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                                   ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
    Ζ ζεκαηνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ A.E., ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ. Αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο είλαη ν ππνινγηζκφο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ γηα ηα έηε 2010-2014. 

 

ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗA: ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

αξηζκνδείθηεο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

     Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηεηακέλε εμέηαζε 

ησλ ηζνινγηζκψλ κηα εηαηξείαο, ηεο  ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί, θαζψο θαη 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ. 

    θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα δείμνπκε ηε ρξεζηκφηεηα αξηζκνδεηθηψλ 

ζηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ..Δπηιέρηεθε ε ηεηξαεηία ,γηα λα 

ππάξρεη κηα εθηεηακέλε ρξνληθά πεξίνδνο γηα ηελ εμέηαζε ηεο εηαηξείαο έηζη 

ψζηε λα δψζνπκε κε ζαθήλεηα θαη αμηνπηζηία ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

ην 1ν θεθάιαην ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ην θιάδν ηνπ πεηξειαίνπ ,ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. 

ην 2ν θεθάιαην ζα εζηηάζνπκε ζηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ., 

εμεηάδνληαο  ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηε ζέζε ηελ φπνηα θαηέρνπλ,ην ξπζκφ κε ηνλ 

νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη άιιεο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο. 

ην 3ν θεθάιαην ζα αλαθέξνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ηα είδε,αιιά θαη ηηο 

κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιχζνπκε ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ζα αλαθέξνπκε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κε 

ηηο νπνίνπο ζα αζρνιεζνχκε. 

ην 4ν  θεθάιαην ζα θάλνπκε κηα αλάιπζε απνηειεζκάησλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

γηα ηηο ρξήζεηο 2010-2014. 

ην 5ν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε  ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 2010-2014. 

ην 6ν θεθάιαην ζα θαηαγξάςνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξφεθπςαλ κε 

βάζε ηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ. 
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 1.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ       

  1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

     Ζ ιέμε πεηξέιαην πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε πέηξα θαη ηελ ιαηηληθή 

oleum   πνπ ζεκαίλεη «ιάδη» θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Γεξκαλφ νξπθηνιφγν Agricola. Ζ πξψηε κλεία ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ γίλεηαη 

ζηε Βίβιν, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν Νψε πξαγκαηνπνίεζε επάιεηςε ηεο 

Κηβσηνχ, πξηλ απφ ηνλ θαηαθιπζκφ κε θάπνην πιηθφ αζθαιηηθήο ζχζηαζεο. Ο 

Ζξφδνηνο επίζεο αλαθέξεη φηη ζηε Εάθπλζν ππήξρε έλα πεγάδη κε άζθαιην. 

Πξηλ απφ 5.000 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, νη νπκέξηνη, νη Αέξηνη θαη νη Βαβπιψληνη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο κεγάιεο επηθαλεηαθέο δηαξξνέο πεηξειαίνπ ζην Υηη ηνπ 

Δπθξάηε πνηακνχ, ελψ ρξήζε παξφκνησλ δηαξξνψλ είλαη γλσζηή ζε πνιιά 

κέξε ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην. ηελ αξραηφηεηα ε Νεθξά Θάιαζζα ήηαλ γλσζηή κε ηελ 

νλνκαζία Αζθαιίηεο Λίκλε, ιφγσ ηνπ εκηζηεξενχ πεηξειαίνπ πνπ έβγαηλε 

ζηηο αθηέο ηεο απφ ππνβξχρηεο δηαξξνέο. Οη αλαζθαθέο ζηα νχζα ηνπ Ηξάλ 

θαη ζηελ Οπξ ηνπ Ηξάθ απνθάιπςαλ φηη νη θάηνηθνη αλαθάηεπαλ ζηεξεά 

παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ κε άκκν θαη ηλψδε πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή 

αξδεπηηθψλ ηάθξσλ. Δίλαη γλσζηφ φηη γηλφηαλ ρξήζε ηνπ πεηξειαίνπ ζην 

θαιαθάηηζκα ησλ πινίσλ, ζηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, ζηελ θαηαζθεπή 

αδηάβξνρεο ςάζαο θαη θαιαζηψλ θαη σο ζπγθνιιεηηθφ ζηα κσζατθά. Δπίζεο 

ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ ηαηξηθή ζαλ θαζαξηηθφ, ζαλ πγξφ εληξηβψλ θαη ζαλ 

απνιπκαληηθφ. Οη αξραίνη Έιιελεο ήμεξαλ θαιά ηηο πνιιέο ρξήζεηο ηνπ, αιιά 

δελ ηηο κεηέδσζαλ ζνπο Ρσκαίνπο θαηαθηεηέο. Πνιινί αξραίνη ζπγγξαθείο 

έρνπλ πεξηγξάςεη θπζηθέο εκθαλίζεηο πεηξειαίνπ θαη αεξίσλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Μπαθνχ, ζην Αδεξκπατηδάλ. 
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    ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο, νη Άξαβεο θαη νη Πέξζεο 

ελδηαθέξζεθαλ γηα ην αξγφ πεηξέιαην θαη ηε δηχιηζή ηνπ ζε θσηηζηηθφ 

πεηξέιαην. Δίλαη πηζαλφλ απηέο νη γλψζεηο λα κεηαθέξζεθαλ απφ ηνπο Άξαβεο 

ζηε δπηηθή Δπξψπε θαηά ηνλ 12ν αηψλα. Δπίζεο ην «πγξφ ππξ» ησλ 

Βπδαληηλψλ είρα θαηά πάζα πηζαλφηεηα σο βάζε ην πεηξέιαην. Μέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ε ρξήζε ηνπ θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ ζηηο ΖΠΑ 

βξηζθφηαλ ζην ίδην επίπεδν πνπ ηελ είραλ αθήζεη νη αξραίνη Έιιελεο θαη νη 

Ρσκαίνη. Ζ πξψηε γεψηξεζε εηδηθά γηα ηελ αλαδήηεζε πεηξειαίνπ έγηλε απφ 

ηνλ Έληγνπηλ Νηξέηθ ζηελ δπηηθή Πελζπιβάληα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1859 θαη ζε 

βάζνο 21 κέηξσλ, έηζη άλνημε ηνλ δξφκν ζηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ. Σελ ίδηα 

πεξίπνπ πεξίνδν πεηξειατθά πεδία αλαθαιχθζεθαλ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Άλσ 

Αλαηνιή. Με ηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ, είρε πξνρσξήζεη ηφζν 

πνιχ ψζηε ην επεμεξγαζκέλν πεηξέιαην γηα θσηηζηηθή ρξήζε έπαπε λα έρεη 

ηελ πξψηε ζεκαζία θαη ε πεηξειατθή βηνκεραλία έγηλα ε πξψηε πεγή 

ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν. Έηζη ελψ ην 1870 ε παγθφζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ 

ήηαλ κηθξφηεξε απφ 1.000.000 ηφλνπο ην ρξφλν, ζηα ρξφληα έθηαζε λα 

μεπεξλά ηνπο 3.000.000.000 ηφλνπο.  

      ήκεξα ην πεηξέιαην απνηειεί ζεκαληηθή πξψηε χιε ζηελ βηνκεραλία ησλ 

πεηξνρεκηθψλ, αιιά ηελ κεγαιχηεξε εθαξκνγή βξίζθεη ζηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο, απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο.   
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   1.1.1. Ο  ΚΛΑΓΟ  ΣΟΤ  ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

   Ο θιάδνο ηνπ πεηξειαίνπ επεξεάδεηαη απφ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηαπηφρξνλα φκσο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηάζεσλ θαη 

εμειίμεσλ ζηα κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ηα 

πεηξειαηνεηδή είλαη απαξαίηεηα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο δσήο, απνηειψληαο ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα 

αλάπηπμεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δηεζλψο θαη θπζηθά γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο νηθνλνκία "πεηξειαίνπ". Ο 

ραξαθηεξηζκφο απηφο πεγάδεη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ πεηξειαίνπ ζην 

ελεξγεηαθφ θαη εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

φπσο θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο πνπ δηαλχνπκε, ηφζν ζε φξνπο πνζνηήησλ 

φζν θαη ζε φξνπο αμίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ην 70% ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ 

ηεο Διιάδαο θαιχπηεηαη απφ ηα πεηξειαηνεηδή. Απνηέιεζκα ηεο θπξηαξρίαο 

απηήο είλαη πνιιαπιέο θαη αιπζηδσηέο επηδξάζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αγνξά πεηξειαίνπ ζε ζεκειηψδεηο ηνκείο ηεο 

εγρψξηαο νηθνλνκίαο, φπσο νη κεηαθνξέο, ε βηνκεραλία, ηα λνηθνθπξηά, ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο θαη νη ππεξεζίεο.                   

    Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο αληηθείκελν αλάιπζεο ηνλ θιάδν εκπνξίαο 

πεηξειαηνεηδψλ πνπ απνηειεί ηνλ δεχηεξν θξίθν ζηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο ησλ 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ν νπνίνο κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ 

ιηαλνπσιεηψλ θαη ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα θιάδν πνπ αζθεί 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο, φζν θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ 

πξνθχπηεη πξψηνλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ηνπ, παξά ην κηθξφ αξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (Α- 

ΔΠ), ε νπνία ην 2005 απνηέιεζε πεξίπνπ ην 1%, θαη δεχηεξνλ απφ ην κεξίδην 

ησλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ, ην 

νπνίν βάζεη ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηεο 

ΔΤΔ ππεξέβε ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα αγαζά ελέξγεηαο. 
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   Σα πξντφληα ηνπ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην πεηξειατθφ θχθισκα, 

επηδξνχλ πνιχκνξθα ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη:  

 

• κε ην ζπλνιηθφ ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο ηα πξντφληα ηνπ 

πεηξειατθνχ θιάδνπ απνηεινχλ θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηαθνχ Ηζνδπγίνπ 

ηεο ρψξαο,  

 

• ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Βηνκεραλίαο, ησλ Μεηαθνξψλ, ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θαη ηνλ επαξθεί εθνδηαζκφ κε θαχζηκα φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα ησλ λεζηψλ θαη ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ , 

 

• ηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ, αθνχ ην θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, 

ηελ άκεζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζην βαζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ Η.Υ. απηνθίλεηα θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο ή θπζηθφ αέξην,  

 

• ηελ Δζληθή Άκπλα θαη ην Κξάηνο γεληθά, ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ θαη λα δηαζέηνπλ ηα αλαγθαία απνζέκαηα θαπζίκσλ ζε κεληαία 

βάζε.  
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1.1.2. Γνκή  αγνξάο  θιάδνπ  πεηξειαίνπ  

 

   Σν αξγφ πεηξέιαην, αθνχ δηπιηζηεί ζηηο εγρψξηεο κνλάδεο δηχιηζεο, 

εμάγεηαη ή δηαηίζεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Με εμαίξεζε έλα κηθξφ αξηζκφ 

κεγάισλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο πνπ 

πξνκεζεχνληαη απεπζείαο ηα πξντφληα απφ ην ρψξν ησλ δηπιηζηεξίσλ, ε 

δηαθίλεζε θαπζίκσλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

κέζσ ησλ εηαηξεηψλ εκπνξίαο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ λα πξνκεζεχνπλ ηα 

πξαηήξηα, ηε βηνκεραλία, ηα λνηθνθπξηά θιπ. Ζ δνκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

πεηξειαίνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί : 

         Διάγραμμα 1.1.Δομι εγχϊριασ αγοράσ πετρελαίου 

 

Πηγή:IOBE,http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/245115-IOBE-O-klados-ths-

diylishs-petrelaioy-sthn-Ellada, *Ημερομθνία Επίςκεψθσ:12/12/15]. 

 

 

 

 

 

 

http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/245115-IOBE-O-klados-ths-diylishs-petrelaioy-sthn-Ellada
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/245115-IOBE-O-klados-ths-diylishs-petrelaioy-sthn-Ellada
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    1.1.3 Κόζηνο εθνδηαζκνύ αξγνύ πεηξειαίνπ  

Οη ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ επεξεάδνληαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία 

νηθνλνκηθψλ θαη γεσπνιηηηθψλ γεγνλφησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 2000 ην θφζηνο εηζαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα απμήζεθε 

θαηαθφξπθα, ιφγσ ηεο εμίζνπ ζεκαληηθήο αλφδνπ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ 

(Γηάγξακκα 1.2). Ωζηφζν, ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε 

ζε δξακαηηθή πηψζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ην 2008 ιφγσ ηεο αλακελφκελεο 

εμαζζέληζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο παξαγσγήο απφ 

ηα κέιε ηνπ OPEC ην 2010 ζπγθξάηεζε ηελ πηψζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο νη ηηκέο μεθίλεζαλ κηα λέα 

αλνδηθή πνξεία.  

 

 

       Διάγραμμα 1.2.Κόςτοσ ειςαγωγισ αργοφ πετρελαίου ςτθν Ελλάδα,1980-2012. 

 

Πηγή: ΙΕΑ, http://www.reporter.gr/Analyseis, [Ημερομηνία Επίςκεψησ:16/12/15]. 

 

 

 

 

 

 

http://www.reporter.gr/Analyseis
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Διάγραμμα 1.3.Σιμζσ πετρελαίου Brent και μεταβλθτότθτα,Ιαν2009-Ιαν2014. 

 

Πθγι: Ναυτεμπορικι, Επεξεργαςία ςτοιχείων ΙΟΒΕ, 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf, *Ημερομθνία 

Επίςκεψθσ:16/12/15]. 

 

  Ζ πεξαηηέξσ άλνδνο ησλ ηηκψλ ηξνθνδνηήζεθε απφ ηηο εμειίμεηο ζηε 

Ληβχε, ην εκπάξγθν ζην Ηξάλ θαη ηηο αλαηαξαρέο ζηε πξία, γεγνλφηα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηε δηεηία 2011/2012 ζνβαξέο αλεζπρίεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

ζρεηηθά κε ηνλ απξφζθνπην εθνδηαζκφ αξγνχ πεηξειαίνπ. Ωο απνηέιεζκα, ε 

αβεβαηφηεηα, φπσο αληαλαθιάηαη ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ, απμήζεθε 

ηδηαίηεξα ην 2011 θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2012 (Γηάγξακκα1.3),κε  ηηο ηηκέο 

εηζαγσγήο αξγνχ ζηελ Διιάδα λα δηακνξθψλνληαη ζηα 111 $/βαξέιη θαηά 

κέζν φξν ην 2012. Γηαθπκάλζεηο ζεκεηψζεθαλ θαη ην 2013, κε κηθξφηεξε 

φκσο έληαζε, θαζψο νη απμήζεηο ζηελ παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ ζηηο 

ΖΠΑ αληηζηάζκηζαλ ηε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηεο πξνζθνξάο απφ ηε Ληβχε 

θαη ην Ηξάλ. Πάλησο, νη δηεζλείο ηηκέο θαη ζπλεπψο ην θφζηνο εθνδηαζκνχ 

αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε πςειφ 

επίπεδν, απμάλνληαο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ δηπιηζηεξίσλ.     

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf
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1.2.Δγρψξηα δήηεζε θαη παξαγσγή  

Ζ δήηεζε πεηξειαηνεηδψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, κεηά ηελ θνξχθσζή ηεο ην 

2007, έρεη ππνρσξήζεη δξακαηηθά αληηζηξέθνληαο κηα καθξνρξφληα αλνδηθή 

ηάζε ε νπνία ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο (Γηάγξακκα 1.4). Δθηφο απφ ηελ παξαηεηακέλε χθεζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ζηε κείσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζπλέβαιαλ νη δξαζηηθέο 

απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο ζηα θαχζηκα, ε ππνθαηάζηαζε κε άιια θαχζηκα θαη 

πεγέο ελέξγεηαο, νη ήπηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη νη πξνζπάζεηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1.4.Εξζλιξθ παραγωγισ ηιτθςθσ ,ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν προϊόντων 

διφλιςθσ αργοφ πετρελαίου ςτθν Ελλάδα,1990-2012. 

