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Το γενικό οικονομικό περιβάλλον, 

όπως αυτό συνοψίζεται σε τέσσερις 

βασικούς πυλώνες, βιομηχανία, υπηρε-

σίες, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, κα-

ταναλωτική εμπιστοσύνη, δείχνει έντονα 

αρνητικά σημάδια. Αναλυτικά, στη Βιο-

μηχανία διευρύνονται οι αρνητικές προ-

βλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής, 

αλλά και οι εκτιμήσεις για παραγγελί-

ες προς προμηθευτές, με τις εκτιμήσεις 

για τα αποθέματα, αντίθετα, να κατα-

γράφουν αποκλιμάκωση. Στις Υπηρεσί-

ες, έντονη είναι η πτώση στις εκτιμήσεις 

για το τρέχον επίπεδο εργασιών, με τις 

αντίστοιχες για την τρέχουσα πορεία της 

ζήτησης, αλλά και τις προβλέψεις για τη 

βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να 

κινούνται επίσης πτωτικά, αν και ηπιότε-

ρα. Στο Λιανικό Εμπόριο, οι πολύ αρνη-

τικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλή-

σεις εξασθενούν, ενώ σημαντική είναι η 

αποκλιμάκωση στο δείκτη εκτιμήσεων 

για τα αποθέματα. Τις εξελίξεις αυτές, 

όμως, αντισταθμίζει, εν μέρει, η πτώση 

στις προβλέψεις για την εξέλιξη των πω-

λήσεων το επόμενο τρίμηνο. Στις Κατα-

σκευές, οι εκτιμήσεις για το επίπεδο προ-

γράμματος εργασιών των επιχειρήσεων 

καταγράφουν νέο χαμηλό ρεκόρ, ενώ 

πτωτικά κινούνται και οι προβλέψεις για 

την απασχόληση, υπογραμμίζοντας τη 

δεινή κατάσταση του κλάδου. 

Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, η κα-

τάσταση που υποδηλώνεται από τους 

επιμέρους δείκτες είναι εκρηκτική, αφού 

τα επιμέρους στοιχεία καταγράφουν όλα 

νέα ιστορικά, χαμηλά ρεκόρ. Οι προβλέ-

ψεις για την οικονομική κατάσταση της 

χώρας και του νοικοκυριού, χάνουν αμ-

φότερες πάνω από 10 μονάδες, ενώ 

ανάλογη είναι και η μείωση στην πρόθε-

ση για αποταμίευση. Τέλος, οι προβλέ-

ψεις για την εξέλιξη της ανεργίας υπερ-
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τονίζουν την αγωνία των πολιτών σχε-
τικά με το φόβο απώλειας της εργασί-
ας τους. Στο μεταξύ, πρώτο θέμα στην 
ατζέντα των επιχειρήσεων είναι η χρη-
ματοδότηση των δραστηριοτήτων τους 
και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. 
Θα πρέπει να δοθεί άμεσα μία δραστι-
κή λύση στο κρίσιμο πρόβλημα της ρευ-
στότητας. Εδώ και παραπάνω από ένα 
χρόνο, τα κεφάλαια κίνησης των ελληνι-
κών επιχειρήσεων έχουν στερέψει. Ακό-
μα και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις βλέπουν 
τις πιστωτικές γραμμές με τις τράπεζες 
τους, είτε να έχουν κλείσει, είτε να τους 
ζητούνται επιτόκια, τα οποία θα χαρα-
κτηρίζονταν ως ληστρικά.

Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι τα 
προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν, 
εφόσον η πολιτεία επιδιώξει και κατα-
φέρει: τη διατήρηση της κοινωνικής συ-
νοχής, τη σταθεροποίηση της οικονο-
μίας, την αποκατάσταση του μεγαλύ-
τερου προβλήματος της ρευστότητας, 
τη μείωση των δαπανών του δημόσιου 
τομέα, ώστε να μην επιβαρύνεται ο ιδι-
ωτικός τομέας σε τέτοιο σημείο που θα 
σταματήσει την όποια αναπτυξιακή του 
δράση, την άμεση επιτάχυνση των με-
ταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό 
του κράτους, καθώς και την απελευθέ-
ρωση όλων των κλάδων της ελληνικής 
οικονομίας. Επιπρόσθετα, τη διατήρη-
ση της απασχόλησης με επιδότηση της 
απασχόλησης και όχι της ανεργίας, την 
αποτελεσματική λειτουργία του δημό-
σιου τομέα με την εξαφάνιση φαινομέ-
νων λευκής απεργίας ή παρεμπόδισης 
με απεργιακές κινητοποιήσεις της εξυ-
πηρέτησης του ιδιωτικού τομέα και στην 
πραγματική εξάλειψη της γραφειοκρατί-
ας, τη συνεπή εκπλήρωση των συσσω-
ρευμένων υποχρεώσεων του Δημοσίου 
στις επιχειρήσεις.

Τι επηρέασε τα μεγέθη του 
3ου τριμήνου

Το χειρότερο 9μηνο της ιστορίας τους 
κατέγραψαν οι εισηγμένες εταιρείες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών σε μια περίοδο, 
όπου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
“η τέλεια καταιγίδα” για το εγχώριο επι-
χειρείν. Η δημοσιονομική “ομίχλη” απο-
δείχθηκε αρκετά ισχυρότερη της αρχι-
κής προσπάθειας, που είχε σημειωθεί 
κατά τα πρώτα δύο τρίμηνα, περιορίζο-
ντας τη δυναμική κάποιων μικρών κλα-
δικών βελτιώσεων. 

Η εποχική συνεισφορά των καλοκαιρι-
νών μηνών επηρέασε μόνο επιμέρους 
περιπτώσεις, που αφορούν τη ζήτηση 
συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσι-
ών (μεταφορές - ξενοδοχεία - τρόφιμα), 
αφού η αύξηση της τουριστικής κίνη-
σης σε πλήθος αυξήσεων δεν μεταφρά-
στηκε σε ανάλογη ροή εσόδων για την 
πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών. 
Θα ήταν περίπου αναμενόμενο να υπάρ-
ξει, έστω, κάποια συγκράτηση των πολύ 
μέτριων επιδόσεων 6μήνου των εμπορι-
κών εταιρειών ή του χονδρικού εμπορί-
ου, που θα έδινε κάποιο θετικότερο μή-
νυμα ως προς την προσαρμογή της αγο-
ράς στα νέα δεδομένα.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν απογοη-
τευτικό, αφού, ακόμα και αν εξαιρεθούν 
οι τράπεζες, η συνολική κερδοφορία του 
3ου τριμήνου των εισηγμένων εταιρειών 
περιορίζεται στα €138 εκατ. Αν σε αυτή 
την εικόνα συνυπολογιστεί το γεγονός, 
ότι μια σειρά πολύ ζημιογόνων εταιρει-
ών δεν συμμετέχει πια, λόγω παύσης 
δραστηριότητας, διαγραφής από το χρη-
ματιστήριο ή μη δημοσίευσης ισολογι-
σμών, τότε η τελική εικόνα επιδεινώνεται 
ακόμα περισσότερο. Ο λόγος κερδοφό-
ρων/ ζημιογόνων εταιρειών στο ΧΑ πα-
ρέμεινε στο χειρότερο σημείο της τελευ-
ταίας δεκαετίας, αφού μόλις 1 στις 3 ει-
σηγμένες είναι κερδοφόρος και μόλις 1 
στις 5 εταιρείες (57) έχει πάει καλύτερα 
από πέρυσι.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΒΕΤΑ 
Χρηματιστηριακή, το 3ο τρίμηνο του 
2011 επηρέασαν:
• Οι αυξημένες προβλέψεις επισφαλών  
 δανείων, αλλά και της αξίας των κρα- 
 τικών ομολόγων των τραπεζών. 
• Η εγχώρια ύφεση, η μειωμένη αγορα- 
 στική δύναμη λόγω ανεργίας και το  
 αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω  
 πετρελαίου περιόρισε τα κέρδη ή αύ- 
 ξησε τις ζημιές στο λιανικό εμπόριο. 
• Η εποχική  ζήτηση του καλοκαιριού  
 βελτίωσε μερικώς τους κλάδους που  
 έχουν υψηλότερη συσχέτιση με τη ζή- 
 τηση της θερινής περιόδου. 
• Η μειωμένη κατασκευαστική δραστη- 
 ριότητα. 
• Οι μειωμένοι φορολογικοί συντελε- 
 στές βελτίωσαν τα περιθώρια της τελι- 
 κής γραμμής. Επίσης, στις ΔΕΚΟ υπήρξε  
 περιορισμός του λειτουργικού κόστους,  
 λόγω των μισθολογικών μειώσεων. 

