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Σκοπός μελέτης

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση στην οποία βρίσκεται η

ελληνική οικονομία από το 2008 έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή αλλαγή του ελληνικού

επιχειρηματικού τοπίου. Ωστόσο, πέρα από την πρωτοφανή διαπίστωση της συρρίκνωσης του

ελληνικού επιχειρείν, έχει υπάρξει περιορισμένη προσπάθεια συστηματικής τεκμηρίωσης των

μεταβολών που έχουν συντελεσθεί στην δομή και τη σύνθεση των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και

στις προσπάθειες άμυνας, επιβίωσης και προσαρμογής του επιχειρηματικού κόσμου στη νέα

οικονομική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, μας γεννήθηκε το ερευνητικό ερώτημα να εξετάσουμε ποια είναι η οικονομική

κατάσταση των εγχώριων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων υπό το πρίσμα αυτών των συνθηκών.

Καθώς μας ενδιέφερε μια καθολική εικόνα του εγχώριου επιχειρηματικού τομέα, για τους σκοπούς της

ανάλυσής μας, επιλέξαμε η προσέγγισή μας να βασίζεται σε εθνικολογιστικά στοιχεία,

χρησιμοποιώντας τους χρηματοοικονομικοί (financial) και μη χρηματοοικονομικούς (non-financial)

εθνικούς λογαριασμούς.

Επιπρόσθετα, η μακροοικονομική θεώρηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας έρχεται να λειτουργήσει

συμπληρωματικά της ετήσιας μικροοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οποία διεξάγουμε κάθε χρόνο.

Δεκέμβριος 2015
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Βασικά συμπεράσματα

Η γενικότερη εικόνα των επιχειρήσεων την περίοδο της κρίσης, σύμφωνα με τα εξεταζόμενα οικονομικά

μεγέθη, θα μπορούσε να συνοψιστεί στα εξής σημεία:

• Οι επιχειρήσεις είδαν τις καταθέσεις τους να υποχωρούν στα €51 δισεκ. το 2014 από €72 δισεκ. το 2011 ενώ, πάνω από

τις μισές καταθέσεις είναι πλέον τοποθετημένες στο εξωτερικό (ήτοι το 58,1% το 2014).

• Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους εξεταζόμενους δείκτες, η ρευστότητα των επιχειρήσεων σημειώνει βελτίωση την

περίοδο της κρίσης. Το 2013* εμφανίζεται το έτος με το καλύτερο επίπεδο ρευστότητας, τάση που δε φαίνεται ωστόσο να

διατηρείται το 2014.

– Ο δείκτης καταθέσεις προς χρέος – αν και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα – ενισχύθηκε από 0,37 μονάδες το 2007 σε 0,43 το

2014, με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται το 2013 (0,54).

– Βελτιώθηκε η βραχυχρόνια χρηματοοικονομική θέση των επιχειρήσεων την περίοδο της κρίσης, με το δείκτη βραχυχρόνια

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς βραχυχρόνιο χρέος από 0,92 μονάδες το 2000 να φθάνει τις 1,57 το 2014 με

τις καλύτερες επιδόσεις να σημειώνονται επίσης το 2013 (1,81).

• Το χρέος των επιχειρήσεων καταγράφεται αρκετά υψηλό, με τάσεις συγκράτησης τα τελευταία έτη. Την περίοδο της

κρίσης οι επιχειρήσεις περιόρισαν την έκθεσή τους σε δανεισμό, καθώς το συνολικό τους χρέος από €58 δισεκ. το 2000

ανήλθε σε €156 δισεκ. το 2009 για να υποχωρήσει σε €119 δισεκ. το 2014. Ωστόσο άλλαξε η διάρθρωση του χρέους,

καθώς το μακροχρόνιο χρέος από το εσωτερικό από 29,2% επί του συνολικού το 2000 ανήλθε σε 58,2% το 2014.