 

ΠεγήEurostat,http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_G

R.pdf, [Ζκεξνκελία Δπίζθεςεο:16/12/15]. 

 

 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf
http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf
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Απφ ην 2008 πνπ μεθίλεζε ε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέρξη ην 

2013 ηφζν νη πσιήζεηο πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, φζν 

θαη νη δηεζλείο πσιήζεηο (θαχζηκα πνληνπφξνπ λαπηηιίαο θαη αεξνπνξηθά 

θαχζηκα) θαηαγξάθνπλ αξλεηηθή κεηαβνιή κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 

-23% γηα ην λαπηηιηαθφ ληίδει έσο -70% γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο (Πίλαθαο 

1.1). 

 Ο φγθνο πσιήζεσλ κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά 38% κε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο κείσζεο λα αθνξά ζηα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά (βελδίλεο, πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο), νη πσιήζεηο 

ησλ νπνίσλ επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηηο απμήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ 

εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο (ΔΦΚ), ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο 

πνπ νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ. Ζ πην ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ζεκεηψζεθε ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο εμίζσζεο 

ηνπ ζπληειεζηή ΔΦΚ κε εθείλνλ ηνπ πεηξειαίνπ (diesel) θίλεζεο ην 2012, ε 

νπνία νδήγεζε ζε θαηαθφξπθε άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ πξντφληνο. Ο 

πεξηνξηζκφο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ επέηξεςε σζηφζν ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ πεηξειαίνπ θίλεζεο ην 2013 θαηά πεξίπνπ 8%, ε νπνία πεξηφξηζε 

ην ζπλνιηθφ ξπζκφ κείσζεο ησλ πσιήζεσλ (Γηάγξακκα1.5). ηα ππφινηπα 

πξντφληα νη ξπζκνί κείσζεο ησλ πσιήζεσλ επηβξαδχλζεθαλ ην 2013, ελψ ε 

ζπλνιηθή δήηεζε αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ην 2014, εθφζνλ 

ζηαζεξνπνηεζεί ε εγρψξηα νηθνλνκία θαη παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο νη 

δηεζλείο ηηκέο ελέξγεηαο θαη νη θφξνη ζηα θαχζηκα.  
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ΠΙΝΑΚΑ 1.1.Πωλιςεισ ςτθν Εςωτερικι και Διεκνι Αγορά 2007-2013εκτ.(ςε χιλ.ευρω). 

 

Πθγι: ΕΛΠΕ, http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=121, *Ημερομθνία 

Επίςκεψθσ:18/12/15]. 

 

Διάγραμμα1.5.Ανάλυςθ τθσ μεταβολισ των πωλιςεων προϊόντων πετρελαίου ςτθν 

Εςωτερικι και Διεκνι αγορά,2008-2013εκτ.(ςε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ). 

     Πεγή: ΔΛΠΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΗΟΒΔ(2013α), 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf, [Ζκεξνκελία 

Δπίζθεςεο:14/12/15]. 

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=121
http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf
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  Παξά ηελ αξλεηηθή εμέιημε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ην επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ δηπιηζηεξίσλ δηαηεξήζεθε ζε πςειφ επίπεδν, 

κε εμαίξεζε ην 2011. Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο ην 2011 ήηαλ πξφζθαηξε θαη 

ελ κέξεη νθείιεηαη ζηηο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ζην δηπιηζηήξην ησλ ΔΛΠΔ 

ζηελ Διεπζίλα. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην 2012, ζηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ ε εγρψξηα δήηεζε ζπξξηθλψζεθε θαηά 21%, ζεκεηψζεθε ηζηνξηθά 

πςειφ επίπεδν παξαγσγήο πξντφλησλ πεηξειαίνπ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ 

επίπεδνπ δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, 

νη νπνίεο ην 2012 ππνζθέιηζαλ αθφκα θαη ηε ζπλνιηθή εγρψξηα ηειηθή δήηεζε 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πσιήζεσλ θαπζίκσλ ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία). 

      Ζ ζηξνθή ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα έδσζε δηέμνδν ζηα ειιεληθά 

δηπιηζηήξηα, ηα νπνία, ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο, βξέζεθαλ 

αληηκέησπα κε ηνλ θίλδπλν ρακειήο αμηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

δπλακηθφηεηαο, θάηη πνπ ζα ηα απνκάθξπλε απφ ηελ ειάρηζηα απνδνηηθή 

θιίκαθα παξαγσγήο, επηβαξχλνληαο πεξαηηέξσ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα. Έηζη, κεηά απφ κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο θαη ππφ ηελ πίεζε 

ηεο ρακειήο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ αζζελψλ πξννπηηθψλ ηεο, 

αλαδήηεζαλ λέεο ή/θαη επεθηάζεθαλ ζηηο πθηζηάκελεο αγνξέο, θπξίσο ζε 

ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

     Ωο απνηέιεζκα απηψλ ησλ θηλήζεσλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην (φγθνο 

εμαγσγψλ κείνλ εηζαγσγέο) πξντφλησλ πεηξειαίνπ, κεηά απφ κηα καθξά 

πεξίνδν ηζνξξνπεκέλσλ κεηαβνιψλ ρσξίο ζαθή ηάζε, απφ ην 2010 γίλεηαη 

έληνλα πιενλαζκαηηθφ. Σν 2012,έηνο δξαζηηθήο κείσζεο ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζηα πξντφληα πεηξειαίνπ 

ππεξδηπιαζηάζηεθε θαη ν βαζκφο εμσζηξέθεηαο ηνπ θιάδνπ (εμαγσγέο / 

παξαγσγή) μεπέξαζε ην 50% (Γηάγξακκα 1.6). 
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Διάγραμμα1.6.Εμπορικό ιςοηφγιο (ςε όγκο)και  βακμόσ εξωςτρζφειασ κλάδου 

διφλιςθσ ςτθν Ελλάδα,1990-2012. 

 
Πηγή: Eurostat, http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/245115-IOBE-O-klados-ths-

diylishs-petrelaioy-sthn-Ellada, [Ημερομθνία Επίςκεψθσ:14/12/15]. 

 

        Δθηφο απφ ην χςνο ησλ ζπληειεζηψλ ΔΦΚ, ην νπνίν επεξεάδεη ηε δήηεζε 

θαπζίκσλ δηακέζνπ ησλ ηηκψλ, ζπλαθέο πξφβιεκα γηα ηνλ θιάδν είλαη θαη ε 

κε παξνρή εκεξψλ πίζησζεο ζηηο εηαηξίεο εκπνξίαο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

ΔΦΚ, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο θνξνινγίαο 

ηζηγάξσλ θαη νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (28 εκέξεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

ζρεηηθνχ ΔΦΚ). Με ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο θαη ηα πςειά 

επηηφθηα δαλεηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηηο εηαηξίεο εκπνξίαο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, 

ζπκβάιινληαο ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο δεκηέο πνπ εκθαλίδεη ν θιάδνο 

ζπλνιηθά (Πίλαθαο 1.2).Ζ ελαξκφληζε ησλ εκεξψλ πίζησζεο ηνπ ΔΦΚ κε 

φζα ηζρχνπλ ζε άιια πξντφληα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ΔΦΚ, ζα βειηίσλε ηε 

ξεπζηφηεηα ησλ εηαηξηψλ, ζα πεξηφξηδε ηηο δεκηέο θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ν 

θιάδνο επέζηξεθε ζηελ θεξδνθνξία, ζα δεκηνπξγνχζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

ηηκνιφγεζεο κε ζεηηθή επίδξαζε γηα ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Δλδεηθηηθά, 

εθηηκάηαη φηη νη απνθεξφκελνη ηφθνη γηα ηηο εηαηξίεο εκπνξίαο, ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ ην ειαηνεηδψλ απφ ηελ παξνρή πίζησζε 30 εκεξψλ 

γηα ηελ απφδνζε ηνπ ΔΦΚ ζηα θαχζηκα. 

