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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Χτθν παρακάτω εργαςία αςχολοφμαςτε με τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των 

επιχειριςεων  και ςυγκεκριμζνα με τθν μελζτθ τθσ περίπτωςθσ του κλάδου τθσ 

οινοποιίασ. Αρχικά, παρουςιάηεται θ ετιςια οικονομικι κατάςταςθ που οφειλει να 

ζχει μια επιχείρθςθ,τονίηοντασ επίςθσ και τισ υποχρεϊςεισ που απαιτοφνται μεςα 

ς’αυτι,κακϊσ επιςθσ αναλφεται  γενικά και ο ρόλοσ τθσ λογιςτικισ μεςα ς’αυτι .  

Ζπειτα, αναλφουμε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ που αναφζρκθκαν, επεξθγϊντασ το 

ςτόχο αλλά και τα είδθ τθσ ανάλυςθσ αυτισ. Χτθ ςυνζχεια, κα δοφμε μια αναφορά 

ςτουσ αρικμοδείκτεσ μιασ εταιρίασ, καταρτίςοντάσ τουσ ςφμφωνα με κριτιρια που κα 

αναφερκοφν παρακάτω, αλλά και μια ςφντομθ παρουςίαςθ για τον κακζνα 

ξεχωριςτά. Υαράλλθλα, ζχουμε μια ςφντομθ αφιγθςθ για το νθςί τθσ Χαντορίνθσ, 

αλλά και για τθν ιςτορία και το κλίμα τθσ,μιασ και φθμίηεται για τα κραςιά τθσ, κλάδοσ 

με τον οποίο και αςχολοφμαςτε ςτθν εργαςία αυτι. Χυνεχίηοντασ, κα διαπιςτϊςει 

κανείσ τθν προετοιμαςία, αλλα και το πϊσ καταλιγουν τελικά τα τοπικά οινοποιεία 

ςτθ παραγωγι μερικϊν κραςιϊν, τα οποια είναι και απ’ τα πιο δθμοφιλι τθσ Ελλάδοσ, 

όπου κα αναλυςουμε παρακάτω. Εν κατακλείδι, διερευνοφμε τον υπολογιςμό των 

χρθματοοικονομικϊν αρικμοδεικτϊν, για ςυγκεκριμζνεσ εταιρίεσ του κλάδου τθσ 

οινοποιίασ τθσ Χαντορίνθσ, κακϊσ επίςθσ ςυνοψίηονται και τα ςυμπεράςματά μασ 

από τθν ζρευνα αυτι.    
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                                             SUMMARY 

 

 

In the following paper we deal with the financial analysis of enterprises and specifically 

with the study of the case of the winery industry. Firstly, it presents the annual 

financial situation that a company   must have, also highlighting the obligations it 

requires, as well as the role of accounting in general.  Next, we analyze the financial 

statements reported, explaining the target  and  the types of this analysis.Then,we will 

look at a benchmark of the company's indexes, compiling them according to criteria to 

be listed below, and a short presentation for each one separately.At the same time, we 

have a brief narrative for the island of Santorini, and also for its history and climate, 

since it is famous for its wines, a branch with which we deal with this work. 

Subsequently,  you  will see the preparation,  and  how the local wineries finally end up 

in the production of some wines, which are from  the most popular  in Greece, that we 

will analyze below. In conclusion, we investigate the calculation of  financial  ratios  for 

specific companies in  Santorini’s  wine industry, as well as our findings from this 

survey. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Υαρόλο που ςιμερα θ καλλιζργεια των αμπελιϊν γενικότερα βρίςκεται ςε 

φκίνουςα πορεία ςτθν περιοχι, φαίνεται να ζχει μεγάλο επιχειρθματικό ενδιαφζρον 

θ υλοποίθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ επζνδυςθσ που κα περιλαμβάνει επαναμπζλωςθ, 

παραγωγι, εμφιάλωςθ και προϊκθςθ του τοπικοφ οίνου. 

Χε όλθ τθν Ελλάδα υπάρχουν κατά τόπουσ οινοπαραγωγοί. Ωπάρχουν όμωσ και 

μεγάλεσ επιχειριςεισ παραγωγισ και τυποποίθςθσ οίνου. Χυνολικά ςε όλθ τθ χϊρα 

οινοποιοφνται 488.985 τόνοι μοφςτου. 

Χτο Ρομό υπάρχουν ποτοποιίεσ που αςχολοφνται κφρια με τθν παραγωγι και 

εμφιάλωςθ οφηου και άλλων οινοπνευματωδϊν ποτϊν όπωσ brandy και λικζρ. Ξαμιά 

από αυτζσ δεν αςχολείται με το κραςί και μόνο μερικοί μικροί παραγωγοί οινοποιοφν 

μερικζσ ποςότθτεσ. Ζχει ξεκινιςει τα τελευταία χρόνια μία προςπάκεια για 

ςυςτθματικι καλλιζργεια αμπελιϊν για τθν παραγωγι οίνου. Πζχρι ςιμερα 

παράγονται 82 τόνοι μοφςτου, τθ ςτιγμι που ςτον κάκε νομό από τουσ υπόλοιπουσ 

τθσ περιφζρειασ Β. Αιγαίου παράγονται εκατό φορζσ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ 

(Περιοδικό Οινοπαραγωγι, 2009). 

