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αληηπξνζσπεπηηθώλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, έηζη ώζηε λα
παξνπζηαζηεί κία εκπεξηζηαησκέλε άπνςε αλαθνξηθά κε ηελ
πνξεία ηνπ θιάδνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2006 – 2013.
Οινθιεξώλνληαο ηε κειέηε, πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη νη
επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό
θιάδν είλαη ηόζν ζεκαληηθέο ζε ζεκείν πνπ ππεξέβεζαλ ηα
όξηα ηνπ θιάδνπ, επηδξώληαο παξάιιεια θαη ζε άιινπο ηνκείο.
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Κξίζε, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε, Αξηζκνδείθηεο,
SWOT Αλάιπζε, QSPM

Ι. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηνλίδεη φηη νη
αξηζκνδείθηεο παίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξα θξίζηκν ξφιν ζηελ
πξφβιεςε ρξεκαηννηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη πξνθχπηνπλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηνπο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο πνπ απνηεινχλ
ηε βάζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα
εμσηεξηθά κέξε κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξνχλ λα
πξνβιέςνπλ ηηο θηλήζεηο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, θαζψο
επίζεο θαη λα ζρεκαηίζνπλ νινθιεξσκέλε άπνςε γηα
ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηεο εηαηξείαο πνπ
ελδηαθέξνληαη (Drury, 1981). Παξάιιεια, κία
δηαδεδνκέλε θαη θνηλά απνδεθηή ηερληθή ζηξαηεγηθνχ
κάλαηδκελη πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο
νξγαληζκνχ
είλαη
ε
SWOT
αλάιπζε
πνπ
πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 (Andrews,
1971). Απηφ ην είδνο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
εληνπηζηνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ ζε θάζε νξγαληζκφ
αθελφο ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία - ζην
εζσηεξηθφ ηνπ – θαη αθεηέξνπ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο
- ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Dyson, 2004).
Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο SWOT αλάιπζεο πξνθχπηεη
κέζσ ηεο QSPM αλάιπζεο, φπσο απηή εθαξκφδεηαη απφ

ηνλ Nermin Celik (2007),ζηελ νπνία πξνθχπηεη ε
βαζκνινγία ησλ παξαγφλησλ ηεο SWOT κέζσ
εξσηεκαηνινγίσλ. θνπφο ηεο βαζκνινγίαο ησλ
παξαγφλησλ είλαη ε δεκηνπξγία κίαο κήηξαο (matrix) κε
κνξθή θαξηεζηαλνχ ζπζηήκαηνο.
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη
λα ζπλδέζεη ηηο δπν ηερληθέο, δειαδή ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αξηζκνδείθηεο θαη ηεο SWOT
αλάιπζε, γηα λα εμεηάζεη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεπξάο
ηε
πνξεία
πέληε
αληηπξνζσπεπηηθψλ
θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, ψζηε λα βειηησζεί ε
θαηαλφεζε θαη λα δνζεί κηα πιήξεο θαη
εκπεξηζηαησκέλε άπνςε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηνπ
θιάδνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2006 – 2013.
Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ θνηλή δηαπίζησζε πνπ
ππάξρεη ζήκεξα, ηφζν απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα φζν
θαη απφ ηελ αγνξά, φηη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ππέζηε
ηεξάζηηεο
επηπηψζεηο
ιφγσ
ηεο
παγθφζκηαο
ρξεκαηνπηζησηηθήο
θξίζεο.
ηελ
Διιάδα
ηα
απνηειέζκαηα είλαη πνιιαπιά θαη εδξάδνληαη θπξίσο ζηε
δηαθνπή θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ ε νπνία δπζρεξαίλεηαη
πεξαηηέξσ ιφγσ ηεο πςειήο θνξνινγίαο αθηλήησλ.
Ζ ζπνπδαηφηεηά ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε
κίαο πβξηδηθήο κεζφδνπ εμέηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε
ζπλδπαζκφ δχν επηκέξνπο ηερληθψλ: ηεο αλάιπζεο ησλ
αξηζκνδεηθηψλ θαη ηεο πνζνηηθνπνηεκέλεο SWOT
αλάιπζεο. Δηδηθφ αληηθείκελν απνηειεί ε αλάδεημε ησλ
επηπηψζεσλ
ηεο
νηθνλνκηθήο
θξίζεο,ε
νπνία
θνξπθψζεθε ζηε ρψξα καοην 2010. Ζ πνξεία ηεο
κειέηεο θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ησλ
δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ θαζψο θαη ησλ
επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πξνθείκελνπ ν θιάδνο ησλ
θαηαζθεπψλ λα κπνξέζεη λα ζέζεη ηνπο λένπο ζηφρνπο
ηνπ ζηελ αγνξά.
ΙΙ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Σν ελ ιφγσ εγρείξεκα, φπσο δηαηππψζεθε παξαπάλσ,
απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά κε ηα παξαθάησ 4 βήκαηα:
(ρήκα1)
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ρήκα 1. Βήκαηα κεζνδνινγίαο