Δεκέμβριος 2015

*Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βελτιωμένες επιδόσεις των επιχειρήσεων το 2013 έχουν καταγραφεί και σε άλλη ερευνητική μας προσέγγιση που εξετάζει τις
κλαδικές επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Λεκκός Η. και Βλάχου Π., «Πρόσκαιρη ή διατηρήσιμη η ανάκαμψη της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας», Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική, Τράπεζα Πειραιώς, Σεπτέμβριος 2015).
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Βασικά συμπεράσματα

• Διαπιστώνεται ότι επιχειρείται κάποιος εξορθολογισμός του επιπέδου μόχλευσης και της διάρθρωσης

κεφαλαίων των επιχειρήσεων την περίοδο της κρίσης, με τους σχετικούς δείκτες να εμφανίζουν βελτίωση.

Ωστόσο, οι καλές επιδόσεις του 2013 δε διατηρούνται το 2014.

– Το χρέος προς ΑΕΠ παρουσιάζει σταθεροποίηση της ανοδικής του τροχιάς κατά την μνημονιακή περίοδο, καθώς

από 41% το 2000 έφτασε το 67,8% το 2010, το 2013 υποχώρησε σε 66% για να αυξηθεί εκ νέου σε 67% το 2014.

– Το χρέος προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε σημαντικά την περασμένη δεκαετία, καθώς από 0,38 μονάδες το 2000

αυξήθηκε σε 2,39 το 2011, για να ακολουθήσει περίοδος αποκλιμάκωσης της υψηλής μόχλευσης σε 1,1 μονάδες

το 2013 και 1,26 το 2014, χωρίς ωστόσο να επιτυγχάνονται τα επίπεδα – προ κρίσης – κάτω της μονάδας.

– Παρά τη συγκράτηση του χρέους των επιχειρήσεων, η συρρίκνωση των κερδών των επιχειρήσεων δυσχεραίνει την

οικονομική τους θέση. Η σχέση χρέους προς ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα διατηρείται σε υψηλό επίπεδο,

καθώς από 3,01 μονάδες το 2006, ανήλθε σε 3,9 το 2010, για να υποχωρήσει σε 3,36 το 2013 και εκ νέου να

ανέλθει σε 3,64 το 2014.

– Από την άλλη πλευρά, η επιβάρυνση των επιχειρήσεων από τους τόκους που καταβάλλουν έχει ελαφρύνει, καθώς

οι τόκοι προς ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα από 13,7% το 2008 μειώθηκαν σε 7,6% το 2014. Ελαφρώς

καλύτερη η εικόνα το 2013 (7,3%).

Δεκέμβριος 2015
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Βασικά συμπεράσματα

• Τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων έχουν συμπιεστεί αρκετά τα χρόνια της κρίσης, και παρόλη τη μικρή

βελτίωσή τους το 2013, διαπιστώνουμε εκ νέου υποχώρηση το 2014.

– Το περιθώριο καθαρού επιχειρηματικού εισοδήματος από 17,5% το 2007 συρρικνώθηκε σε 12,7% το 2014

(14,5% το 2013).

– Το περιθώριο καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος από 8,4% το 2007 μειώθηκε σημαντικά σε 3,2% το 2011 για να

διαμορφωθεί σε 4,8% το 2014 (οριακή υποχώρηση από το 5% το 2013).

• Τέλος, η σημαντική μείωση των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις – με συνεχή πτωτική τάση

κατά τη μνημονιακή περίοδο καθώς ο βαθμός επένδυσης από 9,1% το 2007 μειώθηκε σε 3,8% το 2014 –

συνθέτει στη δυσμενή οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων.

Δεκέμβριος 2015
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Πίνακας στοιχείων – Βασικά συμπεράσματα

Δεκέμβριος 2015

2000
-9,1%

Καθαρή παροχή (+) / λήψη(-) χρηματοδότησης 
(ΚΠΛΧ) (% του ΑΕΠ)

2014
-2%

• Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εξακολουθούν να
υπερβαίνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία, σημαντική υποχώρηση της διαφοράς τους
ως % του ΑΕΠ.

• 2011-2012: σημάδια απόχλευσης, σε θετικό έδαφος
η ΚΠΛΧ.

Σύνολο καταθέσεων

2011
€72 
δισ.