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των 
εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσι-
άζονται στον Πίνακα 1.
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Τα αριθμητικά επίπεδα διαπραγμάτευ-

σης της εγχώριας αγοράς είναι τα χα-

μηλότερα των τελευταίων είκοσι ετών. 

Πολλοί κίνδυνοι έχουν τιμολογηθεί 

σε σημαντικό βαθμό και αυτό μπορεί 

να δώσει την ευκαιρία για κάποιο ράλι 

εξορθολογισμού, εφόσον περιοριστούν 

οι αρνητικές επιδράσεις από τη δημοσι-

ονομική κατάσταση της χώρας, ενδεχό-

μενο το οποίο εξαρτάται, σχεδόν μονο-

μερώς, από εξωτερικούς παράγοντες.

Ως εκ τούτου, θα διατηρηθεί η θετι-
κή οπτική σε μια σειρά εταιρειών, που 
έχουν πιο λογική έκθεση στην εγχώρια 
ζήτηση και απέδειξαν ότι, τουλάχιστον 
φέτος, είναι σε θέση να παράξουν αξία 
για το μέτοχο. Σε αυτές τις εταιρείες ανα-
μένεται κάτι καλύτερο από μια άνοδο 
εξορθολογισμού σε μεσοπρόθεσμο ορί-
ζοντα, καθώς θα τύχουν και της πρώ-
της προσοχής των θεσμικών κεφαλαίων, 
που θα αναζητήσουν περιπτώσεις ελκυ-
στικών ελληνικών εταιρειών.

Προοπτικές

Η κάμψη της ζήτησης και η αδυναμία 
χρηματοδότησης των πωλήσεων ή κά-
ποιας άλλης παραγωγικής ιδέας, θα 
κρατήσει τους τζίρους σε χαμηλά επίπε-
δα. Οι κλάδοι που θα παραμείνουν υπό 
πίεση είναι αυτοί που έχουν και την με-
γαλύτερη έκθεση στη ζήτηση της λιανι-
κής (εμπόριο αυτοκινήτων, ένδυση, υπό-
δηση, ηλεκτρικά είδη), η κατασκευή και 
ο χώρος των μέσων ενημέρωσης.

Αποτελέσματα για το 9μηνο του 2011 των εισηγμένων 
εταιρειών στο ΧΑ
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* Κύκλος εργασιών & EBITDA πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων

Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 9μηνο του 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 12/2011
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Αποτελέσματα για το 9μηνο 2011 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά 
από φόρους & ΔΜ

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €) 2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 987.280 1.038.759 5,2% 123.692 129.935 5,0% 23.769 596 -97,5%
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 528.843 482.490 -8,8% 12.760 19.741 54,7% 687 5.712 731,4%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.599.317 4.265.679 -7,3% 1.525.286 1.323.487 -13,2% 63.873 107.768 68,7%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 43.623 43.458 -0,4% 7.838 5.137 -34,5% 3.123 1.432 -54,1%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 9.368.299 9.146.273 -2,4% 711.682 -6.358.258 -993,4% 204.535 -7.108.411 -3575,4%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.283 2.990 31,0%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -6.386 -20.545 -221,7%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 147.260 141.065 -4,2% 762 19.524 2462,2% -56.022 -31.015 44,6%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 6.323.536 6.370.854 0,7% 350.024 336.321 -3,9% -1.353.738 -344.798 74,5%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 10.295.629 13.260.537 28,8% 532.646 629.979 18,3% 264.668 305.203 15,3%
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1.444.466 1.548.162 7,2% 16.959 17.096 0,8% 4.188 172 -95,9%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.510.401 4.250.226 -5,8% 1.238.051 814.227 -34,2% 525.909 99.535 -81,1%
ΥΔΡΕΥΣΗ 341.264 326.845 -4,2% 66.933 88.886 32,8% 24.395 42.308 73,4%

