φάρων, τάκων και 

αποσβάσεων (EBITDA) κατά την εξεταζάμενη 

περάοδο άπου, μετά την οικονομικά κράση του 

2008, καταγράφονται ζημιάά σε πολλάά 

περιπτάσειά. 

Για τιά εταιρεάεά παραγωγάά τσιμάντου, τα 

αντάστοιχα αποτελάσματα παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πάνακα: 

Πάνακαά 25: Βασικά οικονομικά μεγάθη - Εταιρεάεά 

παραγωγάά τσιμάντου 

ποσά σε εκ. € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κάκλοά 

εργασιάν 
1.153 1.181 919 722 457 423 445 473 

EBITDA 271 245 171 65 -4 -54 -138 0 

Αποτελάσματα 

προ φάρων 
264 213 135 19 -59 -105 -195 52 

 

Η τάση δεν διαφάρει σημαντικά σε σχάση με 

την διαχρονικά πορεάα των μεγεθάν για τιά 

εν λάγω εταιρεάεά, παράλα αυτά αξάζει να 

σημειωθεά άτι τα μεγάθη τουά εάναι 

συγκριτικά μεγαλάτερα απ' άτι στιά αμιγάά 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά ενά, παράλληλα, 

εμφανάζουν και μεγαλάτερεά ζημάεά το χρονικά 

διάστημα 2011-2013 ωά προά τα αποτελάσματα EBITDA 

και τα αποτελάσματα προ φάρων.  

 

5.2. Περιγραφά Βασικάν Μεταβλητάν 

Στη συγκεκριμάνη ενάτητα παρουσιάζονται 

τα βασικά στοιχεάα και οι μεταβλητάά που 

πράκειται να χρησιμοποιηθοάν στην 

εμπειρικά ανάλυση, ενά η μεθοδολογάα 
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περιγράφεται σε επάμενη ενάτητα. 

Συγκεκριμάνα, στην εμπειρικά ανάλυση 

χρησιμοποιάθηκαν οι μεταβλητάά PE ratio, PBV ratio 

και PS ratio
130
. 

 

5.2.1. PE Ratio 

Ο δεάκτηά PE Ratio αντανακλά τον λάγο τηά τιμάά 

ανά μετοχά προά τα κάρδη ανά μετοχά και 

ουσιαστικά, εάναι άναά δεάκτηά για την 

αποτάμηση τηά αξάαά μιαά εταιρεάαά που μετρά 

τη τράχουσα τιμά τηά μετοχάά τηά σε σχάση με 

τα κάρδη που αυτά πραγματοποιεά ανά μετοχά 

αυτά. Συνάθωά, άσο χαμηλάτερη τιμά λαμβάνει ο 

εν λάγω δεάκτηά, τάσο πιο θετικά στοιχεάο 

θεωρεάται καθάά τα κάρδη των εταιρειάν εάναι 

αυξημάνα. Ο τάποά τηά μεταβλητάά (PE ratio) 

υπολογάζεται ωά ακολοάθωά: 

tPPE=
EPS     (σχ. 

5.1) 

άπου, Pt η τιμά τηά μετοχάά την χρονικά στιγμά t 

και EPS τα κάρδη ανά μετοχά. Στη συγκεκριμάνη 

περάπτωση, περισσάτερο ενδιαφάρον 

παρουσιάζει ο λάγοά τιμάά προά κάρδη ανά 

μετοχά με βάση τα θεμελιάδη μεγάθη τηά 

επιχεάρησηά, άπωά τα μεράσματα ανά μετοχά, ο 

ρυθμάά αάξησηά των μερισμάτων στην 

επιχεάρηση και το κάστοά κεφαλαάου. Κατ' 

130
 Λιάπηά Κ. (2008), «Λογιστικά εταιρειάν - Θεωρητικά 

και πρακτικά θάματα», Εκδάσειά Μπάνου Γ. 

231 
 

                                                             



αυτάν τον τράπο, ο δεάκτηά αυτάά υπολογάζεται 

με βάση τον ακάλουθο τάπο: 

( )PR 1
PE=

g
r g
⋅ +
−    (σχ. 

5.2) 

άπου PR το payout ratio, δηλαδά το ποσοστά των 

διανεμάμενων κερδάν, που οράζεται ωά 

Μεράσματα (Dividents) / Καθαρά Εισάδημα (Net Income), g 

ο ρυθμάά ανάπτυξηά (αάξησηά) των μερισμάτων 

και r το κεφαλαιακά κάστοά, το οποάο 

προκάπτει απά το μοντάλο Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) Σημειάνεται πωά το μοντάλο CAPM 

υπολογάζεται απά τον ακάλουθο τάπο: 

( )share capital free market freer =R R Rβ+ −   (σχ. 

5.3) 

άπου rshare capital το κάστοά (επιτάκιο) κεφαλαάου, Rfree 

το επιτάκιο ασφαλοάά επάνδυσηά (συνάθωά το 

μακροπράθεσμο επιτάκιο των κρατικάν 

ομολάγων), Rmarket το επιτάκιο αγοράά ά το 

αναμενάμενο ποσοστά απάδοσηά επενδάσεων 

στην κεφαλαιαγορά και β ο συντελεστάά ά 

παράγονταά κινδάνου (συχνά αποκαλεάται και 

συντελεστάά beta). Σε περάπτωση που η τιμά του 

συντελεστά β εάναι υψηλάτερη τηά μονάδαά 

(β>1), η μετοχά τηά επιχεάρησηά εμφανάζει 

μεγαλάτερη μεταβλητάτητα (volatility) απά την 

αντάστοιχη τηά αγοράά, εμφανάζει χαμηλάτερη 

μεταβλητάτητα εφάσον η τιμά του συντελεστά 

β εάναι μικράτερη τηά μονάδαά (β<1). 
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5.2.2. PBV Ratio 

Ο δεάκτηά PBV Ratio αντανακλά την αγοραάα προά 

την λογιστικά τιμά μιαά μετοχάά και 

υπολογάζεται σάμφωνα με τον παρακάτω τάπο:  

0PPBV=
/BV share

    
(σχ. 

5.4) 

άπου P0 εάναι η τράχουσα (χρηματιστηριακά) 

τιμά τηά μετοχάά, BV εάναι η τράχουσα λογιστικά 

αξάα τηά μετοχάά, δηλαδά το σάνολο τηά καθαράά 

θάσηά προά τον αριθμά των μετοχάν σε 

κυκλοφοράα (outstanding shares) και share το μάρισμα 

ανά μετοχά. Στην βασικά μάροά τηά ανάλυσηά, 

που ακολουθεά, ο δεάκτηά αυτάά θα υπολογιστεά 

σάμφωνα με την εξάά σχάση: 

0

0

P ROE-g=
BV R g−

    
(σχ. 

5.5) 

άπου ROE εάναι ο δεάκτηά απάδοσηά ιδάων 

κεφαλαάων, ο οποάοά ισοάται με το σάνολο των 

καθαράν κερδάν μιαά εταιρεάαά προά το σάνολο 

των ιδάων κεφαλαάων και αποτυπάνει το βαθμά 

αποτελεσματικάτηταά τηά εταιρεάαά στη χράση 

των κεφαλαάων των μετάχων τηά. άσο 

υψηλάτερεά τιμάά λαμβάνει ο συγκεκριμάνοά 

δεάκτηά, τάσο αποτελεσματικάτερη θεωρεάται 

η αξιοποάηση των ιδάων κεφαλαάων μάαά 

εταιρεάαά. 
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5.2.3. PS Ratio 

Ο παραπάνω δεάκτηά αποτελεά το λάγο τηά 

αγοραάαά αξάαά των κεφαλαάων μιαά εταιρεάαά 

προά τα συνολικά τηά άσοδα. Ουσιαστικά, ο 

δεάκτηά αντανακλά τον λάγο τηά αγοραάαά 

(χρηματιστηριακάά) τιμάά μιαά μετοχάά προά τα 

άσοδα ανά μετοχά και εκφράζει το άφελοά που 

αποκομάζουν οι μάτοχοι απά τα κάρδη τηά 

εταιρεάαά. Ο δεάκτηά αυτάά υπολογάζεται ωά 

ακολοάθωά: 

Market Value of Equity=
Re

PS
Total venues

   
(σχ. 5.6) 

Συνάθωά, χαμηλάτερεά τιμάά του δεάκτη αυτοά 

θεωρεάται πωά εάναι προτιμάτερη επάνδυση, 

καθάά οι μάτοχοι τηά εταιρεάαά καταβάλλουν 

χαμηλάτερο μεράδιο για κάθε μονάδα κάρδουά 

τηά εταιρεάαά και επομάνωά η εταιρεάα 

αποτελεά βασικά πηγά προσάλκυσηά επενδάσεων 

στην ιδιοκτησάα τηά. 

Επάσηά, για τουά σκοποάά τηά ανάλυσηά που 

ακολουθεά χρησιμοποιάθηκε ο εξάά τάποά του PS 

Ratio: 

Net Margin  (1+g)  P  = ayout RatioPS
R g

⋅ ⋅
−   

(σχ. 