 

http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/245115-IOBE-O-klados-ths-diylishs-petrelaioy-sthn-Ellada
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/245115-IOBE-O-klados-ths-diylishs-petrelaioy-sthn-Ellada
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ΠΙΝΑΚΑ1.2.Εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ ςτα αποτελζςματα των εταιριϊν εμπορίασ 

πετρελαιοειδϊν από τθν παροχι πίςτωςθ 30 θμερϊν για τθν απόδοςθ του ΕΦΚ ςτα 

καφςιμα.  

Πθγι: ΙΟΒΕ(2013γ) και εκτιμιςεισ ΙΟΒΕ, 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf, *Ημερομθνία 

Επίςκεψθσ:18/12/15]. 

 

πλνςίδνληαο, ε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ ειιεληθψλ 

δηπιηζηεξίσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαη ε πξφζζεηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελά 

ζπλδεδεκέλνπ θιάδνπ εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε 

δηαθχιαμεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 

 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_C_27062014_REP_GR.pdf
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 2.1. Ηζηνξία 
 
     Σν 1998, ε ΓΔΠ Α.Δ. κεηνλνκάζηεθε ζε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. θαη 

εηζήρζε ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αζελψλ θαη Λνλδίλνπ. Καηά ηα επφκελα ρξφληα, 

πξνρψξεζε ζε ζπζηάζεηο θαη εμαγνξέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, φπσο ε 

ΔΛ.ΠΔ.Σ.- ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ Α.Δ., κέζσ ηεο νπνίαο απέθηεζε ην πιεηνςεθηθφ 

παθέην ηνπ δηπιηζηεξίνπ ΟΚΣΑ ησλ θνπίσλ, ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ – 

ΠΟΔΗΓΩΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ε HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, ε 

ΔΚΟ SERBIA AD θαη ε EKO BULGARIA γηα ηελ επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν, εξβία θαη Βνπιγαξία αληίζηνηρα.  

    Σν 2003, ζπγρσλεχζεθε ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ε εηαηξεία 

ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ., κέζσ ηεο νπνίαο ν Όκηινο απέθηεζε ην 

δηπιηζηήξην Διεπζίλαο. Καηά ηελ επφκελε ηξηεηία, αθνινχζεζαλ ζπζηάζεηο 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, φπσο ε ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ., κε 

ζθνπφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ 

ηζρχνο 395 MW ζηε Θεζζαινλίθε, ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, θαη ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ., κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή, δηάζεζε θαη εκπνξία 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δπίζεο, αλαπηχρζεθε θνηλνπξαμία ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. (20%) κε ηηο εηαηξείεο WOODSIDE ENERGY 

ηεο Απζηξαιίαο (45%) θαη REPSOL YPF ηεο Ηζπαλίαο (35%), γηα έξεπλα θαη 

παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ ζε πεξηνρέο ηεο Ληβχεο.  

    Σν 2007, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ηζρπξνπνίεζε ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο 

θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζεκαληηθφ βήκα απνηέιεζε ε ππνγξαθή 

Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ θαη ηεο 

Ηηαιηθήο EDISON Α. ηνλ ηνκέα Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο Τδξνγνλαλζξάθσλ 

ππνγξάθηεθαλ δπν ζπκβάζεηο παξαρσξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο Diesel Diesel 

θαη Diesel, ζηελ Αίγππην.   

    Σν 2008 νινθιεξψζεθε ε ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

ΔDISON θαη ζπζηήζεθε ε θνηλή εηαηξεία ζπκκεηνρψλ ELPEDISON, κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ ελεξγεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, δπλακηθφηεηαο 

1.500MW – 2.000MW, θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ 

εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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 ηνλ ηνκέα εκπνξίαο ρεκηθψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθή εκπνξηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. θαη ηεο INEOS 

CHLORVINYLS, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο ρισξίνπ-

αιθαιηθψλ ζηελ Δπξψπε, γηα δηαλνκή ξεηηλψλ ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, 

κεηαβηβάζηεθαλ ηα δηθαηψκαηα έξεπλαο θαη παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ 

ζηε Ληβχε ζηνλ Γάιιν-βειγηθφ ελεξγεηαθφ φκηιν GDF Diesel. ηνλ ηνκέα ηεο 

δηεζλνχο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηνπ 100% 

ηεο Diesel Aygaz  Bulgaria  EAD ζηε Βνπιγαξία., εληζρχνληαο έηζη ην 

ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ ζηε Ν.Α. Δπξψπε.  

    Σν 2009, κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Οκίινπ ζηελ εγρψξηα ιηαληθή 

αγνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εκπνξίαο, ε BP 

HELLAS κεηαβίβαζε ηα εκπνξηθά δηθαηψκαηά ηεο ζηελ Διιάδα ζηελ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ 

θαπζίκσλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

πειαηψλ. Σν 2010 νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο αλέγεξζεο λέσλ κνλάδσλ ζην 

δηπιηζηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα ηηο νπνίεο πξνεηνηκάδεηαη ε ζχλδεζε κε ηηο 

πθηζηάκελεο κνλάδεο θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ ζα γίλεη εληφο ηνπ 

2011. εκαληηθή πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζην έξγν αλαβάζκηζεο ηνπ 

δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο, ην νπνίν έθηαζε ζε βαζκφ νινθιήξσζεο 80%. Ζ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ, ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηεο γηα δεκηνπξγία αμίαο, κε ζηφρν ηε δηαζπνξά ησλ ηερληθψλ θαη 

επελδπηηθψλ θηλδχλσλ θαη κεηά ηε δηελέξγεηα δηεζλνχο πιεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, απνθάζηζε ηελ πψιεζε κέξνπο ησλ δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη 

παξαγσγήο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πεξηνρή  Diesel  ζηε Γπηηθή Έξεκν ηεο 

Αηγχπηνπ, ζηελ εηαηξεία VEGAS OIL & GAS S.A. θνπφο ηεο θνηλνπξαμίαο 

(VEGAS 70% - ΔΛΠΔ 30%) είλαη ε ζπλέρηζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ 

πεξηνρή. ηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηέζεθε 

ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ε δεχηεξε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο ζηε Θίζβε 

Βνησηίαο, δπλακηθφηεηαο 420 MW θαη ηερλνινγίαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε 

Φπζηθφ Αέξην ηεο ELPEDISON ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ. Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο 

επέλδπζεο, ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην ζχζηεκα ηεο Ννηίνπ Διιάδαο κε 

πεξηβαιινληηθά θηιηθή ελέξγεηα.  
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    Σν 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρήο έλαξμε εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

λέσλ κνλάδσλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, κεηά ηελ αλαβάζκηζή ηνπ. 

πλέρηζε ησλ εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο δηπιηζηεξίνπ Διεπζίλαο, ην νπνίν 

έθηαζε ζε βαζκφ νινθιήξσζεο 96%, κε αλακελφκελε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ην 

2012. Απνρψξεζε απφ ηελ αγνξά ηεο Γεσξγίαο, κε ηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ HELLENIC PETROLEUM GEORGIA Ltd. πλέρηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ βειηίσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ, κε επηπιένλ ηακεηαθή 

ζπλεηζθνξά € 24εθαη. γηα ην 2011. 

     To 2012 νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ 

Διεπζίλαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρήο έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο 

ην Γ΄ ηξίκελν. πλερίζηεθαλ ηα πξνγξάκκαηα βειηίσζεο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ, κε επηπιένλ ηακεηαθή ζπλεηζθνξά € 63εθαη. γηα ην 2012. 