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.079.443 1.169.069 8,3% 12.759 -5.712 -144,8% -88.872 -89.726 -1,0%
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - EKTΥΠΩΣΕΙΣ 479.493 350.968 -26,8% -48.998 -48.782 0,4% -62.297 -93.549 -50,2%
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 136.621 96.753 -29,2% 54.716 35.796 -34,6% -23.198 -38.867 -67,5%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 4.494.559 3.738.557 -16,8% 702.206 550.823 -21,6% 416.985 404.481 -3,0%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 707.046 566.483 -19,9% 56.779 16.079 -71,7% -33.555 -137.555 -309,9%
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3.014.850 3.577.571 18,7% 181.934 173.703 -4,5% -40.052 -67.138 -67,6%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 522.335 755.723 44,7% 109.063 113.121 3,7% 67.890 76.210 12,3%
MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 413.081 505.381 22,3% 66.856 70.605 5,6% 21.110 20.546 -2,7%
ΚΑΛΩΔΙΑ 306.079 357.749 16,9% 10.616 15.116 42,4% 1 900 89900,0%
MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 1.735.851 1.472.230 -15,2% 371.456 302.185 -18,6% 108.959 51.151 -53,1%
ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.058.997 808.182 -23,7% 232.687 -640.111 -375,1% 26.254 -749.417 -2954,5%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 879.839 888.474 1,0% 43.323 44.183 2,0% -16.664 -73.407 -340,5%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.032.710 1.028.000 -0,5% 196.089 179.266 -8,6% 82.527 75.639 -8,3%
ΤΡΟΦΙΜΑ 492.581 488.915 -0,7% 54.126 41.866 -22,7% -17.462 -15.841 9,3%
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 32.725 29.640 -9,4% 4.657 4.169 -10,5% 1.530 782 -48,9%
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 5.303.275 5.330.084 0,5% 887.664 725.425 -18,3% 404.695 280.253 -30,7%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 418.482 458.166 9,5% 26.242 32.951 25,6% 17.021 25.094 47,4%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 137.376 140.503 2,3% 26.062 27.239 4,5% 2.319 4.199 81,1%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 41.463 33.815 -18,4% 2.188 395 -81,9% 959 -2.579 -368,9%
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 128.402 118.061 -8,1% 19.117 33.771 76,7% 5.252 13.914 164,9%
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 0 0 0 0 0 0
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 100.305 86.136 -14,1% -10.445 -13.794 -32,1% -24.461 -29.478 -20,5%
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 65.415 61.181 -6,5% 3.185 1.664 -47,8% -2.174 -2.803 -28,9%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.853.196 2,442.156 -14,4% 268.661 181.675 -32,4% -20.444 -163.721 -700,8%
ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 454.105 523.232 15,2% 41.955 58.753 40,0% 5.553 16.969 205,6%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 29.734 29.486 -0,8% 3.189 2.975 -6,7% -497 -291 41,4%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ 115.427 101.056 -12,5% -12.807 -10.617 17,1% -27.640 -27.160 1,7%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 62.745 31.595 -49,6% -4.608 -5.141 -11,6% -12.846 -12.520 2,5%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 49.898 47.609 -4,6% 1.668 1.465 -12,2% 2.628 -650 -124,7%
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 286.067 221.122 -22,7% 11.452 9.691 -15,4% -18.819 -22.503 -19,6%
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 143.058 147.360 3,0% 67.489 65.161 -3,4% 15.571 15.880 2,0%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 40.312 36.908 -8,4% -178 -15.120 -8394,4% -3.257 -17.611 -440,7%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 426.508 469.467 10,1% 49.467 57.094 15,4% -4.061 15.370 478,5%
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 16.656 20.141 20,9% -491 960 295,5% -4.322 -2.638 39,0%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ* 56.280.253 57.859.848 2,8% 7.303.030 5.391.187 -26,2% 479.917 -7.485.119 -1659,7%
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Από την άλλη πλευρά, όσες εταιρείες 
έχουν προλάβει να αλλάξουν το γεω-
γραφικό μίγμα πωλήσεων ή έχουν πε-
ριορίσει ζημιογόνες δραστηριότητες, θα 
έχουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις και 
θα διαφοροποιηθούν αισθητά από το 
σύνολο. 