5.7) 

άπου Net Margin εάναι το καθαρά περιθάριο κάρδουά 

τηά εταιρεάαά, δηλαδά τα καθαρά κάρδη (προ 

φάρων), διαιρεμάνα με το σάνολο των πωλάσεων 

(τζάρου) που πραγματοποάησε σε άνα δεδομάνο 

άτοά. 
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5.3. Επιλογά Μεθάδου Ανάλυσηά Δεδομάνων 

Σάμφωνα με την περιγραφά των δεδομάνων και 

των βασικάν μεταβλητάν που προηγάθηκε, η 

εμπειρικά ανάλυση που ακολουθάθηκε σε αυτά 

τη περάπτωση περιλαμβάνει το υπάδειγμα τηά 

κλασικάά γραμμικάά παλινδράμησηά. Στο 

συγκεκριμάνο υπάδειγμα εξετάζεται συνάθωά 

η σχάση μεταξά μάαά μεταβλητάά, η οποάα εάναι 

συνάθωά η εξαρτημάνη μεταβλητά, με μάα ά 

περισσάτερεά μεταβλητάά, οι οποάεά 

αποκαλοάνται ανεξάρτητεά μεταβλητάά. Στην 

περάπτωση άπου υπάρχει μάα ανεξάρτητη 

μεταβλητά, το κλασικά γραμμικά υπάδειγμα 

άχει την ακάλουθη μορφά
131: 

0 1Y Xβ β= +

  
(σχ. 5.8) 

άπου Υ η εξαρτημάνη μεταβλητά, Χ η 

ανεξάρτητη μεταβλητά και β0 και β1 οι 

παράμετροι προά εκτάμηση. Η παράμετροά β0 

εκφράζει την τιμά τηά εξαρτημάνηά μεταβλητάά 

άταν η ανεξάρτητη μεταβλητά λαμβάνει 

μηδενικά τιμά, εάναι δηλαδά το σημεάο τομάά 

τηά ευθεάαά παλινδράμησηά με τον κάθετο 

άξονα ά τον άξονα τηά εξαρτημάνηά μεταβλητάά, 

ενά η παράμετροά β1 εκφράζει τον ρυθμά 

μεταβολάά τηά εξαρτημάνηά μεταβλητάά, άταν η 

ανεξάρτητη μεταβλητά μεταβάλλεται κατά μάα 

μονάδα. Στη συγκεκριμάνη περάπτωση, η 

131
 Armstrong J., (2012), «Illusions in Regression Analysis», 

http://www.academia.edu/1105970/Illusions_in_Regression_Analysis 
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ανάλυση περιλαμβάνει τάσο μάα άσο και 

περισσάτερεά μεταβλητάά
132: 

0 1 1 2 2 ...Y X X Xν νβ β β β= + + + +

  
(σχ. 

5.9) 

άπου Χ1, Χ2,...., Χν ο αριθμάά των ανεξάρτητων 

μεταβλητάν και β0, β1,....,βν οι παράμετροι 

προά εκτάμηση.  

Ωστάσο, σε μάα εμπειρικά ανάλυση, λάγω του 

άτι οι παρατηράσειά ενάά δεάγματοά δεν 

βράσκονται πάνω στην άδια ευθεάα 

παλινδράμησηά που εκτιμάται, οι δάο 

παραπάνω σχάσειά περιλαμβάνουν και άναν 

ακάμη άρο, που συνάθωά συμβολάζεται με ε και 

ονομάζεται ''τυχαάοά άροά'' ά ''τυχαάο σφάλμα'' 

και περιλαμβάνει μεταβλητάά οι οποάεά δεν 

επιλάχθηκαν για το συγκεκριμάνο δεάγμα, 

εάτε επειδά άταν αδάνατη η μάτρηση τουά, εάτε 

επειδά η επάδραση τουά στο υπάδειγμα δεν 

άταν τάσο σημαντικά, την αστάθμητη 

ανθράπινη συμπεριφορά και τα τυχάν 

σφάλματα μάτρησηά στιά μεταβλητάά. Απά αυτά 

την άποψη, το μοντάλο που θα εκτιμηθεά 

παρακάτω εκτιμάται εμπειρικά και άχι 

θεωρητικά, άτσι οι τάποι που θα 

χρησιμοποιηθοάν εάναι οι εξάά (Armstrong, 2012): 

0 1 1Y Xβ β ε= + +
   

(σχ. 

5.10) 

και 

132
 Armstrong J., (2012), «Illusions in Regression Analysis», 

http://www.academia.edu/1105970/Illusions_in_Regression_Analysis 
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0 1 1 2 2 ...Y X X Xν νβ β β β ε= + + + + +

 
(σχ. 

5.11) 

Τάλοά, απά την εκτάμηση των υποδειγμάτων που 

θα αναλυθοάν κατωτάρω, προκάπτει άνα βασικά 

στατιστικά αποτάλεσμα που ονομάζεται 

''Συντελεστάά Προσδιορισμοά'' και 

συμβολάζεται με R
2 (R-Squared). Ο Συντελεστάά 

Προσδιορισμοά αντανακλά το πάσο καλά η 

μεταβλητάτητα που παρατηρεάται στην 

εξαρτημάνη μεταβλητά (Υ) εξηγεάται απά την 

παλινδράμηση, δηλαδά απά την μεταβλητάτητα 

τηά ανεξάρτητηά μεταβλητάά (Χ) και πάση απά τη 

μεταβλητάτητα αυτά μάνει ανεξάγητη, 

οφεάλεται δηλαδά σε τυχαάουά παράγοντεά. άσο 

υψηλάτερη εάναι η τιμά του εν λάγω 

συντελεστά, τάσο καλάτερη εάναι και η 

εκτάμηση τηά παλινδράμησηά που εκτιμάται. 

 

5.4. Εμπειρικά Ανάλυση 

άπωά άδη ειπάθηκε στην επιλογά τηά 

ερευνητικάά μεθάδου, το εργαλεάο το οποάο θα 

χρησιμοποιηθεά εδά εάναι η ανάλυση γραμμικάά 

παλινδράμησηά. Το μοντάλο αυτά θα 

χρησιμοποιηθεά για κάθε άναν απά τουά 

βασικοάά δεάκτεά που αναφάρθηκαν, δηλαδά τουά 

PE, PBV και PS ratio, οι οποάοι θα εάναι και οι 

εξαρτημάνεά μεταβλητάά. Αναφορικά με τιά 

ανεξάρτητεά μεταβλητάά, αυτάά περιγράφονται 

παρακάτω για τον κάθε δεάκτη ξεχωριστά. 

Επάσηά, τα δεδομάνα θα εάναι συνδυασμάά 

διαστρωματικάν και χρονολογικάν 
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δεδομάνων (longitudinal or panel data) για 11 εισηγμάνεά 

εταιρεάεά στο ΧΑΑ του κατασκευαστικοά 

κλάδου τα άτη 2007-2014. 

 

5.4.1. PE Ratio 

Για τον δεάκτη PE Ratio υπολογάσθηκαν αρχικά 

οι θεωρητικάά αλλά και οι παρατηροάμενεά 

τιμάά του δεάκτη για την περάοδο 2007-2014 για 

κάθε εταιρεάα και στη συνάχεια, ο δεάκτηά 

αυτάά σταθμάστηκε ανάλογα με τη βαράτητα 

για κάθε εταιρεάα, άστε να προκάψει ο 

σταθμισμάνοά (θεμελιάδηά) δεάκτηά PE. Αυτά 

άγινε προκειμάνου να χρησιμοποιηθεά 

αποκλειστικά ανάλυση χρονολογικάν σειράν 

στην παλινδράμηση του δεάκτη με τιά 

ανεξάρτητεά μεταβλητάά. Σε αυτά τη 

περάπτωση, διενεργάθηκαν δάο 

παλινδρομάσειά: Η πράτη παλινδράμηση 

εξετάζει τη σχάση μεταξά τηά εξάλιξηά του 

θεμελιάδουά PE Ratio (εξαρτημάνη μεταβλητά) 

και τηά απάδοσηά διακράτησηά στην λάξη (yield to 

maturity) του δεκαετοάά ελληνικοά ομολάγου 

(ανεξάρτητη μεταβλητά). Η ανάλυση αυτά άγινε 

εξαρχάά οάτωά άστε να προσδιορισθεά ο βαθμάά 

συσχάτισηά μεταξά του κάστουά δανεισμοά τηά 

ελληνικάά οικονομάαά και του επιπάδου 

κερδάν των ελληνικάν εταιρειάν για τη 

περάοδο 2007-2014. Γενικάτερα, η παλινδράμηση 

αυτά χρησιμοποιεάται για να δεάξει το πάσο 

μεταβάλλεται ο δεάκτηά PE άταν μεταβάλλεται 

η κατάσταση δανεισμοά τηά ελληνικάά 

οικονομάαά, δηλαδά, το βαθμά επάδρασηά τηά 
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γενικάτερηά κατάστασηά τηά χάραά στα κάρδη 

των εταιρειάν. Επειδά ο δεάκτηά αυτάά 

αντανακλά την (πραγματικά) αξάα μιαά 

εταιρεάαά, εάναι σημαντικά να εξετάζεται 

πάσο μεταβάλλεται η αξάα αυτά άταν 

μεταβάλλονται οι συνθάκεά του εξωτερικοά 

περιβάλλοντοά στο οποάο δραστηριοποιεάται 

η εταιρεάα. 

άπειτα, η δεάτερη παλινδράμηση 

χρησιμοποιεά τη σχάση μεταξά του 

παρατηροάμενου  δεάκτη PE (εξαρτημάνη 

μεταβλητά) και των μεγεθάν υπολογισμοά του 

δεάκτη αυτοά, δηλαδά του βαθμοά ανάπτυξηά 

των μερισμάτων g (Growth), το ποσοστά των 

διανεμάμενων κερδάν (Payout Ratio) και τον 

συντελεστά β, άπωά προκάπτει απά το 

υπάδειγμα CAPM, κάθε μετοχάά των εξεταζάμενων 

εταιρειάν. Η περάπτωση αυτά 

χρησιμοποιεάται για να καταδεάξει το 

βασικάτερο παράγοντα επάδρασηά τηά εν λάγω 

περιάδου στην τιμά του δεάκτη και το 

αποτάλεσμα δηλάνει απά τι επηρεάστηκε ο 

συγκεκριμάνοά δεάκτηά την τράχουσα περάοδο. 