Θ επιχείρθςθ ανικει ςτον κλάδο τροφίμων και ποτϊν, που γενικά ςθμαίνει υψθλζσ 

προδιαγραφζσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και υγιεινισ (HACCP, κ.λπ.) Θ 

ίδρυςθ του οινοποιείου είναι επιλζξιμθ για τον Αναπτυξιακό Ρόμο (2601/98), με τθν 

προχπόκεςθ ότι ςτθν περιοχι υπάρχουν αμπελϊνεσ αναγνωριςμζνοι από το 

Ωπουργείο Γεωργίασ. Από τον Αναπτυξιακό Ρόμο προβλζπεται επιχοριγθςθ 40 %, με 

τθν προχπόκεςθ ότι θ επζνδυςθ υπερβαίνει τα 75.000 €. Επιπλζον, θ ίδρυςθ του 

οινοποιείου, με τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ αμπελϊνων, είναι επιλζξιμθ ςτα Πζτρα 2.1 

και 7.12 του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Ωπουργείου Γεωργίασ με ποςοςτό 

επιχοριγθςθσ 65 %. Ειδικά ςτο μζτρο 7.12, ο μζγιςτοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 

είναι 440.000 €. Θ δθμιουργία αμπελϊνων μπορεί, με προχποκζςεισ, να ενταχκεί 

ςτον Αναπτυξιακό Ρόμο με ποςοςτό επιχοριγθςθσ 40 % (εφόςον αφοροφν 

αναδιάρκρωςθ παλαιϊν καλλιεργειϊν), ι ςτο Πζτρο 1.1 του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ του Ωπουργείου Γεωργίασ με ποςοςτό επιχοριγθςθσ 60 % (εφόςον θ 
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επζνδυςθ γίνεται από αγρότεσ). Χτθν περίπτωςθ, που ζνασ νζοσ αγρότθσ, θλικίασ 

μζχρι 40 ετϊν, ξεκινά παρόμοια δραςτθριότθτα, μπορεί να ενταχκεί ςτα 

Υρογράμματα Ρζων Αγροτϊν (Πζτρο 3.1 του Υρογράμματοσ του Ωπουργείου 

Γεωργίασ), όπου μπορεί να ηθτιςει πριμοδότθςθ και επιδότθςθ επιτοκίου για τθν 

κάλυψθ των δαπανϊν πρϊτθσ εγκατάςταςθσ. Εφόςον οι αμπελϊνεσ καλλιεργθκοφν 

βιολογικά, προβλζπεται επιδότθςθ από το Ωπουργείο Γεωργίασ με περίπου 70 € ανά 

ςτρζμμα ετθςίωσ (Περιοδικό Οινοπαραγωγι, 2009). 

Θ ανακάλυψθ λοιπόν των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των καταναλωτϊν του 

κθραϊκοφ οίνου και τν καταναλωτικϊν τουσ αναγκϊν με τθν πραγματοποίθςθ 

οργανολθπτικϊν αλλά και ςτατιςτικϊν ερευνϊν κα είναι μόνο πολφ ςθμαντικι, κακϊσ 

με τον τρόπο αυτό κα βοθκθκοφν όλεσ οι οινοπαραγωγικζσ εταιρείεσ ωσ προσ τθν 

βελτίωςθ των προϊόντων και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ιδθ υπαρχόντων 

καταναλωτϊν αλλά και τθν προςζλκυςθ νζων και πικανϊσ πιο απαιτθτικϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΑΝΑΛΤΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 

Ψο περιεχόμενο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων αφορά τα οικονομικά 

ςτοιχεία μιασ επιχείρθςθσ, τα οποία ςτθν πορεία τίκενται προσ ανάλυςθ ϊςτε να 

εξαχκοφν μζςω αυτισ αποτελζςματα τα οποία είναι ιδιαίτερα χριςιμα και 

αφοροφν τθν διάρκρωςθ τθσ περιουςίασ τθσ επιχείρθςθσ αλλά και τθν οικονομικι 

τθσ εξζλιξθ. Θ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ πραγματοποιείται δια μζςω τθσ ςφγκριςθσ 

των διαφόρων ομαδοποιθμζνων ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ, με βάςθ τθν αξία ωσ 

προσ το ςφνολο, με βάςθ τα ςτοιχεία λοιπϊν ιςολογιςμϊν τθσ επιχείρθςθσ ι άλλθσ 

με παρόμοιο περιεχόμενο ι τζλοσ με βάςθ τθν αξία μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ 

ςτοιχείων. Σι πιο ςυνικεισ καταςτάςεισ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων βζβαια 

είναι, όπωσ μπορεί κανείσ πολφ εφκολα να καταλάβει, ο ιςολογιςμόσ και θ 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. Πε τθν διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ, 

διερευνϊνται ςυγκεκριμζνεσ παράμετροι. Αυτζσ είναι:  

 Ψο κατά πόςο ικανι είναι θ επιχείρθςθ να παράγει κζρδθ με τθν βοικεια των 

κεφαλαιϊν που διατίκενται, δθλαδι θ αποδοτικότθτα. 