2014
€51 
δισ.-29%

Καταθέσεις εξωτερικού/συνολικές

2007
18,3%

2014
58,1%

Χρέος

2000
€58 
δισ.

2009
€156
δισ.

2014
€119 
δισ.-24%169%

Μακροχρόνιο χρέος από εσωτερικό / συνολικό χρέος

2000
29,2%

2014
58,2%

Καταθέσεις / χρέος

2007
0,37

2014
0,43

• Παρά τη βελτίωση της σχέσης καταθέσεων προς χρέος,
παραμένει πολύ υψηλός ο δανεισμός από τις καταθέσεις.

Βραχ. χρημ. περ. στοιχεία/ βραχ. χρέος

2000
0,92

2014
1,57

• Σημαντική βελτίωση της βραχυχρόνιας
χρηματοοικονομικής θέσης, ιδιαίτερα την περίοδο της
κρίσης.

2007
1,16

Χρέος / ΑΕΠ

2000
41%

2010
67,8%

2014
67%

• Σταθεροποίηση της ανοδικής τροχιάς του χρέους
ως προς το ΑΕΠ κατά την μνημονιακή περίοδο.

2000
0,38

Χρέος / Ίδια κεφάλαια

2011
2,39

2014
1,26

• Παρά τη βελτίωση της σχέσης χρέους προς ίδια
κεφάλαια, η μόχλευση παραμένει υψηλή το 2014.

2010
3,9

Χρέος / Ακαθ. λειτουργικό πλεόνασμα

2014
3,64

• Παραμένει το 2014 υψηλό το χρέος σε σχέση με
το επίπεδο κερδοφορίας, παρά την
αποκλιμάκωση σε σχέση με το 2010.

Τόκοι κατ/θέντες / Ακαθ. λειτ. πλεόνασμα

2008
13,7%

2014
7,6%

• Μείωση των τόκων που πληρώνουν οι
επιχειρήσεις σε σχέση με το επίπεδο
κερδοφορίας τους.

Καθαρό επιχ. 
εισόδημα / αξία 

παραγωγής

2007
17,5%

2014
12,7%

• Συμπίεση του περιθωρίου της
καθαρής κερδοφορίας των
επιχειρήσεων την περίοδο της κρίσης.

• Σημαντική υποχώρηση των συνολικών καταθέσεων.
• Το 2014 οι καταθέσεις στο εξωτερικό ήταν

υψηλότερες από τις εγχώριες.

• Περιορισμός της έκθεσης των επιχειρήσεων σε δανεισμό την
περίοδο της κρίσης.

• Πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρέους είναι μακροχρόνιος
δανεισμός από το εσωτερικό.

Καθ. διαθέσιμο 
εισόδημα / αξία 

παραγωγής

2007
8,4%

2011
3,2%

• Το περιθώριο του καθαρού διαθέσιμου
εισοδήματος σημείωσε μικρή βελτίωση
το 2014, ύστερα από την επιδείνωση
που καταγράφηκε κατά την εκδήλωση
της κρίσης.

2014
4,8%

Βαθμός επένδυσης

2007
9,1%

2014
3,8%

• Οι επενδύσεις που
πραγματοποιήθηκαν το 2014
έχουν μειωθεί στο 1/3 από ότι
πριν την κρίση.



2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Piraeus Bank Research

Παραδοσιακά (πριν την κρίση) το ποσοστό καθαρής παροχής/λήψης δανείων (το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) ως προς το ΑΕΠ των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν αρνητικό, το

οποίο όμως συρρικνωνόταν από -9,1% το 2000 σε -1,7% το 2010, δείχνοντας τάσεις απομόχλευσης. Ωστόσο, τη

διετία 2011-2012 η διαφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

εμφανίστηκε θετική, τάση η οποία δε φαίνεται να διατηρήθηκε καθώς από το 2013 οι επιχειρήσεις

εμφανίζονται και πάλι καθαροί λήπτες χρηματοδότησης.