 

5.4.2. PBV Ratio 

Για τον δεάκτη PBV ratio ακολουθάθηκε η 

μεθοδολογικά προσάγγιση που εφαρμάστηκε 

και στην περάπτωση του δεάκτη PE, με μάνη 

διαφορά στην χράση τηά παλινδράμησηά για 

αυτάν τον δεάκτη. Χρησιμοποιάνταά τα 

παρατηροάμενα PBV Ratios σταθμισμάνα με τουά 
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αντάστοιχουά δεάκτεά κάθε εταιρεάαά, γάνεται 

ανάλυση παλινδράμησηά μεταξά του 

σταθμισμάνου δεάκτη και των μεγεθάν του, 

σάμφωνα με την σχάση 5.4, δηλαδά των expected growth 

(g), payout ratios (PR), beta coefficients κάθε μετοχάά και ROE, 

για τη περάοδο 2007-2014. Η εξάταση αυτάά τηά 

παλινδράμησηά εξετάζει, άπωά και στον δεάκτη 

PE, ποιοά παράγονταά συνάβαλλε σημαντικά 

στην μεταβολά του PBV την εν λάγω περάοδο. 

5.4.3. PS Ratio 

Αντάστοιχη μεθοδολογάα ακολουθάθηκε και 

στην περάπτωση του PS ratio, άπωά και στουά 

παραπάνω δεάκτεά, με τη μάνη διαφορά να 

άγκειται στον υπολογισμά τηά παλινδράμησηά 

του. Με τη χράση τηά σχάσηά 5.6., διενεργάθηκε 

ανάλυση παλινδράμησηά μεταξά του 

παρατηροάμενου PS ratio, σταθμισμάνου με τα 

αντάστοιχα PS ratio κάθε εταιρεάαά-μετοχάά, και 

των ανεξάρτητων μεταβλητάν του: expected growth 

(g), payout ratios (PR), beta coefficients για κάθε μετοχά 

και net profit margin, δηλαδά το περιθάριο καθαροά 

κάρδουά, για τη περάοδο 2007-2014. 

Σημειάνεται πωά η παραπάνω ανάλυση, λάγω 

του άτι εξετάζει τη σημαντικάτητα των 

ανεξάρτητων μεταβλητάν στην επάδραση τουά 

στην εξαρτημάνη μεταβλητά, το αν εάναι 

σημαντικάά ά άχι εξαρτάται απά την τιμά την 

οποάα θα άχει η λεγάμενη ''τιμά πιθανάτηταά (p-

value)'', η οποάα εάναι άναά στατιστικάά αριθμάά 

που δηλάνει το ελάχιστο επάπεδο 

σημαντικάτηταά στο οποάο απορράπτεται η 
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σημαντικάτητα μιαά μεταβλητάά πάνω σε μια 

άλλη. Οι υποθάσειά που ελάγχονται εάναι οι 

εξάά: 

Η0: βi=0 

άναντι τηά 

Η1: βi≠0 

Η Η0 ονομάζεται μηδενικά υπάθεση και η Η1 

εναλλακτικά υπάθεση. Η πράτη υπάθεση 

δεάχνει αν ο συντελεστάά μιαά i (ανεξάρτητηά) 

μεταβλητάά εάναι μηδενικάά, δηλαδά άτι η 

συγκεκριμάνη μεταβλητά δεν επιδρά στην 

εξαρτημάνη μεταβλητά, ενά η δεάτερη υπάθεση 

δηλάνει άτι ο συντελεστάά αυτάά εάναι 

σημαντικά διαφορετικάά απά το μηδάν και άρα 

υπάρχει επάδραση τηά i ανεξάρτητηά στην 

εξαρτημάνη μεταβλητά. Με τη χράση τηά τιμάά p-

value, η πράτη υπάθεση (Η0) δεν απορράπτεται 

άταν p>5%, ενά η δεάτερη υπάθεση (Η1) γάνεται 

δεκτά άταν p ≤5%. 

Συνεπάά, οι παλινδρομάσειά που θα 

χρησιμοποιηθοάν εάναι οι εξάά: 

PE ratio = β0 + β110yYield (σχ. 5.12) 

PE ratio = β0 + β1 * Growth + β2 * Payout Ratio + β3 * Betas (σχ. 5.13) 

PBV ratio = β0 + β1 * Growth + β2 * Payout Ratio + β3 * Betas + β4 * ROE 

(σχ. 5.14) 

PS ratio = β0 + β1 * Growth + β2 * Payout Ratio + β3 * Betas + β4 * Net 

Margin (σχ. 5.15) 
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5.5. άρευνα του PE Ratio 

Στη παροάσα ενάτητα εξετάζεται το PE ratio, 

τάσο των εταιρειάν του δεάγματοά, άσο και 

του συνολικοά δεάκτη. Υπολογάζεται η 

παρατηροάμενη τιμά και συγκράνεται με την 

αντάστοιχη θεωρητικά τιμά σάμφωνα με την 

αντάστοιχη θεωράα, με σκοπά να εξαχθοάν 

συμπεράσματα.  

Για την υλοποάηση τηά μελάτηά 

χρησιμοποιάθηκαν τα ακάλουθα δεδομάνα: 

ά Οι τιμάά κλεισάματοά τηά μετοχάά κάθε 

εταιρεάαά τα άτη 2007 - 2014 

ά Τα κάρδη ανά μετοχά για κάθε εταιρεάα τα 

άτη 2007 - 2014 

ά Η βαράτητα κάθε εταιρεάαά στο δεάκτη 

ά Το payout ratio κάθε εταιρεάαά του δεάκτη την 

περάοδο 2002 - 2014 

ά O ρυθμάά ανάπτυξηά κάθε εταιρεάαά την 

περάοδο 2002 - 2014 

 

Με τα συγκεκριμάνα δεδομάνα υπολογάστηκαν 

τα κάτωθι στοιχεάα και αποτυπάθηκαν μάσω 

των σχετικάν πινάκων. Αρχικά, υπολογάστηκε 

το παρατηροάμενο P/E κάθε εταιρεάαά, το οποάο 

παρουσιάζεται για την περάοδο 2007 - 2014: 
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Πάνακαά 26: Παρατηροάμενο P/E 

 Εταιρεάα 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

AEGEK -2,32 -0,34 10,83 23,00 -1,77 -0,61 -0,18 -0,16 

ATHINA -11,28 -2,92 14,46 52,63 -0,69 0,74 -1,71 -0,68 

ATTIK 29,71 -3,26 -1,12 -0,12 -0,06 -0,08 -0,09 -0,06 

BIOT 5,66 2,10 -5,70 -0,47 -0,12 -0,56 -14,70 -14,10 

DOMIK 15,29 -6,70 35,55 -5,75 -3,04 -1,40 35,30 -4,49 

ELLAKTOR 12,05 7,92 13,69 1.046,88 2,87 27,43 --11,36 -7,10 

KYRM 18,00 4,43 5,27 37,34 1,96 5,63 2,22 5,23 

HRAK 17,37 9,79 25,09 -6,92 -2,44 -1,17 -0,74 2,45 

INKAT 89,27 68,18 45,57 7,38 5,59 -35,33 -0,93 11,88 

AVAX 18,87 8,38 7,94 17,48 -48,58 -14,30 -2,10 -4,26 

TITK 10,97 5,49 13,40 12,97 85,79 -49,86 -46,05 45,64 

 

Ακολοάθωά, υπολογάστηκε το αντάστοιχο P/E του 

δεάκτη κατά την άδια περάοδο απά τη στάθμιση 

των P/Es των εταιρειάν που απαρτάζουν το 

δεάκτη βάσει τη στάθμισά τουά σε αυτάν: 

 

 

Πάνακαά 27: Παρατηροάμενο P/E δεάκτη 

άτοά Παρατηροάμενο PE Δεάκτη 

2007 12,44 

2008 6,34 

2009 13,72 

2010 266,78 

2011 40,95 

2012 -20,16 

2013 -26,62 

2014 21,03 

 

Ακολοάθωά με τη χράση των θεμελιωδάν 

δεδομάνων υπολογάστηκε το θεμελιάδεά PE τηά 
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κάθε εταιρεάαά χρησιμοποιάνταά την εξάσωση 

5.2. 

 

 

 

 

Πάνακαά 28: Θεμελιάδεά P/E  

 Εταιρεάα 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

AEGEK 9,70 5,65 -102,83 7,06 4,62 8,14 8,37 11,61 

ATHINA 14,13 7,90 12,03 7,19 3,85 8,82 9,10 13,46 

ATTIK 11,15 6,54 8,01 6,68 4,08 8,57 8,31 13,00 

BIOT 10,54 7,99 9,99 7,02 3,96 9,07 9,10 8,78 

DOMIK -33,51 9,73 15,99 7,08 4,18 10,21 9,74 6,64 

ELLAKTOR -39,15 9,31 10,82 6,58 7,56 5,15 3,43 4,46 

KYRM 10,30 5,63 7,59 6,90 12,24 7,80 4,60 47,11 

HRAK 11,64 13,35 9,51 7,25 3,51 9,06 9,56 24,66 

INKAT 14,08 6,17 8,28 6,64 5,26 2,04 1,69 6,31 

AVAX 13,69 8,10 2,88 4,63 6,22 8,25 3,97 9,69 

TITK -13,51 46,00 22,22 12,33 4,02 20,28 -186,87 -21,89 

 

Με τον άδιο τράπο υπολογάζεται και η 

αντάστοιχη τιμά του δεάκτη, σταθμάζονταά 

κάθε παρατάρηση με τη βαράτητα τηά κάθε 

εταιρεάαά που συγκαταλάγεται στο δεάκτη. 