Δηδηθφηεξα, ζην πξψην βήκα πξαγκαηνπνηείηαη ν
ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ αξηζκνδεηθηψλ κε
βάζε ην κνληέιν Andrews {αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο,
απνδνηηθφηεηαο, δξαζηεξηφηεηαο, δηάξζξσζεο θεθαιαίνπ
θαη
βησζηκφηεηαο}
(Andrews,1993).
πλνιηθά
ππνινγίζηεθαλ 19 επηκέξνπο αξηζκνδείθηεονη νπνίνη
πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο ησλ παξαπάλσ
βαζηθψλ θαηεγνξηψλ. Γηα ηηο παξαπάλσ αλάγθεο,
επειέγεζαλ πέληε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Κξηηήξην
επηιεμηκφηεηαο ζεσξήζεθε ην γεγνλφο φηη απνηέιεζαλ
ζηπινβάηε ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ πνξεία ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο πήξαλ κέξνο είηε
απηφλνκα είηε σο κέινο θνηλνπξαμίαο ζηελ θαηαζθεπή
ησλ κεγαιχηεξσλ έξγσλ ηεο Διιάδαο θαηά ηελ ηειεπηαία
10εηία. Σν έηνο 2014 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ
παξνχζα αλάιπζε, θαζψο ηε ρξνληθή πεξίνδν
ππνινγηζκνχ ησλ αξηζκνδεηθηψλ δελ ήηαλ δηαζέζηκα
επίζεκα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία.
ην δεχηεξν βήκα, ζρεδηάδεηαη ε SWOT κήηξα κε ηε
βνήζεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ. Σα απνηειέζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηπιένλ ζηνηρείσλ δεδνκέλεο ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Διιάδαο, θαηαηάζζνληαη ζε
δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ζε επθαηξίεο θαη
απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.
ην ηξίην βήκα, πξαγκαηνπνηείηαη πνζνηηθνπνίεζε –
βαζκνλφκεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο SWOT αλάιπζεο. Γηα
θάζε παξάγνληα ηεο SWOT πξνθχπηεη έλαο ζπληειεζηήο
βαξχηεηαο. Απηφ πινπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ γηα
ην ζχλνιν ησλ 41 παξαγφλησλ, ζην νπνίν ην δείγκα ησλ
εξσηψκελσλ κεραληθψλ θαη νηθνλνκνιφγσλ απνηππψλεη

ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θάζε παξάγνληα
/δείθηε ζηε βησζηκφηεηα ηνπ θιάδνπ. Ζ θιίκαθα νξίδεηαη
απφ 1 έσο 5, φπνπ ην 1 νξίδεη ηεκεδεληθή επίδξαζε θαη ην
5 ηε κέγηζηε επίδξαζε. ηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα
απφ ην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ αλάγνληαη ζην δπαδηθφ
ζχζηεκα θαη απνηππψλνληαη σο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο
κε ηηκέο απφ 0 έσο 1.
Σέινο, ζην ηέηαξην βήκα πξαγκαηνπνηείηαη γξαθηθή
απνηχπσζε ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο. Αλάινγα κε ηελ
νκάδα ηεο SWOT αλάιπζεο, ζηελ νπνία είρε εληαρζεί ν
θάζε παξάγνληαο, απνηππψλνληαη 41 ζπληειεζηέο ζε
δηζδηάζηαην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα,
ζην πξψην ηεηαξηεκφξην απνηππψλνληαη νη ζπληειεζηέο
βαξχηεηαο ησλ παξαγφλησλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επθαηξίεο,
ζην δεχηεξν εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο δπλάκεηο, ζην ηξίην
εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο αδπλακίεο θαη ζην ηέηαξην
εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο απεηιέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν,
πξνέθπςε ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο
γηα ηελ θάζε SWOT νκάδα θαη θαη’ επέθηαζε ηα
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία είλαη
πεξηζζφηεξν βαξνκεηξηθά γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ.
ΙΙΙ. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Με γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηνλ ππνινγηζκφ 19 αξηζκνδεηθηψλ,γηα ηηο πέληε
αληηπξνζσπεπηηθέο εηαηξείεο, γηα ηελ πεξίνδν 2006 –
2013, θαηαξηίδεηαη ε SWOT κήηξα. ηε ζπλέρεηα,
πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκεζνχλ νη παξάγνληεο ηεο SWOT
αλάιπζεο ζχκθσλα κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ
θιάδν,
απαληήζεθε
εηδηθά
δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην κε θαηαλνκή ηνπ
αξηζκνχ εξσηψκελσλ - εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ηπραίν
δείγκα 10 κεραληθψλ θαη νηθνλνκνιφγσλ.πλαθφινπζα,
θσδηθνπνηνχληαη νη παξάγνληεο ηεο SWOT αλάιπζεο θαη
πνζνηηθνπνηνχληαη κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, νη νπνίνη
επηδξνχλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν (Πίλαθαο Η).
Με βάζε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, πξνθχπηεη ην
ρήκα 2.
ρήκα 2. Πνζνηηθνπνηεκέλε Μήηξα SWOTΑλάιπζεο
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ
ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝSWOTΑΝΑΛΤΖ&ΤΝΣΔΛΔΣΔΒΑΡΤΣΖΣΑ
SWOT
Οκάδα