Δεκέμβριος 2015

Προσπάθειες απομόχλευσης των ελληνικών επιχειρήσεων, συνεχίζουν οι 
υποχρεώσεις να υπερβαίνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Καθαρή παροχή (+) / λήψη(-) χρηματοδότησης* των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως % του ΑΕΠ

*Από χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Αν το ισοζύγιο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων είναι θετικό έχουμε
καθαρή παροχή χρηματοδότησης, αν είναι αρνητικό έχουμε καθαρή λήψη.
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Piraeus Bank Research

Έως το 2008, οι ετήσιες ροές του χρέους (βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου) των ελληνικών μη

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων είχαν αυξητική πορεία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €24,4 δισεκ. το 2008

από €10,6 δισεκ. το 2000. Η τάση αυτή αλλάζει ιδιαίτερα από το 2011 και ύστερα όπου παρατηρούνται

αρνητικές ροές του χρέους. Παράλληλα με το χρέος, οι ροές ιδίων κεφαλαίων έχουν συμπιεστεί σημαντικά την

εποχή της κρίσης, συγκριτικά με την περίοδο πριν το 2007. Τέλος, την τριετία 2012-2014 οι ροές καταθέσεων

των εγχώριων επιχειρήσεων βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος (όπως και το 2009).

Δεκέμβριος 2015

Υποχώρηση της υψηλής μόχλευσης, συμπίεση των ιδίων κεφαλαίων και 
εκροές καταθέσεων τα σημάδια της κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις

Ανάλυση συνιστωσών της καθαρής παροχής (+) / λήψης (-) χρηματοδότησης (εκατ. €) εγχώριων μη 
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, σε € εκατ.

Σημείωση: Μη ενοποιημένα στοιχεία από χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Ροές. Οι μεταβλητές οι οποίες αφαιρούνται στον υπολογισμό της καθαρής
παροχής/λήψης χρηματοδότησης παρουσιάζονται στο διάγραμμα με αντίθετο πρόσημο (-). Π.χ. όταν η ροή του χρέους έχει αρνητική τιμή στο διάγραμμα εμφανίζεται
θετική, καθώς επιδρά θετικά στη διαμόρφωση της καθαρής παροχής/λήψης χρηματοδότησης.
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Piraeus Bank Research

Δεκέμβριος 2015

Μείωση των συνολικών καταθέσεων από το 2011 και αύξηση της διαρροής 
τους στο εξωτερικό

Σημείωση: Μη ενοποιημένα στοιχεία. Υπόλοιπα τέλους περιόδου.

Καταθέσεις, σε € εκατ.

Οι συνολικές καταθέσεις που διέθεταν οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κινούνταν αυξητικά έως το 2011

(με εξαίρεση το 2009) οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €71,9 δισεκ., ωστόσο αυτές μειώθηκαν έως το 2014 κατά

29%. Την περίοδο πριν την κρίση, οι καταθέσεις που διέθεταν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό αποτελούσαν ένα

πολύ μικρό μερίδιο των συνολικών διαθέσιμων τους – το 2007 το ποσοστό αυτό διαμορφωνόταν σε 18,3% –

ωστόσο από το 2008 διαπιστώνεται αυξητική τάση της διαρροής των καταθέσεων στο εξωτερικό και από το

2011 και ύστερα, η αναλογία τους στις συνολικές καταθέσεις ξεπερνούσε τις εγχώριες, με αποτέλεσμα το

58,1% των καταθέσεων των εγχώριων επιχειρήσεων να είναι τοποθετημένες στο εξωτερικό το 2014, με

αποκορύφωμα το 2012 (67%).
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Piraeus Bank Research

Δεκέμβριος 2015

Υψηλή αύξηση του υφιστάμενου μακροχρόνιου δανεισμού

Σημείωση: Μη ενοποιημένα στοιχεία. Υπόλοιπα τέλους περιόδου.

Χρέος, σε € εκατ. 