Πάνακαά 29: Θεμελιάδεά P/E δεάκτη 

άτοά Θεμελιάδεά PE Δεάκτη 

2007 -14,00 

2008 28,22 

2009 14,19 

2010 9,48 

2011 5,07 

2012 13,75 

2013 -93,40 

2014 -6,27 
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Στην συνάχεια, στα πλαάσια τηά 

παλινδράμησηά των PE ratios με την απάδοση 

διακράτησηά στη λάξη (yield to maturity) του 

δεκαετοάά ελληνικοά ομολάγου, αντλάθηκε η 

εν λάγω απάδοση απά τη βάση δεδομάνων του 

Bloomberg (κωδικάά <GTGRD10Y Govt>). Απά την ανάλυση τηά 

παλινδράμησηά που διεξάχθη προάκυψαν τα 

ακάλουθα αποτελάσματα: 

 

 

 

 

 

Πάνακαά 30: Αποτελάσματα παλινδράμησηά 

 

Απά την παραπάνω παλινδράμηση προκάπτει άτι 

η τεταγμάνη επά την αρχά, ο σταθεράά άροά, 

 Αποτελάσματα Παλινδράμησηά 

 Regression Statistics 

 Multiple R 0,82        

 R Square 0,68        

 Adjusted R 

Square 
0,68        

 Standard Error 201,99        

 Observations 94        

 Analysis of Variance (ANOVA) 

 df SS MS F Sig.    

 Regression 1 7934514,46 7934514,46 194,48 2,04    

 Residual 92 3753434,98 40798,21      

 Total 93 11687949,44       

 Coefficients 

 Coefficients 
Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

 Intercept -282,65 36,07 -7,84 0,00 -354,30 -211,00 -354,30 -211,00 

 10y Yield 3894,73 279,28 13,95 0,00 3340,06 4449,40 3340,06 4449,40 
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εάναι -282,65 και p-value τεάνει στο μηδάν. Ο 

συντελεστάά διεάθυνσηά τηά απάδοσηά 

διακράτησηά στην λάξη του δεκαετοάά 

ελληνικοά κυβερνητικοά ομολάγου, 

εκτιμάθηκε στατιστικά σημαντικάά, με t - stat 

13,94, με το θετικά πράσημο να δηλάνει πωά άσο 

το κάστοά δανεισμοά τηά Ελλάδαά μεγαλάνει, 

τάσο πιο «ακριβάά» γάνεται και ο δεάκτηά, αφοά 

το αυξημάνο κάστοά δανεισμοά μειάνει τα 

δυνητικά άσοδα των εν λάγω εταιρειάν. 

Ο συντελεστάά R
2
 εκτιμάθηκε άσοά με 67,88% που 

δηλάνει πωά το 67,88% τηά μεταβλητάτηταά των PE 

δεικτάν εξηγεάται απά τη μεταβολά στην 

απάδοση διακράτησηά στην λάξη του δεκαετοάά 

ελληνικοά κυβερνητικοά ομολάγου ενά το 

υπάλοιπο 32,12% τηά μεταβλητάτηταά οφεάλεται 

σε τυχαάουά παράγοντεά. Παράλα αυτά, η 

επεξηγηματικά δάναμη του μοντάλου εάναι 

σχετικά ικανοποιητικά άπωά προκάπτει απά το 

προσαρμοσμάνο R
2, δηλαδά 67,53%. Συνεπάά, η 

εξαρτημάνη μεταβλητά εάναι στατιστικά 

σημαντικά στην επάδραση των PE δεικτάν. 

Κατά τη δεάτερη παλινδράμηση που 

εκτιμάθηκε στο πλαάσιο τηά παροάσαά μελάτηά, 

παρατάθενται τα παρακάτω αποτελάσματα: 

 

Πάνακαά 31: Αποτελάσματα παλινδράμησηά PE 

 Αποτελάσματα Πολλαπλάά Γραμμικάά Παλινδράμησηά P / E 

 Regression Statistics 

 Multiple R 0,80        

 R Square 0,64        
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Η επεξηγηματικά δάναμη του μοντάλου, άπωά 

αυτά οράζεται απά την τιμά του adjusted R - square, 

εκτιμάθηκε 47,94%, που σημαάνει άτι δεν εάναι 

τάσο ισχυρά άσο στη πράτη παλινδράμηση, παρά 

το γεγονάά άτι ο συντελεστάά R
2 εάναι 63,55%. Ο 

συντελεστάά βάτα τηά μεταβλητάά growth, 

συγκριτικά με τουά άλλουά θεωρεάται ωά 

στατιστικά σημαντικάά καθάά η τιμά p-value εάναι 

4,3%, δηλαδά οριακά σημαντικά, ενά οι 

μεταβλητάά Payout Ratio και Betas δεν εκτιμάθηκαν 

στατιστικά σημαντικάά, καθάά σημεάωσαν p-values 

70,28% και 17,101% αντάστοιχα. 

 

5.6. άρευνα του PBV Ratio 

Στη παροάσα ενάτητα παρατάθενται τα 

αποτελάσματα σχετικά με την άρευνα του PBV 

ratio των εταιρειάν του υπά εξάταση δεάγματοά. 

 Adjusted R 

Square 
0,48        

 Standard Error 14,41        

 Observations 11        

 Analysis of Variance (ANOVA) 

 df SS MS F Sig.    

 Regression 3 2534,25 844,75 4,07 0,06    

 Residual 7 1453,25 207,61        

 Total 10 3987,51          

 Coefficients 

 Coefficients 
Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

 Intercept -7,38 12,44, -0,59 0,57 -36,81 22,04 -36,81 22,04 

 Growth -277,73 11252 -2,47 0,04 -543,80 -11,66 -543,80 -11,66 

 Payout Ratio 21,30 53,57 0,40 0,70 -105,37 147,96 -105,37 147,96 

 Betas 26,91 17,64 1,53 0,17 -14,81 68,63 -14,81 68,63 
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Για τον λάγο αυτάν ακολουθάθηκε η παρακάτω 

διαδικασάα: 

ά συλλάχθηκαν οι τιμάά των μετοχάν κάθε 

εταιρεάαά του δεάγματοά κατά την περάοδο 

2007 - 2014 

ά συλλάχθηκαν οι τιμάά του book value per share 

των εταιρειάν του δεάγματοά 

Ακολοάθωά, υπολογάστηκε η παρατηροάμενη 

τιμά του PBV για κάθε εταιρεάα του δεάγματοά, 

χρησιμοποιάνταά την σχάση 5.4 και τα 

αποτελάσματα παρατάθενται στον παρακάτω 

πάνακα: 

Πάνακαά 32: Παρατηροάμενο PBV  

 Εταιρεάα 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

AEGEK 1,21 1,48 1,37 0,21 0,08 0,16 -0,94 -0,11 

ATHINA 0,93 0,24 0,26 0,14 0,10 0,10 0,22 0,24 

ATTIK 0,63 0,14 0,33 0,11 0,12 0,05 -0,04 -0,03 

BIOT 1,03 0,40 0,27 0,05 0,06 0,05 0,03 0,03 

DOMIK 1,06 0,38 1,02 0,81 0,62 0,24 0,15 0,09 

ELLAKTOR 1,81 0,81 0,93 0,62 0,20 0,34 0,62 0,42 

KYRM 0,98 0,24 0,64 0,45 0,32 0,32 0,36 0,79 

HRAK 1,55 0,84 0,55 0,49 0,23 0,20 0,31 0,31 

INKAT 0,86 0,48 0,76 0,17 0,09 0,48 0,33 0,18 

AVAX 2,01 0,73 0,82 0,29 0,15 0,53 0,74 0,23 

TITK 2,25 0,84 1,19 0,89 0,63 0,74 1,14 1,04 

 

Στην συνάχεια, συλλάχθηκε η βαράτητα κάθε 

εταιρεάαά στον δεάκτη ανάλογα με την 

συνολικά τηά κεφαλαιοποάηση και 

υπολογάστηκε ο PBV του δεάκτη ωά ο σταθμικάά 

μάσοά άροά των παρατηράσεων τηά κάθε εταιρεάαά 

του δεάγματοά μαά. Τα αποτελάσματα 

παρατάθενται στον επάμενο πάνακα: 
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Πάνακαά 33: Παρατηροάμενο PBV δεάκτη 

άτοά Παρατηροάμενο PBV Δεάκτη 

2007 1,96 

2008 0,80 

2009 0,99 

2010 0,69 

2011 0,42 

2012 0,53 

2013 0,81 

2014 0,69 

 

άπειτα, υπολογάστηκε το PBV ratio του δεάκτη 

χρησιμοποιάνταά θεμελιάδη στοιχεάα. Για 

τον σκοπά αυτάν συλλάχθηκαν τα εξάά 

στοιχεάα: 

ά Μάσο ROE των τελευταάων δάκα ετάν 

ά Μακροχράνιο ρυθμά ανάπτυξηά (g) 

ά Κάστοά κεφαλαάων (R) 

Τα αποτελάσματα παρατάθενται στον 

παρακάτω πάνακα: 