Δυστυχώς όμως, τα χρονικά περιθώρια 
για να αλλάξει το μίγμα πωλήσεων και 
να κατευθυνθεί προς το εξωτερικό είτε 
δεν υπάρχουν, ή δεν μπορούν να υπο-
στηριχθούν από τους υπάρχοντες πό-
ρους. Περιθώρια εξεύρεσης κεφαλαί-
ων δεν υπάρχουν, τουλάχιστον όσο η 
κατάσταση στις τράπεζες παραμένει ως 
έχει, ενώ οι εξοικονομήσεις μέσω ανα-
διαρθρώσεων και περιορισμού κόστους 
έχουν εξαντληθεί στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις. Η νέα γενιά των εταιριών, 
που θα προσφύγουν στο άρθρο 99, 
είναι προ των πυλών και αυτό θα πρέπει 
να εκτιμηθεί άμεσα τόσο από τους μετό-
χους των εταιριών αυτών, όσο και από 
τους δανειστές τους. Στο 4ο τρίμηνο, οι 
ζημιές αναμένεται να διατηρηθούν σε 
υψηλά επίπεδα, κυρίως, λόγω της αύξη-
σης των τραπεζικών επισφαλειών που, 
ενδεχομένως, θα προκύψουν από το δι-
αγνωστικό τεστ της Blackrock, αλλά και 
της απεικόνισης της έκτακτης εισφοράς 
και του φόρου ακινήτων σε όλες τις ει-
σηγμένες. Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση 
της αγοράς, τα €28 δις ενσωματώνουν 
πολλά ακραία σενάρια, όπου σε επιμέ-
ρους εταιρίες είναι μάλλον υπερβολικά. 

Από την άλλη πλευρά, η κερδοφορία 
που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια 
τέτοια αποτίμηση, αν και δεν είναι απαι-
τητική, δεν φαίνεται να μπορεί να παρα-
χθεί χωρίς τη συμβολή του τραπεζικού 
κλάδου, ο οποίος, ακόμα και στην περί-
οδο που η αγορά είχε κέρδη μετά από 
φόρους €3 δις, είχε μια συνεισφορά κο-
ντά στο 35% με 40%. Αυτό στερεί από 

την αγορά κάποιες δυνάμεις που στο 
παρελθόν είχαν αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς για την προσέγγιση των ελληνι-
κών εισηγμένων επιχειρήσεων. Δεν πα-
ραβλέπουμε, ωστόσο, ότι τα αριθμητικά 
επίπεδα διαπραγμάτευσης της εγχώριας 
αγοράς είναι τα χαμηλότερα των τελευταί-
ων είκοσι ετών. Σημείο αναφοράς για τη 
βελτίωση της ψυχολογίας και της αλλα-
γής, ίσως, κάποιων δεδομένων ζήτησης 
αποτελεί το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα, κατά το οποίο θα υπάρξουν 
σημαντικές αποφάσεις για τις εκταμι-
εύσεις των δανείων από ΔΝΤ και Ε.Ε., 
τις αποκρατικοποιήσεις, το πρόγραμμα

μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Όλα 
τα παραπάνω είναι κρίσιμοι παράγοντες, 
οι οποίοι, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
που θα φέρουν, θα έχουν και την ανά-
λογη επίπτωση στην αγορά. Και η μόνη 
περίπτωση να αρχίσει ο χρόνος να μετρά 
υπέρ των εταιρειών είναι οι εξελίξεις αυ-
τές να είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

Κλάδος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενο-
ποιημένων ισολογισμών των εισηγμέ-
νων εταιρειών του κλάδου Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύ-
κλος εργασιών στο 9μηνο του 2011 δια-
μορφώθηκε στα €6,8 δις από €7,2 δις 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2010, μειωμένος κατά 6,1%. Τα 
EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,5 δις 
από €1,7 δις, σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο 9μηνο του 2010, μειωμένα κατά 
11,5%. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και 
Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθη-
καν στις €70 χιλιάδες και παρουσίασαν 
βελτίωση κατά 5,1%.

Στις επιχειρήσεις Πληροφορικής ο κύ-
κλος εργασιών στο 9μηνο του 2011 δι-
αμορφώθηκε στα €6,8 δις μειωμένος 
κατά 6,1%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,5 
δις αυξημένα κατά 7,7%, ενώ τα Κέρδη 
μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειο-
ψηφίας έφτασαν τα €1,7 εκατ. μειωμένα 
κατά 90,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
9μηνο του 2010.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων 
εταιρειών Είδη - Λύσεις Πληροφορικής 
για το 9μηνο του 2011 διαμορφώθηκε 
στα €482,5 εκατ. και σημείωσε μείωση 
κατά 8,8%, τα EBITDA έφτασαν στα €19,7 
εκατ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 

54,7% και τα Κέρδη μετά από Φόρους 
και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν 
αύξηση κατά 731,4% στα €5,7 εκατ., σε 
σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο πέρυσι.

Στις Τηλεπικοινωνίες, ο κύκλος εργασι-
ών στο ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε 
στα €4,3 δις και σημείωσε μείωση κατά 
7,3%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,3 δις 

 Πολλοί κίνδυνοι 
έχουν τιμολογηθεί

σε σημαντικό βαθμό 
και αυτό μπορεί

να δώσει την ευκαιρία 
για κάποιο ράλι 

εξορθολογισμού 

Αποτελέσματα για το 9μηνο του 2011 των εισηγμένων 
εταιρειών στο ΧΑ
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Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 9μηνο του 2011 
Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 12/2011

54,7% και τα Κέρδη μετά από Φόρους 
και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν 
αύξηση κατά 731,4% στα €5,7 εκατ., σε 
σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο πέρυσι.

Στις Τηλεπικοινωνίες, ο κύκλος εργασι-
ών στο ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε 
στα €4,3 δις και σημείωσε μείωση κατά 
7,3%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,3 δις 

μειωμένα κατά 13,2% και τα Κέρδη μετά 
από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψη-
φίας έφτασαν τα €107,8 εκατ. αυξημέ-
να κατά 68,7%, σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο 9μηνο του 2010. Τα αποτελέσμα-
τα του κλάδου πλήττονται από τη δυ-
σμενή δημοσιονομική κατάσταση της 
εγχώριας αγοράς. Η δημιουργία νέων 
προϊόντων με τη διάθεση νέων πακέτων 

που προσφέρουν είτε ολοκληρωμένες 
τηλεπικοινωνιακές λύσεις, ή πιο εξειδι-
κευμένες, δημιουργούν ευκαιρίες για 
τους ομίλους.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εισηγμέ-
νων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο 
ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Αποτελέσματα για το 9μηνο 2011 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους & ΔΜ

Α/Α  ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)  2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

1 ALTEC 12.392 14.957 20,7% -6.187 15 100,2% -8.567 -5.774 32,6%

2 BΥΤΕ COMPUTER 21.312 16.062 -24,6% 1.845 839 -54,5% -770 -1.220 -58,4%

3 COMPUCON 2.223 2.184 -1,8% -37 227 713,5% -535 -522 2,4%

4 INFORM ΛΥΚΟΣ 78.228 78.907 0,9% 11.272 7.879 -30,1% -387 255 165,9%

5 IΝΤRALOT 797.723 856.500 7,4% 109.843 112.132 2,1% 37.013 10.852 -70,7%

6 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7.629 6.025 -21,0% 3.714 3.928 5,8% 1.742 1.655 -5,0%