Το συνολικό χρέος που έχουν επωμιστεί οι επιχειρήσεις αυξανόταν με ταχύ ρυθμό έως το 2009 σε €155,8

δισεκ. από €57,9 δισεκ. το 2000 για να σταθεροποιηθεί σχεδόν τα επόμενα δύο χρόνια και έκτοτε να

ακολουθήσει πτωτική πορεία, το οποίο διαμορφώθηκε σε €118,9 δισεκ. το 2014. Αυτό που διαπιστώνεται κατά

τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου είναι ότι έχει διαφοροποιηθεί η διάρθρωση του χρέους, το οποίο τα

πρώτη έτη ήταν κατά βάση βραχυχρόνιο από το εσωτερικό, ωστόσο από τη μετά Ολυμπιακών Αγώνων 2004

εποχή, το υφιστάμενο εσωτερικό μακροχρόνιο χρέος – ιδιαίτερα από τις εγχώριες χρηματοοικονομικές

επιχειρήσεις – αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα το 2014 να αποτελεί το 58,2% του συνολικού χρέους.
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Πρόσκαιρη και πλασματική η βελτίωση των δεικτών ρευστότητας την 
περίοδο 2010-2013

Σημείωση: Μη ενοποιημένα στοιχεία. Υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. €
Για τον υπολογισμό του δείκτη βραχυχρόνια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς βραχυχρόνιο χρέος, στον παρανομαστή εκτός από το βραχυχρόνιο χρέος
(χρεόγραφα και δάνεια) λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις από την πλευρά του παθητικού (βλέπε τυπολόγιο), οι οποίες σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία είναι
μηδενικές. Άρα, ο παρανομαστής του δείκτη είναι επί της ουσίας το βραχυχρόνιο χρέος.

Δείκτες ρευστότητας
[φορές (x)]

Οι ελληνικές επιχειρήσεις ανέκαθεν διέθεταν αρκετά χαμηλότερες καταθέσεις σε σχέση με το χρέος που έχουν επωμιστεί (δάνεια

και χρεόγραφα πληρωτέα). Ιδιαίτερα μετά από την ένταξη της χώρας στο ευρώ διαπιστώνεται ότι η σχέση καταθέσεων προς

χρέος κινείται συνεχώς πτωτικά, εξέλιξη που οφείλεται στον υψηλό δανεισμό των επιχειρήσεων, με χαμηλότερο σημείο του

δείκτη το 2009 (μόλις 0,36 μονάδες). Την περίοδο 2010-2011 οι δείκτες ρευστότητας βελτιώνονται εξαιτίας τόσο της πτώσης του

δανεισμού (ιδιαίτερα του βραχυχρόνιου χρέους), όσο και της προσπάθειας των επιχειρήσεων να διαφυλάξουν τη ρευστότητά

τους. Η προσπάθεια μείωσης του δανεισμού συντήρησε μια πλασματική βελτίωση των δεικτών έως το 2013, ενώ στη συνέχεια

καταγράφεται σημαντική επιδείνωση.
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Υποχώρηση της αυξημένης μόχλευσης κατά την μνημονιακή περίοδο

Σημείωση: Χρέος και ίδια κεφάλαια: Μη ενοποιημένα στοιχεία, υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. €

Επίπεδο μόχλευσης

Από το 2010 και ύστερα καταγράφεται σταθεροποίηση του ποσοστού του χρέους των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς το ΑΕΠ σε

67,8% (διαμορφώθηκε σε 67% το 2014) σε σχέση με την ανοδική τροχεία που ακολουθούσε την προηγούμενη δεκαετία, το οποίο

ήταν μόλις 41% το 2000. Παράλληλα, σύμφωνα με το δείκτη χρέος προς ίδια κεφάλαια, διαπιστώνεται ότι από το 2007 (0,67

μονάδες) και ύστερα, υπήρξε σημαντική αύξηση της μόχλευσης των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων για να φθάσει στο

μέγιστο σημείο το 2011 (2,39 μονάδες). Έκτοτε οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι έχουν μπει σε τροχιά απομόχλευσης, η οποία

οφείλεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε ταυτόχρονη βελτίωση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων και της συγκράτησης του

χρέους, με το δείκτη χρέος προς ίδια κεφάλαια να υποχωρεί στις 1,26 μονάδες το 2014, χωρίς να έχει κατορθώσει ακόμη να

βρεθεί κάτω της μονάδας όπως επικρατούσε στην προ κρίσης περίοδο.
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Παρά την υψηλή δανειακή επιβάρυνση, οι πληρωμές τόκων των 
επιχειρήσεων μειώνονται

Σημείωση: Χρέος: μη ενοποιημένα στοιχεία, υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. €.