Γπλάκεηο
(S)

Αδπλακίεο
(W)

πληειεζηήο
Βαξύηεηαο
SWOT
Οκάδαο

0.25

Παξάγνληεο SWOT Αλάιπζεο

S1 Γπλαηφηεηα εμφθιεζεο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κε ζρεηηθή επθνιία κέζσ ηεο ρξήζεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ

0.141

S2 Γπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ηξερνπζψλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κε δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
S3 Αλαλέσζε απνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πσιήζεηο

0.156

S4 Δληαηηθή ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα πξαγκαηηπνηεζνχλ πσιήζεηο
S5 Πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε θέξδε
S6 Τςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο ιφγσ κεγάιεο εκπεηξίαο θαηαζθεπήο έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα

0.25

Απεηιέο
(T)

0.25

0.105
0.172
0.164

W1 Γπζθνιία εμφθιεζεο ηξερνπζψλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κε κεηξεηά

0.095

W2 Μαγαιχηεξν κέγεζνο απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο
W3 Αδπλακία αξρηθήο είπζξαμεο θαη ζηε ζπλέρεηα πιεξσκήο

0.080
0.068

W4 Τπεξεπέλδπζε ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
W5 Μηθξφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ, άκεζε εμάξηεζε απφ μέλα θεθάιαηα

0.056

W6 Αλεπηηπρή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ

0.052
0.072

W7 Αξλεηηθά θαζαξά θέξδε

0.087

W8 Αξλεηηθή απφδνζε αλεμάξηεηα απφ ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ
W9 Αξλεηηθή απφδνζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ελεξγεηηθνχ

0.076
0.070

W10 Με θαιή δηνίθεζε, κε ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγηθφηεηα θαη άιινη κε επλντθνί παξάγνληεο
W11 Οπδέηεξε έσο αξλεηηθή επίδξαζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηα θέξδε

0.064

W13 Πηζαλφηεηα εκθάληζεο κεγάισλ δεκηψλ
W14 Μέξνο ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο

0.25

0.125
0.137

S7 Τςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηθαλνηήησλ Διιήλσλ κεραληθψλ

W12 Διάρηζηα απνδνηηθή ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ γηα παξαγσγή θέξδνπο

Δπθαηξίεο
(O)

πληειεζηήο
Βαξύηεηαο
Παξαγόλησλ

0.060
0.083
0.091

O1 Παξνπζία ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ κε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά

0.048
0.097

O2 εκαληηθφο παξάγνληαο σο θιάδνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ

0.113

O3 Απειεπζέξσζε πφξσλ ηνπ ΔΠΑ

0.129

O4 Αλάιεςε έξγσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ

0.088

O5 πλεξγαζία κε μέλεο εηαηξείεο γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ

0.115

O6 Δπέθηαζε ησλ ΓΗΣ

0.123

O7 Γηεπζέηεζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ απφ ην δεκφζην ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή επξσπατθήο νδεγίαο

0.105

O8 Αλάγθε ηεο Διιάδαο γηα θαηαζθεπή πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ (πρ δεκηνπξγία ΥΤΣΤ)

0.121

O9 Δθηέιεζε έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (πρ βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ)

0.110

T1 Έιιεηςε αμηνπηζηίαο πξνο ηνπο δαλεηζηέο

0.070

T2 Καζπζηέξεζε θαη αδπλακία πιεξσκψλ απφ ην δεκφζην

0.100

T3 Πνιπλνκία θαη γξαθεηνθξαηία

0.109

T4 Αληαγσληζκφο κεηαμχ εηαηξεηψλ κε απνηέιεζκα κείσζεο ηηκψλ ζηελ αλάιεςε έξγσλ

0.074

T5 Άκεζε εμάξηεζε απφ ην δεκφζην ηνκέα

0.094

T6 πλερηδφκελε νηθνλνκηθή χθεζε - αζηάζεηα νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο

0.092

T7 Μείσζε ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ

0.079

T8 Αλαζηνιή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα

0.083

T9 Μείσζε ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο

0.105

T10 Αχμεζε ηηκψλ πξψησλ πιψλ θαη δπζθνιία αγνξάο ηνπο κε πίζησζε

0.096

T11 Αχμεζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ

0.098

ξεπζηφηεηαο (W1=0,095), ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ
ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα εμνθιήζεη ηηο
ηξέρνπζεο θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ηα

χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εξσηψκελσλ, ε πιένλ
δπλαηή πηπρή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ απνηειεί
ην πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο ιφγσ κεγάιεο
εκπεηξίαο θαηαζθεπήο έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα (S6=0,172).
Γεχηεξν δπλαηφ ζεκείν απνηειεί ην πςειφ επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη ηθαλνηήησλ ησλ Διιήλσλ κεραληθψλ
(S7=0,164), ελψ ειάρηζηεδπλακηθφηεηα παξνπζηάδεη ν
αξηζκνδείθηεο
ηαρχηεηαο
θπθινθνξίαο
ηδίσλ
θεθαιαίσλ (S5=0,105), ν νπνίνο απνδεηθλχεη ηε
ρξεζηκνπνίεζε
ησλ
ηδίσλ
θεθαιαίσλ
κίαο
επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη κε ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ, ν
αξηζκνδείθηεο απηφο παξνπζηάδεη αχμεζε, γεγνλφο ην
νπνίν νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πξαγκαηνπνηνχληαη
πσιήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε θέξδε.
Μέγηζηε επθαηξία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ
απνηειεί ε απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ
(Ο3=0,129) θαη αθνινπζεί ε επέθηαζε ησλ ΓΗΣ
(Ο6=0,123). Αληίζεηα, ειάζζσλ επθαηξία είλαη ε
αλάιεςε έξγσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (Ο4=0,088).
εκαληηθή αδχλακε πηπρή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
θιάδνπ απνηειεί ν αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο

κεηξεηά πνπ δηαζέηεη. Ωζηφζν, ιηγφηεξν αδχλακε
πηπρή απνηειεί ν αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ
πξνο πάγηα (W14=0,048), ν νπνίνο ζθνπφ έρεη λα
αλαδείμεη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πάγησλ
επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ ελδηαθέξνληα
επξήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ
αξηζκνδεηθηψλ, απνηεινχλ ηα ρακειά επίπεδα ηνπ
αξηζκνδείθηε ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγηα. Οη
ρακειέο ηηκέο ηνππξψηνπ ζεκαίλνπλ αδπλακία
εμφθιεζεο
ηξερνπζψλ
θαη
ιεμηπξφζεζκσλ
ππνρξεψζεσλ κε κεηξεηά ελψ ηνπ δεχηεξνπ
αληίζηνηρα φηη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί μέλα θεθάιαηα.
Οινθιεξψλνληαο δηαπηζηψλεηαη φηη ζπνπδαία
απεηιή είλαη ε πνιπλνκία θαη ε γξαθεηνθξαηία
(Σ3=0,109) - σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο κε άκεζν αληίθηππν θαη ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Ληγφηεξν απεηιεηηθφο γηα ηνλ
θιάδν θαίλεηαη λα είλαη ν αξηζκνδείθηεο ηδίσλ
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θεθαιαίσλ πξνο δαλεηαθά (Σ 1=0,070), ν νπνίνο
απνδεηθλχεη ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη κία επηρείξεζε
ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. χκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο
ππνινγηζκνχο, ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο
πξνθχπηεη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, σο εθ ηνχηνπ
δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε αμηνπηζηίαο πξνο ηνπο
δαλεηζηέο. Σέινο, πνιχ ρακειά σο απεηιή δηαηεξείηαη
ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ κε απνηέιεζκα
ηε κείσζε ηηκψλ ζηελ αλάιεςε έξγσλ (Σ 4=0,074).
πγθεληξσηηθά, νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ
παξαγφλησλ ηεο SWOT αλάιπζεο θαίλνληαη ζην
ρήκα 3.