7 PC SYSTEMS 6.382 5.782 -9,4% -570 -1.053 -84,7% -1.682 -2.658 -58,0%

8 PROFILE 6.914 6.530 -5,6% 696 1.294 85,9% 46 100 117,4%

9 QUALITY & RELIABILITY 2.374 2.129 -10,3% -662 -825 -24,6% -804 -768 4,5%

10 SPACE HELLAS 32.983 29.486 -10,6% 2.213 2.756 24,5% 55 215 290,9%

11 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ 13.347 14.038 5,2% -1.110 186 116,8% -2.296 -1.553 32,4%

12 ΙΛΥΔΑ 4.265 4.652 9,1% 1.587 1.495 -5,8% 31 9 -71,0%

13 ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.508 1.507 -0,1% 1.088 1.062 -2,4% -77 5 106,5%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Σύνολο 987.280 1.038.759 5,2% 123.692 129.935 5,0% 23.769 596 -97,5%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14 CPI  (3Μ 2011) 4.358 4.334 -0,6% 113 38 -66,4% -99 -175 -76,8%

15 INFO QUEST 237.334 225.766 -4,9% 6.386 9.854 54,3% 710 2.004 182,3%

16 ΙΝΤΕΡΤΕΚ 27.144 23.141 -14,7% 302 470 55,6% 14 -260 -1957,1%

17 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 260.007 229.249 -11,8% 5.959 9.379 57,4% 62 4.143 6582,3%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σύνολο 528.843 482.490 -8,8% 12.760 19.741 54,7% 687 5.712 731,4%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

18 HOL 147.830 166.010 12,3% 38.044 48.365 27,1% -23.217 -12.592 45,8%

19 FORTHNET 299.087 307.469 2,8% 50.342 20.622 -59,0% -44.210 -76.440 -72,9%

20 ΟΤΕ 4.152.400 3.792.200 -8,7% 1.436.900 1.254.500 -12,7% 131.300 196.800 49,9%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Σύνολο 4.599.317 4.265.679 -7,3% 1.525.286 1.323.487 -13,2% 63.873 107.768 68,7%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

21 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 6.766 3.311 -51,1% 336 -1.446 -530,4% -716 -2.126 -196,9%

22 ΙΝΤΕΑΛ 37.746 30.347 -19,6% 1.380 885 -35,9% 973 406 -58,3%

23 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 417.716 386.060 -7,6% 44.846 43.157 -3,8% -26.960 -39.202 -45,4%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, Σύνολο 462.228 419.718 -9,2% 46.562 42.596 -8,5% -26.703 -40.922 -53,2%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

24 NEWSPHONE 43.623 43.458 -0,4% 7.838 5.137 -34,5% 3.123 1.432 -54,1%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Σύνολο 43.623 43.458 -0,4% 7.838 5.137 -34,5% 3.123 1.432 -54,1%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

25 MICROLAND COMPUTERS 27 0 -100,0% -113 -9 92,0% -158 -20 87,3%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Σύνολο 27 0 -100,0% -113 -9 92,0% -158 -20 87,3%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

26 MARAC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 5.261 5.110 -2,9% -983 931 194,7% -1.850 89 104,8%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Σύνολο 5.261 5.110 -2,9% -983 931 194,7% -1.850 89 104,8%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

27 AVENIR 92.858 120.015 29,2% -543 -1.341 -147,0% -10 -4.915 -49050,0%

28 CENTRIC MULTIMEDIA 523.039 422.375 -19,2% 6.837 2.912 -57,4% 3.882 272 -93,0%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, Σύνολο 615.897 542.390 -11,9% 6.294 1.571 -75,0% 3.872 -4.643 -219,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ 7.242.476 6.797.604 -6,1% 1.721.336 1.523.389 -11,5% 66.613 70.012 5,1%

     