Πάνακαά 34: Θεμελιάδη PBV των εταιρειάν του 

δεάγματοά 

 Εταιρεάα 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

AEGEK -4,45 -7,90 0,00 0,00 -0,21 -1,84 -11,99 0,00 

ATHINA -1,12 -0,75 0,00 0,00 -0,45 -0,29 -4,87 -26,13 

ATTIK 0,09 -0,27 -2,03 -4,38 -3,89 0,00 -6,69 -3,26 

BIOT 0,23 0,05 -0,44 -1,71 -1,50 6,02 7,18 6,56 

DOMIK 0,00 -0,53 0,00 -0,94 -0,77 -6,95 0,19 0,19 

ELLAKTOR -1,77 0,25 0,26 0,04 0,00 0,06 -0,28 -0,26 

KYRM 0,25 -1,49 0,91 0,08 0,00 -1,23 -0,10 -5,09 

HRAK 1,09 0,34 0,28 -0,49 -0,32 -1,33 -3,43 -3,43 

INKAT 0,00 0,03 0,14 0,15 0,08 0,55 -0,29 0,47 

AVAX 0,19 0,10 -0,06 -0,04 -0,06 -0,17 -2,28 -2,49 

TITK -0,89 1,35 0,25 0,05 0,00 -1,32 21,30 1,76 

 

249 
 



Χρησιμοποιάνταά τιά ανωτάρω υπολογισμάνεά 

τιμάά του θεμελιάδουά PBV και λαμβάνονταά 

υπάψη τιά σταθμάσειά κάθε εταιρεάαά του 

δεάγματοά μαά στον δεάκτη, υπολογάστηκαν οι 

αντάστοιχεά τιμάά PBV του δεάκτη. Τα 

αποτελάσματα παρατάθενται στον παρακάτω 

πάνακα: 

Πάνακαά 35: Θεμελιάδη PBV δεάκτη 

άτοά Θεμελιάδεά PBV Δεάκτη 

2007 -0,87 

2008 0,64 

2009 0,17 

2010 -0,12 

2011 -0,15 

2012 10,11 

2013 -0,10 

2014 1,58 

 

Στην συνάχεια, διενεργάθηκε ανάλυση 

παλινδράμησηά επά των παρατηροάμενων PBV 

ratios, χρησιμοποιάνταά ωά ανεξάρτητεά 

μεταβλητάά τιά (α) expected growth, (β) payout ratios, (γ) beta 

coefficients και (δ) ROE. Για τον λάγο αυτάν 

συλλάχθηκαν τα εξάά στοιχεάα και τα 

αποτελάσματα τηά παλινδράμησηά 

παρατάθενται παρακάτω: 

ά Μάσο retention ratio των τελευταάων δάκα ετάν, 

απά το οποάο υπολογάστηκε το payout ratio 

αφαιράνταά το retention ratio απά το 100%. 

ά Τουά συντελεστάά βάτα κάθε μετοχάά 

ά Τουά προσδοκάμενουά ρυθμοάά ανάπτυξηά 

κάθε μετοχάά 

250 
 



ά Τα παρατηροάμενα PBV ratios των εταιρειάν 

του δεάγματοά μαά 

ά Το μάσο ROE τηά τελευταάαά δεκαετάαά 

 

Πάνακαά 36: Αποτελάσματα παλινδράμησηά PBV 

 

άπωά διαπιστάνεται ανωτάρω, η 

επεξηγηματικά δάναμη του μοντάλου εάναι 

67,5%, άπωά δεάχνει η τιμά του adjusted R squared. Η μάνη 

ενδεχομάνωά στατιστικά σημαντικά μεταβλητά 

εάναι το growth στο 95% με p-value στο 4,8%. 

 

Αποτελάσματα Πολλαπλάά Γραμμικάά Παλινδράμησηά P / BV 

 Regression Statistics 

 Multiple R 0,90        

 R Square 0,80        

 Adjusted R 

Square 
0,67        

 Standard Error 0,16        

 Observations 11        

 Analysis of Variance (ANOVA) 

 df SS MS F Sig.    

 Regression 4 0,62 0,15 6,19 0,03    

 Residual 6 0,15 0,02        

 Total 10 0,77          

 Coefficients 

 Coefficients 
Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

 Intercept 0,36 0,18 2,03 0,09 -0,07 0,79 -0,07 0,79 

 Growth 4,38 1,77 2,47 0,05 0,04 8,72 0,04 8,72 

 Payout Ratio 0,53 0,63 0,84 0,43 -1,00 2,06 -1,00 2,06 

 Betas 0,07 0,23 0,30 0,77 -0,49 0,63 -0,49 0,63 

 ROE 0,22 0,46 0,49 0,64 -0,91 1,36 -0,91 1,36 
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5.7. άρευνα του PS Ratio 

Στη παροάσα ενάτητα αναλάεται το price - to - 

sales ratio (PS ratio) των εταιρειάν του δεάγματοά. 

Για τον σκοπά αυτάν συλλάχθηκαν τα εξάά 

στοιχεάα: 

ά Οι τιμάά κλεισάματοά των μετοχάν του 

δεάγματοά 

ά Οι πωλάσειά ανά μετοχά (sales per share) των 

εταιρειάν του δεάγματοά 

Τα αποτελάσματα παρατάθενται στον επάμενο 

πάνακα: 

Πάνακαά 37: Παρατηροάμενο PS ratio κάθε εταιρεάαά του 

δεάγματοά 

 Εταιρεάα 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

AEGEK 0,45 0,22 69,63 5,30 2,13 4,30 0,07 0,02 

ATHINA 0,41 0,11 0,13 0,09 0,06 0,07 0,12 0,16 

ATTIK 0,47 0,07 0,29 0,55 1,64 0,31 0,79 2,74 

BIOT 1,19 2,04 0,94 0,16 0,17 0,00 0,00 0,00 

DOMIK 1,90 0,36 1,43 2,13 0,96 1,40 0,51 0,39 

ELLAKTOR 1,71 0,39 0,39 0,33 0,17 0,27 0,44 0,10 

KYRM 0,64 0,14 0,46 0,40 0,40 0,50 0,65 0,89 

HRAK 1,71 0,83 0,74 0,80 0,49 0,39 0,41 0,36 

INKAT 0,40 0,14 0,31 0,08 0,06 0,20 0,19 0,07 

AVAX 0,73 0,18 0,23 0,12 0,07 0,24 0,31 0,08 

TITK 1,76 0,72 1,22 0,99 0,87 1,01 1,44 1,36 

 

Στην συνάχεια, χρησιμοποιάνταά τιά 

σταθμάσειά κάθε μετοχάά στον δεάκτη, 

υπολογάστηκε το παρατηροάμενο PS ratio του 

δεάκτη. Τα αποτελάσματα παρουσιάζονται 

στον επάμενο πάνακα: 

Πάνακαά 38: Παρατηροάμενο PS δεάκτη 

άτοά Παρατηροάμενο PS Δεάκτη 
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2007 1,58 

2008 0,59    

2009 1,91    

2010 0,78    

2011 0,61    

2012 0,72 

2013 0,93 

2014 0,82 

 

Ακολοάθωά, χρησιμοποιάνταά την σχάση 5.6 

υπολογάστηκαν οι θεμελιάδειά τιμάά του PS ratio 

για κάθε μετοχά. 

Τα αποτελάσματα παρουσιάζονται στον 

επάμενο πάνακα: 

 

Πάνακαά 39: Θεμελιάδεά PS ratio εταιρειάν 

 Εταιρεάα 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

AEGEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ATHINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ATTIK 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DOMIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ELLAKTOR -180,72 13,33 11,60 0,00 0,00 0,00 -7,64 0,00 

KYRM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HRAK 0,00 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INKAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AVAX 6,58 3,00 2,65 0,00 0,00 0,00 -61,11 0,00 

TITK -77,80 124,77 28,36 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Τα αντάστοιχα αποτελάσματα των 

υπολογισμάν του θεμελιάδουά PS ratio του 

δεάκτη, χρησιμοποιάνταά τιά υπολογιζάμενεά 

τιμάά των εταιρειάν και σταθμάζονταά αυτάά 
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με τον συντελεστά στάθμισηά τηά κάθε μιαά, 

παρουσιάζονται στον επάμενο πάνακα: 

Πάνακαά 40: Θεμελιάδεά PS ratio δεάκτη 

άτοά Θεμελιάδεά PS Δεάκτη 

2007 -83,87 

2008 70,69 

2009 17,62 

2010 3,29 

2011 0,00 

2012 0,00 

2013 -6,41 

2014 0,00 

 

Στη συνάχεια, διεξάχθη ανάλυση 

παλινδράμησηά του παρατηροάμενου PS ratio με 

τιά εξάά ανεξάρτητεά μεταβλητάά: (α) expected growth, 

(β) payout ratios, (γ) συντελεστάά βάτα και (δ) profit 

margin. Τα αποτελάσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πάνακα: 

 

 

 

 

Πάνακαά 41: Αποτελάσματα παλινδράμησηά PS 

Αποτελάσματα Πολλαπλάά Γραμμικάά Παλινδράμησηά P / S 

 Regression Statistics 

 Multiple R 0,85        

 R Square 0,73        

 Adjusted R 

Square 
0,55        

 Standard Error 0,42        

 Observations 11        

 Analysis of Variance (ANOVA) 

 df SS MS F Sig.    
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άπωά φαάνεται απά την τιμά του adjusted R squared, η 

επεξηγηματικά δάναμη του μοντάλου εάναι 

περάπου 55%, κράνεται δηλαδά απά μάτρια άωά 

ικανοποιητικά. Ωστάσο, η μάνη ενδεχομάνωά 

στατιστικά σημαντικά μεταβλητά εάναι το Net 

Margin, με το p-value να τεάνει στο 6%, εάναι δηλαδά 

οριακά σημαντικά 

 

5.8. Ανακεφαλαάωση 

Στο κεφάλαιο αυτά εξετάστηκε η σχάση μεταξά 

παρατηροάμενων και θεωρητικάν τιμάν 

επιλεγμάνων θεμελιωδάν μεγεθάν απά 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά εισηγμάνεά στο 

ελληνικά χρηματιστάριο. Χρησιμοποιάνταά 

τιά σταθμάσειά των εταιρειάν στον κλάδο 

στον οποάο συμμετάχουν, υπολογάστηκαν οι 

αντάστοιχεά τιμάά για τον δεάκτη. άσον αφορά 

το PE ratio, οι παρατηροάμενεά τιμάά ενά εάχαν 

σχετικά μικράά διαφοράά πριν την κράση, οι 

διαφοράά εκτοξεάτηκαν υπάρ του 

παρατηροάμενου PE κατά την περάοδο τηά κράσηά. 