Αλαρξεκαηνδνηήζεθαλ πηζησηηθέο γξακκέο χςνπο άλσ ησλ €900εθαη. 
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2.1.1.ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΜΗΛΟΤ 

Ζ δηνίθεζε ηνπ νκίινπ δηαρσξίδεηαη ζε: 

 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΟΜΖ 

ΠΙΝΑΚΑ2.1.Εταιρικι Δομι. 

 

Πηγή: ΕΛΠΕ, http://www.helpe.gr/the-group/group-management/group-corporate-structure/, 

[Ημερομθνία Επίςκεψθσ:20/12/15]. 

http://www.helpe.gr/the-group/group-management/group-corporate-structure/
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 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

Διάγραμμα 2.Διοικθτικι Δομι. 

 
Πηγή: ΕΛΠΕ, http://www.helpe.gr/the-group/group-management/management-structure/, 

*Ημερομθνία Επίςκεθσ:20/12/15]. 

http://www.helpe.gr/the-group/group-management/management-structure/
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2.1.2. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

Ο Όκηινο Δηαηξεηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ(ΔΛ.ΠΔ.)δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηε Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε θαη δηαζέηεη 

έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

 Γηχιηζε, Δθνδηαζκφο & Δκπνξία Πεηξειαηνεηδψλ, ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ(θχξηα δξαζηεξηφηεηα). 

 Ληαληθή Δκπνξία Πεηξειαηνεηδψλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 Παξαγσγή θαη Δκπνξία Υεκηθψλ/Πεηξνρεκηθψλ. 

 Έξεπλα θαη Παξαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ. 

 Παξαγσγή θαη Δκπνξία Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

 Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο(ΑΠΔ). 

 Σερληθέο Μειέηεο. 

 Γίθηπα Αγσγψλ-Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. 
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2.1.3. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα επηρείξεζεο 

 

      Ο Όκηινο Διιεληθά Πεηξέιαηα, είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

βηνκεραληθνχο & εκπνξηθνχο Οκίινπο ζηελ Διιάδα. Ο ηνκέαο δηχιηζεο 

απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ 62% ηνπ 

απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ. Ο Όκηινο δηαζέηεη ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα 

δηπιηζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα (Αζπξφππξγνο, Διεπζίλα, 

Θεζζαινλίθε), κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 340 kbpd, θαηέρνληαο κεξίδην 

πεξίπνπ 65% ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ 

πεηξειαηνεηδψλ. Ο Όκηινο θαηέρεη δηθαηψκαηα έξεπλαο πδξνγνλαλζξάθσλ 

ζηελ Διιάδα θαη ην Μαπξνβνχλην ελψ νη ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

επηθεληξψλνληαη ζε έξεπλεο ζηηο πεξηνρέο West Obayed θαη Mesaha ηεο 

Αηγχπηνπ (ζπκκεηνρή 30% αλά πεξηνρή). Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο 

ζηνπο ηνκείο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Μέζσ ηεο 

ELPEDISON, θνηλνπξαμία κε ηελ ηηαιηθή EDISON, ήδε ιεηηνπξγεί δχν 

κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Θίζβε Βνησηίαο, 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 810 MW. Δπηπιένλ, ηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο , κε 

ραξηνθπιάθην άλσ ησλ 100 MW ζε δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο. 
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2.2. Ρπζκόο αλάπηπμεο αγνξάο 
 

 ηάδην θχθινπ δσήο 

Ζ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ είλαη έλαο δπλακηθφο Όκηινο, κε ζηέξεεο βάζεηο θαη 

ζπλερή θεξδνθνξία θαζψο πξσηαγσληζηεί ζηηο ελεξγεηαθέο εμειίμεηο ζηελ 

Διιάδα, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ν.Α Δπξψπεο. Ζ ζηαδηαθή 

κεηεμέιημή ηνπ απφ πεηξειατθή ζε ελεξγεηαθή δχλακε νθείιεηαη ζε δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, επεθηάζεηο θαη ζπκκαρίεο, αιιά θαη απφ έλα αλαπηπμηαθφ 

πξφγξακκα κε επηιεγκέλεο θεξδνθφξεο επελδχζεηο ζε λένπο ηνκείο. Ο 

θιάδνο ηνπ πεηξειαίνπ άιισζηε εμαθνινπζεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 

 Γνκή αγνξάο 

Ο ηνκέαο ηεο δηχιηζεο παγθνζκίσο έρεη αληηκεησπίζεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

πξσηνθαλή κεηαβιεηφηεηα ζηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, αιιά θαη ζηα 

πεξηζψξηα δηχιηζεο. Γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζε πξαγκαηηθά αιιά θαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαηλφκελα. Ζ Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. ράξε ζηηο άνθλεο 

πξνζπάζεηεο ησλ αλζξψπσλ, ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή θαη ηελ αλαπηπμηαθή 

δπλακηθή ηεο ζπλερίδεη λα θαηαιακβάλεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε ελεξγεηαθή 

αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Διιεληθά Πεηξέιαηα δεκηνπξγεί 

αμία δηαρεηξηδφκελε βξαρππξφζεζκεο πξνθιήζεηο ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ελψ παξακέλεη εζηηαζκέλε ζηε καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή ηεο. 

 

2.2.1. Βαζηθνί εηαηξηθνί ζηόρνη 
 
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ έρεη δηακνξθσζεί κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

εζηηάδνληαο ζηνπο παξαθάησ βαζηθνχο άμνλεο: 

• ηηο αξρέο ηεο αζθαινχο θαη φζν ην δπλαηφ θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ, 

• ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε,  

• ηελ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, 

• θαη ηελ πξνζζήθε αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνηεξαηφηεηεο, ν θάζε ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Οκίινπ νξίδεη ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο γηα ην 2014 . 
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2.2.2. Θέζε ζηελ αγνξά 

 
Έλαο δπλακηθφο Όκηινο, κε ζηέξεεο βάζεηο θαη ζπλερή θεξδνθνξία, 

πξσηαγσληζηεί ζηηο ελεξγεηαθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξψπεο. 

Ζ ζηαδηαθή κεηεμέιημή ηνπ απφ πεηξειατθή ζε ελεξγεηαθή δχλακε ζπλνδεχεηαη 

απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, επεθηάζεηο θαη ζπκκαρίεο, αιιά θαη απφ έλα 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα κε επηιεγκέλεο θεξδνθφξεο επελδχζεηο ζε λένπο 

ηνκείο. 

Σν εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πεξηιακβάλεη: 

• Γηχιηζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη δηάζεζε θαπζίκσλ. 

• Δκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεζλψλ 

πσιήζεσλ. 

• Έξεπλα θαη παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ. 

• Παξαγσγή θαη εκπνξία πεηξνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ. 

• Παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο Elpedison, ηελ απφ 

θνηλνχ εηαηξεία (50/50) κε ηελ Ηηαιηθή Edison. 

• πκκεηνρή ζην θπζηθφ αέξην, κέζσ ηεο θαηά 35% ζπκκεηνρή ζηε ΓΔΠΑ ΑΔ. 

• Παξνρή κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηερληθά έξγα ζπλαθή κε 

ζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ. 

• πκκεηνρή ζηε κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ (αγσγνί, 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο). 

Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεη επελδχζεηο θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα δηχιηζεο, ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη επελδχζεηο 

επέθηαζεο ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ N. A. 

Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ. 
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3.ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 

 

3.1.ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΝΑΛΤΔΧ 

    Αληηθείκελν ηεο Λνγηζηηθήο είλαη ε κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή εηαηξηθή επηρείξεζε, ηδησηηθή ή 

δεκφζηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κηαο επηρείξεζεο, 

επηηπγράλεηαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ε πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

ήκεξα, θχξηα κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο είλαη ε δηπινγξαθηθή ζε αληίζεζε ηεο 

απινγξαθηθήο. Ζ δηπινγξαθηθή κέζνδνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απιή 

θαηαγξαθή-θαηαρψξεζε αιιά θαη ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν. Ο ρξφλνο απηφο νξίδεηαη σο ινγηζηηθή ρξήζε θαη πεξηιακβάλεη 12 

κήλεο. Ζ Λνγηζηηθή ζπζηεκαηηθά θαηαγξάθεη θαη  πνιηηηθνπνηεί φια ηα κεγέζε 

κίαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο. Ο ξφινο ηεο 

ινγηζηηθήο επηζηήκεο απφ ηερληθήο απφςεσο ηειεηψλεη κε ηελ θαηάξηηζε θαη 

δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, (Ηζνινγηζκφο, Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο & Πίλαθαο Γηάζεζεο Κεξδψλ). ηε ζπλέρεηα μεθηλάεη 

κηα ζεηξά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο εξγαζίεο κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε, 

εξκελεία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηήζησλ απηψλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

   
3.2.ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΔΧ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 
   Αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθφ θαηαζηάζεσλ 

είλαη ηφζν ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηέο ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή φζσλ θαη ησλ ζρέζεσλ 

απηψλ δηαρξνληθά. 

Ζ αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην έρεη λα θάλεη  κε 

ηελ επηινγή θαη ηνλ ππνινγηζκφ θάπνησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ζηνηρεηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, αλάινγα θάζε θνξά κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ηελ επηδησθφκελε απνθαζηζηηθφηεηα. 
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Σν δεχηεξν ζηάδην έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάηαμε, ζηνηρεηψλνπκε κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ησλ κεηαμχ ησλ ζεκηηηθψλ 

ζρέζεσλ ελψ ην ηξίην θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε, 

κειέηε θαη εξκελεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρέζεσλ. Σα παξαπάλσ ζηαδία 

αλάιπζεο θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. 

1.ζηηο ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο έρνληαο ζαλ βάζε ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δχν ε πεξηζζφηεξσλ ρξήζεσλ. 

2.ζηηο ζπγθξίζεηο θαη κεηξήζεηο έρνληαο ζαλ βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο ρξήζεσο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο, 

αξηζκνδείθηεο, ε ηάζε ησλ  νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

δηαρξνληθά θαζψο επίζεο θαη αλαιχζεηο ησλ δηαθφξσλ κεηαβνιψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ησλ 

ζηνηρείσλ ελφο ηζνινγηζκνχ θαη ηεο   θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα θαη ησλ 

δπν θαηεγνξηψλ αλαιχζεσο πνπ πξναλαθέξακε. Καηά γεληθφ θαλφλα ,νη 

αλαιχζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζην ηη ζπκβαίλεη θαη ζην ηη ζα 

έπξεπε λα ζπκβαίλεη, παίξλνληαο ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο θάπνην 

αληηπξνζσπεπηηθφ ή πξφηππν κέγεζνο. 
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Τπάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη είλαη 

νη εμήο: 

 Ζ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΜΔΘΟΓΟ 

Ζ νξηδφληηα αλάιπζε εθηηκά ηελ κεηαβνιή ησλ κεγεζψλ αλά πεξίνδν θαη 

επηζεκαίλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ρξήζεο νξηδφληηα αλάιπζε απνθηά κεγάιε ζεκαζία φηαλ 

ε επηρείξεζε ιεηηνχξγεη επί ζεηξά εηψλ, φπνηε  θαη είλαη δπλαηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ζρεηηθψλ ηάζεσλ δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

 Ζ ΚΑΘΔΣΖ(ή ΓΗΑΣΡΧΜΑΣΗΚΖ)ΜΔΘΟΓΟ 

Αλαδεηθλχεη ηελ ζχλζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο ζην 

ζχλνιν. ηελ θάζεηε αλάιπζε θάζε ζηνηρεηφ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη θάζε 

ζηνηρεηφ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο παξνπζηάδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αληηζηνίρσο. 

 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 

Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ηα εξγαιεία γηα λα καο πξνζθέξνπλ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζε βάζνο ηα φπνηα εθθξάδνπλ ηνλ 

καζεκαηηθφ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζε δπν κεγεζ. ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε εθηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο, νη φπνηνη απνηηκνχλ ηελ 

θεξδνθνξία ,ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία, ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηελ 

ζηαζεξφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απαηηεί πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ κηαο επηρείξεζεο .Οη αλαθνξέο πνπ 

βγαίλνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα 

ηελ πνξεία ησλ εηαηξηψλ. 
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Οη αξηζκνδείθηεο ρσξίδνληαη ζε׃ 

 

 

 

 

 

 

Δκείο ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο εμήο׃ 

1) γεληθήο ξεπζηφηεηαο, 

2) άκεζεο ξεπζηφηεηαο, 

3) απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

4) απνδνηηθφηεηα κηθηνχ θέξδνπο, 

5) απνδνηηθφηεηα θαζαξνχ θέξδνπο, 

6) ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ, 

7) κέζνο φξνο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, 

8) κέζνο φξνο πιεξσκήο βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ.
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4.ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ 

4.1. ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΣΖ ΔΛ.ΠΔ. Α.Δ 

 

4.1.1. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

[ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ / ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΗΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ]. 

 Μαο δείρλεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ βξαρπρξφλησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ ηζνινγηζκφ, δειαδή ζε ηη πνζνζηφ % νη βξαρπρξφληεο απαηηήζεηο πνπ 

έρεη κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο. Όζν κεγαιχηεξεο ηνπ 100% ηφζν ην θαιχηεξν. Ζ αλαγθαία ξεπζηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο είλαη γεληθά εμαζθαιηζκέλε φηαλ νη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο είλαη ίζεο ή κηθξφηεξεο άμηαο απφ ην άζξνηζκα ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ησλ δηαζέζηκσλ ηεο. 

 

Πίνακασ 4.1: Αρικμοδείκτθσ Γενικισ Ρευςτότθτασ ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 

 

Η θαιύηεξε πεξίνδνο ηνπ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηόηεηαο γηα ηελ 

εηαηξεία ήηαλ ε ρξήζε 2012.Ελώ ην 2014 , ν δείθηεο εκθαλίδεη ζεκαληηθή 

αλάθακςε κε ζπληειεζηή 2,29.Γεληθά, νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

ηεο, θαιύπηνληαη όιν ην εμεηαδόκελν ρξνληθό δηάζηεκα από ην 

θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό. 

 

 

 

 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΚΤΚΛ.ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 3.558.785 4.116.332 4.510.400 4.470.023 4.525.606 

ΒΡΑΥ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.438.293 1.415.167 605.667 1.475.406 1.973.761 

ΑΡΗΘΜ.ΓΔΝΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

2,47 2,90 7,44 3,02 2,29 
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4.1.2.ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

[ΓΗΑΘΔΗΜΑ / ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ].  

Μαο δείρλεη ζε ηη πνζνζηφ % κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ε επηρείξεζε άκεζα ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Γειαδή αλ ην ηακείν, νη ινγαξηαζκνί 

φςεσο θαη φπνην άιιν ζηνηρεηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ άκεζα ξεπζηνπνηήζηκν 

κπνξεί λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Όζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν ην θαιχηεξν. 

 

 
Πίνακασ 4.2 : Αρικμοδείκτθσ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ ΕΛ. ΠΕ. Α.Ε. 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ 595.757 985.486 901.061 959.602 1.847.842 

ΒΡΑΥ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.438.293 1.415.167 605.677 1.475.406 1.973.761 

ΑΡΗΘΜ.ΑΜΔΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

0,41 0,69 1,48 0,65 0,93 

 

Με πνζνζηό θάιπςεο ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 1,48 γηα ηε 

ρξήζε 2012, ήηαλ ε θαιύηεξε πεξίνδνο ηεο εηαηξείαο. Γηα ηα έηε  

2010,2011 θαη 2013 αλήιζε θαηά κέζν όξν ζην 50%-60% θαη γηα ην έηνο 

2014 γύξσ ζην 1%. 
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4.1.3. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

[(ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ / ΠΩΛΖΔΗ)*365].  