επηβαξχλνπλ
αθφκα
πεξηζζφηεξν
ηελ
ήδε
βεβαξπκκέλε θαηάζηαζε ζην θιάδν.
Ζ αλάθακςε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ
πξφθεηηαη λα επέιζεη κφλν κέζα απφ ζπλδπαζκφ
παξάιιεισλ ελεξγεηψλ θαη κέηξσλ, ηφζν ζε ηδησηηθφ
φζν ζε θξαηηθφ επίπεδν. ε απηφ ην πιαίζην, νη
θαηαζθεπαζηηθέο
εηαηξείεο
ζα
πξέπεη
λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηελ απνδεδεηγκέλε ηερλνγλσζία θαη
εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ, θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ
πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ
αγνξά. Οη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα
ζηεξηρζνχλ είλαη:
• Αλάιεςε έξγσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
• πλεξγαζία κε μέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ
θαηαζθεπή έξγσλ ζηελ Διιάδα ή θαη ην
εμσηεξηθφ.
• Δθηέιεζε έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.
• Καηαζθεπή πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ.
Ωζηφζν, επεηδή ε πησηηθή θαηάζηαζε ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ πξνήιζε θπξίσο απφ
εμσγελείο παξάγνληεο, ζε εθείλνπο πξέπεη λα επηδνζεί
κεγαιχηεξε βαξχηεηα ψζηε λα επέιζεη ε αλάθακςε.
πγθεθξηκέλα, παξάγνληεο νη νπνίνη ζα επλννχζαλ
ηελ αλαραίηηζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ είλαη:
• Μείσζε ηνπ ΦΠΑ, ψζηε λα ηνλσζεί ε αγνξά.
• Αχμεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα
δεκφζηεο επελδχζεηο.
• Αχμεζε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ.
• Καηαζθεπή δεκφζησλ έξγσλ ρακειφηεξνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
• Αχμεζε δαλεηνδφηεζεο κε ρακειά επηηφθηα,
ψζηε λα εληζρπζεί ε ηδησηηθή νηθνδνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.
• πλέρηζε κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ, ηα νπνία
ηεινχλ ππφ αλαζηνιή.
• Δπέθηαζε ησλ ΓΗΣ.
• Απειεπζέξσζε πφξσλ ηνπ ΔΠΑ.
Βέβαηα, δεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ
επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα εμεηαζηεί ε πνξεία ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζε κεγαιχηεξν εχξνο εηψλ,
ψζηε λα δηαπηζησζεί ε δηαθχκαλζή ηνπ κεηαμχ ηεο
θνξχθσζεο θαη ηεο πηψζεο. Δπίζεο, ρξήζηκε ζα ήηαλ
ε έξεπλα ζπζρέηηζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ κε ηνπο δείθηεο ηνπ
ρξεκαηηζηεξίνπ.

ρήκα 3.πληειεζηέο βαξχηεηαο παξαγφλησλ SWOT αλάιπζεο

Παξαηεξείηαη φηη νη παξάγνληεο ησλ δπλαηψλ
ζεκείσλ
ζπγθεληξψλνπλ
ηνπο
κεγαιχηεξνπο
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. Έπνληαη νη παξάγνληεο ησλ
επθαηξηψλ, ελψ ζε ρακειφηεξα επίπεδα αιιά πεξίπνπ
ίδηνπ χςνπο βαξχηεηαο έξρνληαη νη ζπληειεζηέο ησλ
αδχλαησλ ζεκείσλ θαη ησλ απεηιψλ.
IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οινθιεξψλνληαο ηεκειέηε ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη θαη νη πέληε
εμεηαδφκελεο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
εμφθιεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο,
ην νπνίν φκσο είλαη αλακελφκελν ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα ε
Διιάδα. ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη, ην γεγνλφο απηφ κεηαθξάδεηαη σο
ρεηξνηέξεπζε ηεο ξεπζηφηεηαο κε απνηέιεζκα ηελ
χπαξμε ζρεδφλ κεδεληθψλ αξηζκνδεηθηψλ ηακεηαθήο
ξεπζηφηεηαο ζε φιεο ηηο ππφ κειέηε εηαηξείεο.
Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν, θαίλεηαη
μεθάζαξα φηη αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα ζνβαξά
πξνβιήκαηα, θαζψο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ηα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά
έξγα, κε απνηέιεζκα λα έρεη επέιζεη παξαθκή. Ζ
πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε
ξαγδαία πηψζε ησλ πσιήζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
εηαηξεηψλ, κε ζπλεπαθφινπζε ηελ αχμεζε ησλ
πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, ηα νπνία επηδεηλψλνληαη
απφ ηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ
πειάηεο, ελψ απφ ηελ άιιε, θαηλφκελα φπσο
θαζπζηεξεκέλεο
εμνθιήζεηο
πξνκεζεπηψλ
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