 Regression 4 2,85 0,71 4,04 0,06    

 Residual 6 1,06 0,18      

 Total 10 3,90          

 Coefficients 

 Coefficients 
Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

 Intercept 0,87 0,39 2,24 0,07 -0,08 1,83 -0,08 1,83 

 Growth 4,36 3,82 1,14 0,30 -4,99 13,71 -4,99 13,71 

 Payout Ratio -1,95 1,57 -1,24 0,26 -5,78 1,89 -5,78 1,89 

 Betas -0,01 0,57 -0,02 0,99 -1,42 1,40 -1,42 1,40 

 Net Margin 0,04 0,02 2,29 0,06 0,00 0,09 0,00 0,09 
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Η άδια παρατάρηση ισχάει και για τη περάοδο 

2012-2014 αν και σε κάποιεά παρατηράσειά ο 

δεάκτηά αυτάά άπεσε στα επάπεδα που άταν πριν 

τη κράση και αυτά οφεάλεται άσωά στην 

προσπάθεια αναδιάρθρωσηά του 

κατασκευαστικοά κλάδου άτσι άστε να 

αυξάσουν τον τζάρο τουά μάσα απά την επάκταση 

του παραγωγικοά τουά δυναμικοά τάσο στην 

Ελλάδα άσο και σε άλλεά χάρεά. 

Ειδικάτερα, σε αυτά το πλαάσιο διεξάχθησαν 

διάφορεά παλινδρομάσειά οάτωά άστε να 

διαπιστωθεά το ποιοι παράγοντεά συνάβαλλαν 

περισσάτερο στην εξάλιξη των τιμάν των 

σταθμισμάνων δεικτάν PE, PBV και PS για τη 

περάοδο 2007-2014. Οι δεάκτεά σταθμάστηκαν για 

κάθε εταιρεάα-μετοχά, ανάλογα με την 

βαράτητα τουά στη καθεμάα απά αυτάά άστε να 

προκάψει άναά συνολικάά, θεμελιάδηά δεάκτηά, 

που να λαμβάνει υπάψη άλεά τιά μετοχάά των 11 

εταιρειάν που εξετάστηκαν. 

Αναφορικά με τον δεάκτη PE, συμπεραάνεται πωά 

το κάστοά δανεισμοά τηά ελληνικάά οικονομάαά 

μεάωσε σημαντικά τα κάρδη των εταιρειάν 

στον κατασκευαστικά κλάδο, καθάά αυξάθηκε η 

τιμά του PE και άρα αυξάθηκε το κάστοά του 

δεάκτη αυτοά, υπά την άννοια άτι η τιμά των 

μετοχάν του κλάδου άταν αναλογικά 

υψηλάτερεά των κερδάν τουά. Επιπροσθάτωά, η 

δεάτερη παλινδράμηση άδειξε άτι ο 

θεμελιάδηά δεάκτηά PE επηρεάστηκε 

περισσάτερο απά ρυθμά αάξησηά των 

μερισμάτων. Η αρνητικά τουά σχάση δηλάνει 
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άτι η ανάπτυξη των μερισμάτων αυξάνει τα 

κάρδη των εταιρειάν και άρα μειάνεται η 

τιμά του δεάκτη αυτοά. 

Σε σχάση με τον δεάκτη PBV, προάκυψε άτι πάλι ο 

άδιοά δεάκτηά εάναι άσωά ο σημαντικάτεροά 

παράγονταά που επιδρά στη τιμά του καθάά τα 

μεράσματα αντανακλοάν πιο άμεσα την 

μεταβολά τηά λογιστικάά αξάαά μιαά μετοχάά.  

Τάλοά, για τον θεμελιάδη δεάκτη PS προάκυψε 

άτι το καθαρά περιθάριο κάρδουά εάναι αυτά 

που συμβάλλει περισσάτερο στη μεταβολά 

του για την εξεταζάμενη περάοδο καθάά 

εμφανάζεται ωά στατιστικά σημαντικά σε τιμά 

p-value 6%. Κανονικά αυτά δηλάνει άτι δεν εάναι 

στατιστικά σημαντικά η συγκεκριμάνη 

μεταβλητά αλλά θα μποροάσαμε να ποάμε άτι 

οριακά εάναι σημαντικά. Αυτά δηλάνει άτι οι 

μεταβολάά στο net profit margin άταν σχετικά 

σημαντικάά άστε να επηρεαστεά αναλογικά 

περισσάτερο ο δεάκτηά PS, σε σχάση με τιά άλλεά 

εξεταζάμενεά μεταβλητάά. 

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

6.1. Συμπεράσματα 

Απά τη μεταπολεμικά περάοδο και άπειτα, η 

Ελλάδα επάνδυσε σημαντικάτατουά 

οικονομικοάά και ανθράπινουά πάρουά στιά 

κατασκευάά υποδομάν και κατοικιάν, τάσο μάσα 

απά το Πράγραμμα Δημοσάων επενδάσεων άσο 

και μάσα απά άνα μεγάλο άγκο κοινοτικάν 

κονδυλάων που άφτασαν στην χάρα μαά. Αυτά 

εάχε σαν αποτάλεσμα, ο κλάδοά των κατασκευάν 

να ακολουθάσει αργά αλλά σταθερά βάματα 

ανάπτυξηά και αειφοράαά που κορυφάθηκαν την 

περάοδο πριν και λάγο μετά τουά Ολυμπιακοάά 

Αγάνεά του 2004, αναδεικνάονταά τον κλάδο σε 

ατμομηχανά τηά Ελληνικάά οικονομάαά, λάγω τηά 

συνεισφοράά του στο Ακαθάριστο Εθνικά 

Προάάν. 

Στη φυσιογνωμάα που αναδεάχθηκε, 

συμμετεάχε τάσο το μεγάλο κεφάλαιο, άσο και 

το μικρά κεφάλαιο (ιδιαάτερα στιά κατοικάεά 

το τελευταάο), και δημιουργάθηκε άνα 

ολάκληρο πλάγμα δραστηριοτάτων γάρω απά την 

κατασκευά. άκτοτε και άχονταά ωά δεδομάνο 

άτι, η Ελλάδα μπάκε στην δάνη τηά οικονομικάά 

κράσηά ο κατασκευαστικάά κλάδοά άρχισε να 

καταγράφει ζημιάά, φτάνονταά αυτά τη στιγμά 
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σε αρκετά δάσκολη θάση. Στη σημερινά εποχά ο 

κλάδοά των κατασκευάν προσπαθεά να 

ανακάμψει την περάοδο μετά τουά Ολυμπιακοάά 

Αγάνεά τηά Αθάναά. 

Φτάνονταά μάχρι τη σημερινά περάοδο, 

προκάπτει πωά η Ελλάδα βράσκεται αντιμάτωπη 

με μάα μεγάλη πράκληση η οποάα εάναι αυτά τηά 

συνεχοάά οικονομικάά άφεσηά αλλά και των 

συνθηκάν που βάωσε το 2015, αναφορικά με την 

αλλαγά κυβάρνησηά, την επακάλουθη ασυμφωνάα 

μεταξά κυβάρνησηά και εταάρων για τουά άρουά 

του προγράμματοά δανειοδάτησηά, την αθάτηση 

τηά αποπληρωμάά τηά δάσηά προά το Διεθνάά 

Νομισματικά Ταμεάο το καλοκαάρι του άδιου 

άτουά και το δημοψάφισμα τηά 5
ηά Ιουλάου 2015, το 

οποάο οδάγησε στην επιβολά ελάγχων 

κεφαλαάων (capital controls) και στα σημαντικά 

προβλάματα που παρουσιάστηκαν στη 

ρευστάτητα των τραπεζάν. Μάσα σε αυτά το 

πλαάσιο, ο τομάαά των κατασκευάν, άνταά άδη 

επηρεασμάνοά απά την αρχά τηά κράσηά στην 

Ελλάδα, παρουσάασε περαιτάρω μεάωση στην 

δραστηριάτητα του άπωά άλλωστε και πολλοά 

κλάδοι τηά ελληνικάά οικονομάαά. 

Η σημερινά κατάσταση επάσηά αναδεικνάει το 

πράβλημα τηά στασιμάτηταά τηά αγοράά στον 

τομάα των κατασκευάν απά τη στιγμά που η 

ζάτηση λάγω των συνθηκάν που 

προαναφάρθηκαν άχει μειωθεά αισθητά με 

αποτάλεσμα να άχει μια άντονη μεάωση στον 

αριθμά των κατασκευάν ανά άτοά. Παρά το 

γεγονάά άτι τα άποια άργα μεγάληά κλάμακαά 
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μποροάν να χρηματοδοτηθοάν κυράωά απά 

κοινοτικοάά και άχι απά αμιγάά εθνικοάά 

πάρουά, εντοάτοιά, εάναι μάα καλά διάξοδοά, στο 

πλαάσιο του προγράμματοά ΕΣΠΑ 2014-2020 

προκειμάνου η οικονομικά συνεισφορά τηά 

Ευρωπαάκάά άνωσηά στον ελληνικά κλάδο των 

κατασκευάν να ενθαρράνει την ανάληψη 

περισσάτερων άργων στο μάλλον. 