Βαθμός επιβάρυνσης χρέους και τόκων

Εξετάζοντας το χρέος ως προς το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα – με το δεύτερο μέγεθος να αποτελεί μέτρο κερδοφορίας

των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τους εθνικούς λογαριασμούς – διαπιστώνεται ότι το χρέος που

υφίστανται οι επιχειρήσεις είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με την κερδοφορία που δημιουργούν, αντανακλώντας την πολύ υψηλή

δανειακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα, παρατηρούμε ότι από το 2006 έως το 2010 υπήρξε σημαντική αύξηση της

επιβάρυνσης του χρέους σε σχέση με την κερδοφορία που δημιουργούν οι επιχειρήσεις από 3 μονάδες σε 3,9. Έκτοτε υπήρχε,

μια μικρή όμως, αποκλιμάκωση της σχέσης αυτής για να διαμορφωθεί ο εν λόγω δείκτης σε 3,6 μονάδες το 2014. Από την άλλη

πλευρά παρά την τόσο υψηλή επιβάρυνση χρέους που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, το ποσοστό των τόκων ως προς το

ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα έχει υποχωρήσει αρκετά από 13,7% το 2008 σχεδόν κατά το ήμισυ το 2014 σε 7,6%, το οποίο

οφείλεται και στη σημαντική υποχώρηση της αξίας των τόκων που πληρώνουν οι επιχειρήσεις.

3,0

3,3

3,5

3,8

4,0

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

φ
ορ

ές
 (x

)

ως προς το ακαθ. λειτουργικό πλεόνασμα

Τόκοι καταβληθέντες Χρέος  (δεξιός άξονας)



17
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Eurostat, Piraeus Bank ResearchΔεκέμβριος 2015

Συμπίεση της κερδοφορίας με οριακή ανάκαμψη το 2013

Δείκτες κερδοφορίας

Όπως είναι αναμενόμενο η οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστη την κερδοφορία των επιχειρήσεων, καθώς είδαν τα

περιθώρια κέρδους τους να συμπιέζονται, με το 2011 να εμφανίζεται ως το έτος με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Ιδιαίτερα το

περιθώριο του καθαρού επιχειρηματικού εισοδήματος – το οποίο προσομοιάζει με το κέρδος των επιχειρήσεων προ φόρων –

από το 17,5% το 2007 υποχώρησε σε 12,7% το 2014, παρά την καλύτερη πορεία που καταγράφηκε το 2013 (14,5%). Αναφορικά

με το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα – το οποίο στους εθνικούς λογαριασμούς για τις επιχειρήσεις ισούται με τις αποταμιεύσεις και

θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας δείχνει την τελική κερδοφόρα αξία που έχουν δημιουργήσει οι επιχειρήσεις – παρατηρούμε ότι

το ποσοστό του μεγέθους αυτού ως προς την αξία παραγωγής ύστερα από την έντονη πτωτική πορεία από το 2007 (8,4%) έως το

2011 (3,2%) καταγράφεται βελτίωση του μεγέθους τα επόμενα έτη για να διαμορφωθεί σε 4,8% το 2014.