Μαο δείρλεη ζε πφζεο κέξεο κέζν φξν ηα απνζέκαηα κεηαηξέπνληαη ζε 

πσιήζεηο. Γείρλεη αθελφο ηελ θχζε ηεο επηρείξεζεο αθεηέξνπ ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο λα κεγηζηνπνηεί ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όζν κηθξφηεξνο ν δείθηεο 

ηφζν ην θαιχηεξν. 

 

 
Πίνακασ 4.3 : Αρικμοδείκτθσ Σαχφτθτασ Κυκλοφορίασ Αποκεμάτων ΕΛ. ΠΕ. Α.Ε. 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 1.600.625 1.141.191 1.200.647 1.020.647 637.613 

ΠΧΛΖΔΗ 8.476.805 9.307.582 10.468.870 10.468.870 9.478.444 

ΑΡΗΘΜ.ΣΑΥ.Κ/ΡΗΑ 

ΑΠ/ΣΧΝ 

65,70 43,80 40,15 36,50 21,90 

      

 

Ο δείθηεο απηόο γηα ηελ πεληαεηία, γηα ηελ νπνία εμεηάδνπκε, θάζε ρξόλν 

γίλεηαη θαη θαιύηεξνο. Τν 2010 ήηαλ κ.ν. 65,70 εκέξεο θαη κεηώζεθε κέρξη 

ην 2014 ζε κ.ν.21,90 εκέξεο. 
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4.2. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ Μ.Ο. ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

[(ΑΠΑΗΣΖΔΗ / ΠΩΛΖΔΗ) * 365].  

Μαο δείρλεη ζε πφζεο ήκεξεο θαηά κέζν φξν νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο 

απφ ηνπο πειάηεο ηεο παξακέλνπλ αλείζπξαθηεο. Γείρλεη δειαδή ηελ εηθφλα 

ηεο πνιηηηθήο πηζηψζεσλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. 

Όζν κηθξφηεξνο ν δείθηεο ηφζν θαιχηεξνο. 

 
Πίνακασ 4.4 : Αρικμοδείκτθσ Μ.Ο. Είςπραξθσ Απαιτιςεων ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΑΠ/ΔΗ 

ΑΠΟ 

ΠΔΛΑΣΔ 

938.873 945.818 790.460 737.250 708.227 

ΠΧΛΖΔΗ 8.476.805 9.307.582 10.468.870 9.674.324 9.478.444 

ΑΡΗΘΜ. 

Μ.Ο. 

ΔΗΠΡ. 

ΑΠ/ΔΧΝ 

 

40,15 

 

36,50 

 

25,55 

 

25,55 

 

25,55 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο γηλόηαλ  ην 2010 κε 

κ.ν. 40,15 εκέξεο θαη ηελ  ηειεπηαία ηξηεηία είλαη ζηαζεξή κε κ.ν. 25,55 

εκέξεο. 
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4.2.1.ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ Μ.Ο. ΠΛΖΡΧΜΖ ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΗΧΝ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

[(ΒΡΑΥ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ / ΠΩΛΖΔΗ)*365].  

Μαο δείρλεη ζε πφζεο ήκεξεο θαηά κέζν φξν νη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο παξακέλνπλ απιήξσηεο. Γείρλεη δειαδή ηελ εηθφλα ηεο 

πνιηηηθήο πιεξσκψλ πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο. Ο δείθηεο θξίλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε ηαρχηεηαο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ θαη ζε ζρέζε κε ηελ θχζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πίνακασ 4.5 : Αρικμοδείκτθσ Μ.Ο. Πλθρωμισ Βραχυχρόνιων Τποχρεϊςεων ΕΛ. ΠΕ. Α.Ε. 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΒΡΑΥ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 1.438.293 1.415.617 605.677 1.475.406 1.973.761 

ΠΧΛΖΔΗ 8.476.805 9.307.582 10.468.870 9.674.324 9.478.444 

ΑΡΗΘΜ.Μ.Ο.  

ΒΡΑΥ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

   58,40 

 

54,75 

 

18,25 

 

54,75 

 

73 

 

Η θάιπςε ησλ βξαρπρξόλησλ ππνρξεώζεσλ γηα ην έηνο 2014 είλαη κε 

κ.ν. 73 εκέξεο. 
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Διάγραμμα 4.υςχζτιςθ είςπραξθσ απαιτιςεων και πλθρωμισ βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 

 

 

Σε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκνδείθηε Μ.Ο. είζπξαμεο απαηηήζεσλ 

εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαθνξά εκεξώλ. Η είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ 

είλαη κε κ.ν. ζηηο 25,55 εκέξεο κε ηαπηόρξνλε πιεξσκή ησλ 

βξαρπρξόλησλ ππνρξεώζεσλ λα γίλεηαη ζηηο 73 εκέξεο. 
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4.3. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

[(ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ / ΠΩΛΖΔΗ) * 100]. 

 Μαο δείρλεη ζε πνζνζηφ % ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο κε ην φπνην πσιεί 

ε επηρείξεζε ην παξαγφκελν πξντφλ θαη δείρλεη ηδηαίηεξα ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηφζν ην 

θαιχηεξν. 

 

Πίνακασ 4.6. Αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ κακαροφ κζρδουσ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. 

 

 

 

 

Ο δείθηεο απόδνζεο θαζαξνύ θέξδνπο είλαη πνιύ ρακειόο θαη 

ζπλερώο κεησκέλνο από ην έηνο 2010 έσο θαη ην έηνο 2014. Τν 2010 

ην θαζαξό θέξδνο ήηαλ 2% θαη έθηαζε ην 2014 λα είλαη -3%. Θα 

πξέπεη λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ζηελ ηηκή πώιεζεο ησλ πξντόλησλ, 

γηα λα κελ θαηαγξαθνύλ δεκίεο κε ηαπηόρξνλε κείσζε ησλ δαπαλώλ 

εθκεηάιιεπζεο. 

 

 

 

 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΔΡΓΟ 

187.419 117.666 82.582 -272.465 -368.590 

ΠΧΛΖΔΗ 2.531.618 9.307.582 10.468.870 2.214.466 1.728.546 

ΑΡ/ΣΖ 

ΑΠΟΓ. 

Κ.Κ. 

 

2% 

 

1% 

 

0% 

 

-2% 

 

-3% 
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4.3.1. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

[(ΜΗΚΣΑ ΚΔΡΓΖ / ΠΩΛΖΔΗ)*100]. . 

Μαο δείρλεη ζε πνζνζηφ % ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο κε ην νπνίν πσιεί ε 

επηρείξεζε ην παξαγφκελν πξντφλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ε 

επηρείξεζε. Καηαδεηθλχεη θαη έκκεζα ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά ηνπ πξντφληνο. Όζν κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ ηφζν ην θαιχηεξν. 

 

Πίνακασ 4.7.Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Μικτοφ Κζρδουσ ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 

 

 

Ο δείθηεο γηα ην ρξνληθή δηάζηεκα 2010 – 2014 έρεη πέζεη ζεκαληηθά. 

Τν 2010 ην κηθηό θέξδνο αλέξρεηαη ζην 9% θαη ε θζίλνπζα πνξεία 

ησλ επόκελσλ εηώλ έθηαζε ην 2014 λα είλαη ζην 1%. Η εηαηξεία ζα 

πξέπεη λα θάλεη κία αλαζεώξεζε ζηελ ηηκή πώιεζεο ησλ πξντόλησλ 

ηεο ή λα κεηώζεη ηηο δαπάλεο, ώζηε λα απμεζεί ην κηθηό θέξδνο, γηα 

λα κπνξεί λα θάιπςε ηα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο, γηα λα κελ 

θαηαγξάθνπλ δεκίεο. 