Βάσει των άσων αναφάρθηκαν σε προηγοάμενα 

κεφάλαια, προκάπτει άτι υπάρχει άναά επαρκάά 

αριθμάά μεθάδων αποτάμησηά, οι οποάεά 

παρουσιάζουν ποικιλάα ωά προά την 

πολυπλοκάτητά τουά. Πάρα απά το γεγονάά άτι τα 

μοντάλα αυτά αποτάμησηά στηράζονται σε 

διαφορετικάά υποθάσειά, αναφορικά με την 

εκτάμηση τηά αξάαά μιαά εταιρεάαά, εντοάτοιά 

άχουν ορισμάνα βασικά κοινά χαρακτηριστικά, 

με τα οποάα εάναι εφικτά η διάκρισά τουά σε 

διάφορεά κατηγοράεά. Αυτά ακριβάά η 

κατηγοριοποάηση άχει πολά μεγάλη σημασάα 

για την κατανάηση των ιδιαιτεροτάτων του 

κάθε μοντάλου αποτάμησηά, τάσο γιατά 

καταλάγουν σε διαφορετικά αποτελάσματα, 

άσο και γιατά αναγνωράζουν πιθανά σφάλματα 

κατά την εφαρμογά τουά. Γενικά, το μοντάλα 

αποτάμησηά των εταιρειάν στηράζονται στα 

μελλοντικά κάρδη, στη λογιστικά αξάα, αλλά 

και σε χρηματοοικονομικοάά δεάκτεά. 

Απά την ανάλυση που διενεργάθηκε, μάσα απά 

τουά χρηματοοικονομικοάά δεάκτεά των 

εισηγμάνων στο Χρηματιστάριο Αξιάν Αθηνάν 

εταιρειάν του κατασκευαστικοά κλάδου, 
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προάκυψαν ορισμάνα πολά χράσιμα 

συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά 

σχετάζονται τάσο με την πτάση που 

παρουσάασαν οι εταιρεάεά του κλάδου στο 

χρονικά διάστημα που ξάσπασε και 

ακολοάθησε τηά οικονομικάά κράσηά (2007 – 2014), 

άσο και με τη δυναμικά που παρουσάασαν 

ορισμάνεά εξ αυτάν. Απά τη μια πλευρά, η 

οικονομικά κράση επηράασε σχεδάν άλεά τιά 

επιχειράσειά του κατασκευαστικοά κλάδου, 

άπωά αποτυπάνεται και απά τουά αριθμοδεάκτεά 

που παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο 5. Απά την 

άλλη πλευρά άμωά, πολλάά άταν και εκεάνεά οι 

επιχειράσειά οι οποάεά άντεξαν, 

λειτοάργησαν με πράγνωση και επάγνωση των 

δυσκολιάν και προσπάθησαν να περιοράσουν 

στο μεγαλάτερο δυνατά βαθμά τιά απάλειάά 

τουά. 

Χρησιμοποιάνταά τιά σταθμάσειά των 

εταιρειάν στον κλάδο στον οποάο 

συμμετάχουν, υπολογάστηκαν οι αντάστοιχεά 

τιμάά για τον δεάκτη. άσον αφορά το PE ratio, οι 

παρατηροάμενεά τιμάά ενά εάχαν σχετικά μικράά 

διαφοράά πριν την κράση, οι διαφοράά 

εκτοξεάτηκαν υπάρ του παρατηροάμενου PE 

κατά την περάοδο τηά κράσηά. 

Συμπερασματικά, οι μεγάλεά ελληνικάά 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά, με ηγετικά θάση 

στην αγορά, εάναι σε θάση να υποστηράξουν 

την συνολικά βελτάωση του κλάδου, σε 

συνάρτηση με ενδεχάμενεά συνεργασάεά ά 

συγχωνεάσειά με άλλεά μικράτερεά εταιρεάεά ά 
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και πολυεθνικοάά κολοσσοάά. Με αυτά τον 

τράπο εάναι αρκετά πιθανά ο κλάδοά να 

ανακάμψει ακάμα και αν αυτά δεν μπορεά να 

επιτευχθεά στο άμεσο μάλλον. 

 

6.2. Προτάσειά 

Λαμβάνονταά υπάψιν άτι ο κατασκευαστικάά 

κλάδοά υπάρξε κατά το πράσφατο σχετικά 

παρελθάν, άναά απά τουά πλάον ισχυροάά πυλάνεά 

ανάπτυξηά τηά ελληνικάά οικονομάαά δεν μπορεά 

και δεν πράπει να αφεθεά στην τάχη του. 

Πράτα απά άλα, οι προτεινάμενεά λάσειά για 

άξοδο του κλάδου απά την σημερινά κράση 

αφοροάν σε πρωτοβουλάεά που μποροάν να 

αναληφθοάν απά τιά άδιεά τιά ελληνικάά 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά, αλλά και απά τιά 

αρμάδιεά αρχάά. Ειδικάτερα
133: 

1. Εξωστράφεια των μεγάλων σε μάγεθοά 

ελληνικάν κατασκευαστικάν εταιρειάν 

με ιδιαάτερη άμφαση στη στροφά προά τα 

νάα κράτη τηά Ευρωπαάκάά άνωσηά, στιά χάρεά 

δηλαδά τηά κεντρικάά και ανατολικάά 

Ευράπηά, τη Βάρεια Αφρικά και τιά χάρεά 

τηά Μάσηά Ανατολάά, που ακάμα υστεροάν 

στον τομάα των βασικάν υποδομάν. 

133
 Εθνικά Τράπεζα τηά Ελλάδοά (2011), 

«Κατασκευαστικοά άμιλοι: Σταθερά άσοδα απά 

Παραχωράσειά και Ενάργεια αλλά και Προβλάματα 

Χρηματοδάτησηά’», Κλαδικάά Μελάτεά Διεάθυνσηά 

Στρατηγικάά και Οικονομικάά Ανάλυσηά, Μάρτιοά, 

Αθάνα 
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2. Αξιοποάηση του νομοθετικοά πλαισάου 

περά Συμβάσεων Δημοσάου και Ιδιωτικοά 

Τομάα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για την υλοποάηση 

σάνθετων κατασκευαστικάν άργων υψηλοά 

κάστουά,  άπωά τα άργα για τη διαχεάριση 

απορριμμάτων, άργα στιά μεταφοράά, σε 

υποδομάά και λοιποάά κλάδουά. 

3. Οι εταιρεάεά του κατασκευαστικοά 

κλάδου μποροάν, δεδομάνου άτι η άλλειψη 

δημοπράτησηά νάων δημοσάων άργων 

αναμάνεται να συνεχιστεά λάγω 

περιορισμάνων πιστάσεων απά το 

πράγραμμα δημοσάων επενδάσεων, να 

στραφοάν με μεγαλάτερη άνταση σε νάουά, 

μη – κορεσμάνουά, τομεάά δραστηριάτηταά 

(ενάργεια, υδροηλεκτρικά άργα, 

διαχεάριση ΧΥΤΑ και Logistics) και να 

επιδιάξουν την προσάλκυση ξάνων 

στρατηγικάν επενδυτάν. Θα πράπει να 

σημειωθεά άτι, οι μεγάλοι ευρωπαάκοά 

κατασκευαστικοά άμιλοι πραγματοποιοάν 

σχεδάν το μισά του κάκλου εργασιάν τουά 

απά δραστηριάτητεά σε άλλουά τομεάά εκτάά 

κατασκευαστικοά αντικειμάνου. Επάσηά, 

κράνεται αναγκαάο, οι πιστάτριεά 

τράπεζεά να διευκολάνουν στην παροάσα 

δάσκολη οικονομικά συγκυράα, τιά 

αξιάπιστεά εταιρεάεά του κλάδου που 

άχουν πιστοποιημάνα θετικά ιστορικά 

πιστοληπτικάά αξιολάγησηά. Οι 

κατασκευαστικάά εταιρεάεά, που 

αντιμετωπάζουν προσωρινά πράβλημα 
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ρευστάτηταά θα πράπει να ξεκινάσουν 

σειρά ζητάσεων και διαβοάλευσηά με το 

σάνολο των πιστωτριάν τραπεζάν με σκοπά 

την αναχρηματοδάτηση του υφιστάμενου 

βραχυπράθεσμου δανεισμοά τουά. Μάσω τηά 

αναχρηματοδάτησηά και τηά ταυτάχρονηά 

χοράγησηά νάων κεφαλαάων κάνησηά, θα 

μποράσουν να τακτοποιάσουν τιά 

ληξιπράθεσμεά οφειλάά τουά και να 

ομαλοποιάσουν τιά εκροάά τουά. 

4. Παρατηρεάται άντονα η αάξηση των 

φορολογικάν συντελεστάν και η επιβολά 

νάων φάρων, φαινάμενα τα οποάα 

δυσχεραάνουν αρκετά το άδη πολάπλοκο 

και ασταθάά φορολογικά σάστημα για τον 

κατασκευαστικά κλάδο στην Ελλάδα. Απά 

τη στιγμά που η υψηλά φορολογικά 

επιβάρυνση, η οποάα συνεχάζει να 

αυξάνεται στιά μάρεά μαά, λειτουργεά 

ανασταλτικά για την ανάπτυξη του 

κλάδου αυτοά, θα πράπει να υπάρξει μια 

απλοποάηση του φορολογικοά συστάματοά 

στην Ελλάδα, κυράωά με την καθιάρωση 

λάγων και διακριτάν φάρων που θα άχουν ωά 

βασικά στάχο την εάρυθμη και 

αποτελεσματικά λειτουργάα τηά αγοράά 

και ταυτάχρονα στην γρηγοράτερη και 

πιο αποδοτικά εάσπραξη αυτάν. 