Σημείωση: Για να υπολογιστεί το καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα, υπολογίστηκε το ακαθάριστο σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA 2010 και από το μέγεθος που
προέκυψε αφαιρέθηκε η ανάλωση παγίου κεφαλαίου (Κ.1), με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των επιμέρους μεγεθών από ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αντίστοιχα και για το καθαρό
διαθέσιμο εισόδημα αφαιρέθηκε η ανάλωση παγίου κεφαλαίου από το ακαθάριστο. Η αξία παραγωγής είναι από Eurostat.
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Σημαντική υποχώρηση του βαθμού επενδύσεων την περίοδο της κρίσης

Βαθμός επένδυσης

Εκτός από συρρίκνωση της κερδοφορίας, οι επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντική υποχώρηση των

επενδύσεων, και πιο συγκεκριμένα ο βαθμός επένδυσης από 9,1% το 2007 κινείται έντονα καθοδικά με

αποτέλεσμα το 2014 να διαμορφωθεί σε 3,8%. Ο συνδυασμός της μείωσης της κερδοφορίας και του επιπέδου

επενδύσεων αναδεικνύει το δυσμενές επιχειρηματικό κλίμα στο οποίο καλούνται οι εγχώριες επιχειρήσεις να

δραστηριοποιηθούν.

Σημείωση: Ως επένδυση έχει χρησιμοποιηθεί ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου. Η αξία παραγωγής είναι από Eurostat.
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3. Τυπολόγιο

Σύμφωνα με την κωδικοποίηση κατά ESA 2010 των εθνικών χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών
Θεσμικός τομέας προς εξέταση: μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις (S.11)
(European Commission (2013), European system of accounts – ESA 2010)

Καταθέσεις προς χρέος
Νόμισμα και καταθέσεις (F2 ενεργητικό)
Χρεόγραφα + δάνεια (F3 + F4 παθητικό)

Βραχυχρόνια χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία προς βραχυχρόνιο χρέος  

Καταθέσεις + βραχ. χρεόγραφα και δάνεια (F2 + F31 + F41 ενεργητικό)
Καταθέσεις + βραχ. χρεόγραφα και δάνεια (F2 + F31 + F41 παθητικό)

Χρέος προς ΑΕΠ
Χρεόγραφα + δάνεια (F3 + F4 παθητικό)

ΑΕΠ

Χρέος προς ίδια κεφάλαια
___________Χρεόγραφα + δάνεια (F3 + F4 παθητικό)___________

Ίδια κεφάλαια και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (F5 παθητικό)

Βαθμός επιβάρυνσης χρέους
Χρεόγραφα + δάνεια (F3 + F4 παθητικό)

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα (B.2G)

Βαθμός επιβάρυνσης τόκων
___________Τόκοι (D.41 χρήσεις)___________

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα (B.2G)

Περιθώριο ακαθάριστου λειτουργικού 
πλεονάσματος

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα (B.2G)
Αξία παραγωγής (P.1 πόροι)

Περιθώριο καθαρού επιχειρηματικού εισοδήματος
Καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα (B.4Ν)

Αξία παραγωγής (P.1 πόροι)

Περιθώριο καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος
Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα (B.6Ν)

Αξία παραγωγής (P.1 πόροι)

Βαθμός επένδυσης
Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (P. 51 χρήσεις)

Αξία παραγωγής (P.1 πόροι)
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4. Ενδεικτική βιβλιογραφία

Διεθνώς έχουν παρουσιαστεί σχετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και καταγραφές από μεγάλους

φορείς (και όχι μόνο), όπως ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Goretti M. and Souto M. (2013), Macro-financial implications of corporate (De)Leveraging in the

Euro Area Periphery, IMF Working Paper WP/13/154, June 2013.

• OECD (2014), National Accounts at a Glance 2014, OECD Publishing.

• ECB (2012), Corporate Indebtedness in the Euro Area, ECB Monthly Bulleting, February 2012.

• European Commission (2010), Focus: Balance sheet adjustment in the corporate sector, Quarterly

Report on the Euro Area, Vol 9 No 3.

• Ruscher E. and Wolff G. (2012), Corporate balance sheet adjustment: stylized facts, causes and

consequences, European Economy, Economic Papers 449, European Commission, February 2012.
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Disclaimer: To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή
ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση,
ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη,
ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη
δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή
αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο
παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των
πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την
αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των
επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει
αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική
ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η
Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες.
Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο
λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β)
Ενδέχεται να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ)
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ειδικού
διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή
μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι
προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι
προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή
ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα
έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική
νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν.
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