 

 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΜΗΚΣΟ 

ΚΔΡΓΟ 

816.029 650.093 567.116 305.152 144.836 

ΠΧΛΖΔΗ 8.476.805 9.307.582 10.468.870 9.674.324 9.478.444 

ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΓ/ΣΑ 

ΜΗΚΣΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

 

9% 

 

6% 

 

5% 

 

3% 

 

1% 
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4.3.2. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

[(ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ / ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ)*100].  

Μαο δείρλεη ζε πνζνζηφ % ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ίδησλ θεθαιαίσλ, ηελ 

ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ επηρεηξεκαηία λα αμηνπνηεί ηα ηδία θεθάιαηα θαη λα 

παξάγεη απφ απηά θαζαξά θέξδε. Όζν κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ ηφζν ην 

θαιχηεξν. 

Πίνακασ 4.8.Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ιδίων Κεφαλαίων ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 187.419 117.666 82.582 -272.465 -368.590 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2.531.618 2.529.990 2.496.231 2.214.466 1.728.546 

ΑΡΗΘΜ.ΑΠΟΓ/ΣΑ 

ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 

7% 

 

4% 

 

3% 

 

-12% 

 

-21% 

 

Καη ν δείθηεο απηόο εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά κεησκέλνο από ην 2010 θαη 

κεηά, πνπ ελώ ε απόδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ήηαλ 7% έθηαζε ην 

2014 λα έρεη απόδνζε -21%. Όπσο πξναλαθέξακε εάλ δελ ππάξμεη 

αύμεζε ηνπ κηθηνύ θέξδνπο πώιεζεο πξντόλησλ ή κείσζε ησλ 

δαπαλώλ εθκεηάιιεπζεο ε απόδνζε ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη 

αξλεηηθή θαη λα κελ είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ εηαηξεία. 
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5.ΥΡΖΜΑΣΗΣΗΡΗΑΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ 

5.1.ΜΔΣΟΥΖ 

Οη κεηνρέο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα 

Υξεκαηηζηήξηα Αζελψλ θαη Λνλδίλνπ, κε ηε κνξθή Γηεζλψλ Απνζεηεξίσλ 

Δγγξάθσλ(Global Depository Receipts-GDRs).Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 666.284.703,30 δηαηξνχκελν ζε 305.635.185 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο άμηαο 2,18 € ε θάζε θαηά δηθαηψκαηα ησλ κεηνρψλ 

ηεο Δηαηξείαο ,πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηνπο, είλαη αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ,ζην φπνην αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο 

κεηνρήο. Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ ηα ηδία δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη 

θάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ν Νφκνο θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Ζ επζχλε ησλ 

κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ 

πνπ θαηέρνπλ. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Γεληθή 

Καηεγνξία (Κχξηα Αγνξά),ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

     Ζ κεηνρή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ζπκκεηέρεη κε ζεκαληηθή 

ζηάζκηζε ζην Γεληθφ Γείθηε ηνπ Υ.Α., ζην Γείθηε FTSE/XA Πεηξειαίνπ –

Αεξίνπ FTSE/Med 100,Γείθηε ηηκψλ Greece-Turkey 30 θαη Γείθηε Global X 

FTSE  Greece 20 ETF. 

Πίνακασ 5.1.φμβολα Μετοχισ. 

Πηγή: ΕΛΠΕ,  http://www.helpe.gr/investor-relations/stock/key-data, 

[Ημερομθνία Επίςκεψθσ:20/12/15]. 

 

 

http://www.helpe.gr/investor-relations/stock/key-data


 
 

xlviii 
 

Διάγραμμα5.1. Χρθματιςτθριακι  αξία τθσ μετοχισ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. 

 

Πηγή: ΕΛΠΕ, http://www.helpe.gr/investor-relations/stock/chart/, [Ημερομθνία 

Επίςκεψθσ:20/12/15]. 

 

5.3.3.ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΞΗΑ ΜΔΣΟΥΖ 

Πίνακασ 5.2.Αρικμοδείκτθσ Χρθματιςτθριακι Αξία Μετοχισ. 

ΔΣΟ 2010 2011 2012 2013 2014 

ΚΔΡΓΖ 

ΑΝΑ 

ΜΔΣΟΥΖ 

 

0,59 

 

0,37 

 

0,28 

 

-0,88 

 

-1,20 

ΜΔΡΗΜΑ 0,37 0,37 0,15   

 

 

 

 

 

http://www.helpe.gr/investor-relations/stock/chart/
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Διάγραμμα5.2.ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕ) ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ 2010-2014(€/μετοχι) 

 

Πθγι: ΕΛΠΕ, http://www.helpe.gr/investor-relations/stock/dividend/, [Ημερομθνία 

Επίςκεψθσ:20/12/15]. 

 

Σύκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνύκε όηη ε κεηνρή ηα 

ηειεπηαία δύν έηε παξνπζηάδεη δεκηά. 

-1,2 

-1 

-0,8 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

2010 2011 2012 2013 2014 

0,59 

0,37 
0,28 

-0,88 

-1,2 

0,37 0,37 

0,15 

υγκρίςιμα Κζρδθ(Ζθμιζσ)ανά 
Μετοχι 

Μζριςμα 

http://www.helpe.gr/investor-relations/stock/dividend/
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Διάγραμμα5.3.Μετοχικι φνκεςθ. 

 

 

Πηγή: ΕΛΠΕ, http://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/shareholders-structure/, 

[Ημερομθνία Επίςκεψθσ:20/12/15]. 

http://www.helpe.gr/investor-relations/key-data/shareholders-structure/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ



   χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε εμέηαζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ., θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη είλαη ε κεγαιχηεξε 
εηαηξεία παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Με 
θχθιν εξγαζίαο απμεκέλν απφ ην 2010 κέρξη ην έηνο 2012 θαηά 50% θαη κε 
κείσζε ην 2014 θαηά 10%, ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο λα είλαη φιε ηελ 
πεληαεηία κηθξφηεξν ηνπ 1. Καλέλα έηνο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ δελ 
θάιππηε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. ηελ άκεζε ξεπζηφηεηα φκσο 
έρεη ηνλ θαιχηεξν δείθηε, θαιχπηνληαο ην 93% ησλ βξαρππξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ. Έρεη βειηηψζεη θαηά πνιχ ηνλ ρξφλν παξακνλήο ησλ 
πξντφλησλ ηεο ζηηο απνζήθεο ηεο απφ 65,70 εκέξεο κέζν φξν ην 2010 ζε 
21,90 εκέξεο κέζν φξν ην 2014. Δηζπξάηηεη πην γξήγνξα ηεο απαηηήζεηο ηεο, 
αιιά έρεη απμήζεη ηνλ ρξφλν πιεξσκήο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
ηεο. Σν 2010 ν κέζνο φξνο εηζπξάμεσλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο ήηαλ 40,15 
εκέξεο θαη ν κέζνο φξνο πιεξσκήο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ήηαλ 58,40 
εκέξεο κ.ν, ην 2014 ε είζπξαμε γηλφηαλ θαηά κ.ν. ζηηο 25,55, ε πιεξσκή 
φκσο γηλφηαλ ζηηο 54,75 εκέξεο κ.ν. Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο κε θαιχηεξε 
απφδνζε ην 2010, ιφγσ αληαγσληζηηθφηεηαο κεησλφηαλ θαη’ έηνο, αιιά 
παξέκεηλαλ ηθαλνπνηεηηθνί θαη γηα ηα έηε 2011, 2012, 2013. Ζ ζεκαληηθή 
κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ην 2014 1% απφ 9% ην 9% ην 2010, είρε σο 
απνηέιεζκα λα ππάξμεη δεκία θαη ε απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ λα εθηνμεπζεί 
απφ 7% ζην -21%. 
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Πίνακασ 6.Κφρια Χρθματοοικονομικά τοιχεία 2014. 

 

Πηγή: ΕΛΠΕ, http://www.helpe.gr/the-group/at-a-glance/, [Ημερομθνία 

Επίςκεψθσ:20/12/15]. 

http://www.helpe.gr/the-group/at-a-glance/
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