5. Θετικά θα μποροάσε να συμβάλλει στον 

κλάδο των κατασκευάν η προάθηση τηά 

οργανωμάνηά δάμησηά αλλά και τηά 

απλοποάησηά των διαδικασιάν άγκρισηά 
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τοπικάν ρυθμιστικάν ά πολεοδομικάν 

σχεδάων, με στάχο τη προσάλκυση για 

ανάληψη περισσάτερων άργων καθάά και 

μια οργανωμάνη δάμηση η οποάα θα 

αντικαταστάσει σταδιακά την εκτάά 

σχεδάου δάμηση. 

6. Σταδιακά εξάφληση των συσσωρευμάνων 

οφειλάν του ελληνικοά Δημοσάου προά τιά 

κατασκευαστικάά και εργοληπτικάά 

επιχειράσειά, που απορράουν απά τιά 

εργολαβικάά συμβάσειά, που άχουν 

υπογραφεά για διάφορα δημάσια άργα. 

7. Σημαντικά κάρδοά θα εάχε η οικονομάα αλλά 

και η κοινωνάα στον ελληνικά χάρο αν το 

Ελληνικά Δημάσιο αξιοποιάσει αποδοτικά 

τιά δημάσιεά υποδομάά του με σκοπά την 

αναβάθμιση του δημάσιου χάρου, άτσι άστε 

να αναβαθμιστοάν τάσο η ποιάτηταά ζωάά 

άσο και η βελτάωση τηά αξάαά των 

κατασκευάν, ιδιαάτερα αυτά των 

ακινάτων. Η αναβάθμιση και αξιοποάηση 

των δημάσιων υποδομάν μπορεά να γάνει 

εάτε απά πλευράά ιδιωτικάά εάτε απά πλευράά 

δημάσιαά πρωτοβουλάαά. 

8. Παροχά κινάτρων για βελτάωση τηά 

ενεργειακάά απάδοσηά των κτιριακάν 

εγκαταστάσεων στον τομάα του 

τουρισμοά, αξιοποάηση των ανανεάσιμων 

πηγάν ενάργειαά, ανάπτυξη συστημάτων 

εξοικονάμησηά και διαχεάρισηά νεροά, 

διαχεάριση απορριμμάτων, ενσωμάτωση 
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περιβαλλοντικάν προτάπων και φιλικάν 

προά το περιβάλλον τεχνολογιάν, κλπ. 

9. Ιδιαάτερα για τα ακάνητα, το υφιστάμενο 

κτηριακά απάθεμα εάναι αρκετά 

πεπαλαιωμάνο καθάά η πλειοψηφάα των 

ακινάτων δε διαθάτει τα απαραάτητα 

συστάματα θερμομάνωσηά, ενά ορισμάνα 

δεν εάναι κατάλληλα κτισμάνα σε 

περιπτάσειά σεισμάν. Σε αυτά τη 

περάπτωση, χρειάζονται πράξειά και 

ενάργειεά για την πραγματοποάηση άργων 

εκσυγχρονισμοά ά αντικατάστασηά των 

υπαρχάντων κτηράων με τη παροχά των 

κατάλληλων κινάτρων αλλά και την 

αναθεάρηση του θεσμικοά πλαισάου, άπου 

αυτά εάναι απαραάτητο. 

10. Λαμβάνονταά υπάψη άτι τα επάμενα χράνια, 

ωά επακάλουθο τηά υφιστάμενηά 

κατάστασηά, η εγχάρια ζάτηση αναμάνεται 

να μειωθεά περαιτάρω ά να παραμεάνει 

στάσιμη, θα πράπει να δοθεά άθηση απά τη 

μεριά του Δημοσάου για την εξωτερικά 

ζάτηση για κατοικάεά. άδη αυτά το 

φαινάμενο παρατηρεάται κυράωά σε 

νησιωτικάά περιοχάά με τη πλειοψηφάα τηά 

ζάτησηά ακινάτων να προάρχεται απά χάρεά 

με μεγάλη τουριστικά κάνηση στη χάρα μαά  

άπωά η Ρωσάα και η Γερμανάα. 

11. Εξάσου σημαντικά με τα παραπάνω εάναι 

και η ενάσχυση του ανθράπινου 

δυναμικοά στον κλάδο των κατασκευάν, η 
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οποάα μπορεά να γάνει μάσω δημιουργάαά 

επαγγελματικάν περιγραμμάτων αλλά και 

προγραμμάτων κατάρτισηά και εκπαάδευσηά 

προσωπικοά με στάχο την καλάτερη 

προσαρμογά τηά ζάτησηά με τη προσφορά 

εργασάαά στον κλάδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Κατασκευαστικά Γλωσσάριο 

 

Ανάδοχοά: Η εταιρεάα ά κοινοπραξάα η οποάα 

αναλαμβάνει την εκτάλεση μάαά σάμβασηά. Σε 

διαγωνισμοάά δημοσάων άργων συνάθωά 

ανακηράσσεται «προσωρινάά ανάδοχοά» κάποια 

εταιρεάα ά κοινοπραξάα και μάνο άταν κριθοάν 

άλεά οι τυχάν ενστάσειά κατά τηά διαδικασάαά ά 

του προσωρινοά αναδάχου μπορεά να θεωρηθεά 

«οριστικάά ανάδοχοά». 

 

Ανεκτάλεστο Υπάλοιπο άργων: Ο άροά αυτάά 

αναφάρεται στην αξάα του υπολειπάμενου 

προά εκτάλεση  τμάματοά των υπογεγραμμάνων 

συμβάσεων σε μάα δεδομάνη χρονικά στιγμά. 

 

Αυτοχρηματοδάτηση: Η κάλυψη του κάστουά 

κατασκευάά ενάά άργου απά ιδιωτικοάά φορεάά με 

άδιουά πάρουά και δανειακά κεφάλαια άναντι 

τηά παραχάρησηά τηά εκμετάλλευσηά του άργου. 

 

Κάριοά του άργου: Το φυσικά ά νομικά πράσωπο 

για λογαριασμά του οποάου εκτελεάται 

κάποιο άργο (πχ η Γενικά Γραμματεάα 

Αθλητισμοά για άνα δημάσιο άργο αθλητικοά 

χαρακτάρα). 
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Κοινοπραξάα: Οι κατασκευαστικάά εταιρεάεά 

συχνά δημιουργοάν κοινοπρακτικά σχάματα 

με άλλεά εταιρεάεά για την εκτάλεση κάποιου 

άργου, προκειμάνου να τα διεκδικάσουν με 

μεγαλάτερεά αξιάσειά λάγω τηά εξειδάκευσηά 

των εταάρων σε κάποια συγκεκριμάνα τμάματα 

ά τεχνικά ζητάματα του άργου και να 

περιοράσουν τον συνολικά επιχειρηματικά 

τουά κάνδυνο. Η κοινοπραξάα αποτελεά 

ξεχωριστά νομικά οντάτητα αλλά με 

περιορισμάνη διάρκεια ζωάά, τάση άσο διαρκεά 

η εκτάλεση του άργου. Συχνά, κάποιο απά τα 

μάλη τηά κοινοπραξάαά αναλαμβάνει τον ράλο 

του συντονιστά του εκτελοάμενου άργου 

άναντι πράσθετηά αμοιβάά.  

 

Παραχάρηση: Σάμβαση παραχάρησηά τηά 

εκμετάλλευσηά ενάά άργου για συγκεκριμάνο 

χρονικά διάστημα και με προκαθορισμάνη 

τιμολογιακά πολιτικά σε ιδιάτεά οι οποάοι 

το κατασκευάζουν με αυτοχρηματοδάτηση ά 

συγχρηματοδάτηση (πχ Αττικά Οδάά, Γάφυρα 

Ράου-Αντιρράου).  

 

Συγχρηματοδάτηση: Μάθοδοά κατασκευάά άργων 

ανάλογη με τηά αυτοχρηματοδάτησηά, στην 

οποάα άμωά το κράτοά συνεισφάρει άνα μάροά του 

συνολικοά κάστουά (πχ αναλαμβάνονταά το 

κάστοά απαλλοτριάσεων) προκειμάνου να 

καταστεά οικονομικά βιάσιμο το άργο ά να 

προσαρμοστοάν χαμηλάτερα τα τιμολάγια 

χράσηά.  
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PFI (Private Finance Initiatives): Η πρακτικά τηά 

κατασκευάά δημάσιων κτιράων (σχολεάα, 

νοσοκομεάα, σωφρονιστικά ιδράματα, δημάσιεά 

διοικητικάά υπηρεσάεά κλπ) απά ιδιάτεά με 

αυτοχρηματοδάτηση βάσει μακροχράνιαά 

συμφωνάαά για μάσθωση αυτάν των 

εγκαταστάσεων απά το κράτοά. Στο εξωτερικά η 

μάθοδοά αυτά επεκτεάνεται στο στάδιο τηά 

λειτουργάαά και στην διαχεάριση των 

εγκαταστάσεων αλλά και την διοάκηση του 

προσωπικοά. 

 

PPP (Public-Private Partnership): Μάθοδοά 

αυτοχρηματοδάτησηά άργων στην οποάα το 

κράτοά διατηρεά μεν μετοχικά συμμετοχά αλλά 

παραχωρεά την διαχεάριση του άργου στουά 

ιδιάτεά εταάρουά (πχ Αεροδράμιο Σπάτων). 

 

Project Finance: Μάθοδοά δανεισμοά σάμφωνα με την 

οποάα η εξάφληση του κεφαλαάου δεν 

ακολουθεά προκαθορισμάνη πορεάα άπωά τα 

κοινά δάνεια αλλά διασυνδάεται με την 

απάδοση του άργου, μειάνονταά τον 

επιχειρηματικά κάνδυνο. 
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