 Ψο κατά πόςο θ επιχείρθςθ είναι ικανι να ανταπεξζρχεται ςτισ υποχρεϊςεισ 

που «τρζχουν», δθλαδι θ ρευςτότθτα. 

 Θ δυνατότθτα να ελζγχει και να επιλζγει επενδφςεισ 

 Θ ςυνεχισ ανάπτυξθ και εξζλιξθ του κφκλου εργαςιϊν 

 Θ δυνατότθτα για ςφνκεςθ των προςόδων και των δαπανϊν τθσ επιχείρθςθσ 

 Θ ςυνεχισ εξζλιξθ των κερδϊν, που περιλαμβάνει τθν διάκεςι τουσ, τθν 

διανομι μερίςματοσ, τθν παρακράτθςθ αλλά και τθν αποκεματοποίθςι τουσ 

 Ψο κατά πόςο θ επιχείρθςθ δφναται να ανταπεξζρχεται ςτισ υποχρεϊςεισ που 

τίκενται απο δανειςμοφσ και ειδικά μακροπρόκεςμοφσ, δθλαδι θ 

φερεγγυότθτα. (Νιάρχοσ Ν. ,2004),(ακελλισ Μ. ,1991) 
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1.1. τόχοσ τθσ ανάλυςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

 

Θ ανάλυςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν ουςία ςτοχεφει ςτθν ευκολότερθ 

λιψθ αποφάςεων ςχετικά με το πωσ κα κατανεμθκοφν οι οικονομικοί πόροι που 

αφοροφν τθν επιχείρθςθ. Για να προχωριςει κανείσ ςε αυτι τθν διαδικαςία, κα 

πρζπει να γνωρίηει εκτενϊσ το περιεχόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ λογιςτικισ. Αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο, κακϊσ ο αναλυτισ μόνο ζχωντασ αυτζσ τισ γνϊςεισ, κα 

μπορζςει να πετφχει τθν προςαρμογι των λογιςτικϊν μεγεκϊν, τθν αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν αλλά και τθν αναγνϊριςθ των πικανϊν ελλείψεων, ϊςτε να 

ανταποκρικεί με επιτυχία και ςτουσ ςτόχουσ τθσ ανάλυςθσ του.  

Ψα Διεκνι Οογιςτικά Υρότυπα, αποτελοφν το πρϊτο πρότυπο, ςφμφωνα με το οποίο 

παρουςιάηονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ μια αντανάκλαςθ τθσ οικονομικισ 

ιςχφοσ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά και του ςυνόλου των ςυναλλαγϊν που ςχετίηονται με 

αυτι.(Ξανκάκθσ, 2007: 101) Σι δε οικονομικζσ καταςτάςεισ, ουςιαςτικά αποςκοποφν 

ςτθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, το 

πόςο αποδοτικι είναι, κακϊσ και τισ οικονομικζσ ειςροζσ τθσ επιχείρθςθσ. Πε αυτό 

τον τρόπο παρζχουν πλθροφορίεσ τζτοιεσ που βοθκοφν ςτθν τελικι λιψθ 

οικονομικϊν αποφάςεων. Ζνα άλλο ςυςτατικό των οικονομικϊν καταςτάςεων, είναι θ 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τθν διαχείριςθ των 

οικονομικϊν πόρων από τθν επιχείρθςθ και ςυγκεκριμζνα από τθν Διοίκθςθ τθσ.  

Ωσ προσ τθν επίτευξθ του προαναφερκζντοσ ςτόχου κα πρζπει να παρζχονται 

πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τα παρακάτω ςτοιχεία που αφοροφν τθν επιχείρθςθ:  

 τα περιουςιακά ςτοιχεία, 

 τισ υποχρεϊςεισ, 

 τα ίδια κεφάλαια, 

 τα ζςοδα και τα ζξοδα,  

 τισ ταμιακζσ ροζσ. 

Σ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των πλθροφοριϊν, με λοιπζσ πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται 

ςτο προςάρτθμα, ςυντελεί και ςτθν εκτίμθςθ εκ των προτζρων από τουσ χριςτεσ, των 
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μελλοντικϊν ταμιακϊν ροϊν που αφοροφν τθν επιχείρθςθ. Επίςθσ εκτιμάται ο 

ακριβισ χρόνοσ αλλά και το κατά πόςο βζβαιθ είναι θ εμφάνιςθ των ταμιακϊν 

ιςοδυνάμων και των ταμιακϊν διακζςιμων.  

Θ ςχεδίαςθ του ελζγχου, κα πρζπει ςφμφωνα με τισ επιταγζσ των Διεκνϊν Ελεγκτικϊν 

Υροτφπων, κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να τροφοδοτεί με τισ απαραίτθτεσ 

βεβαιϊςεισ ότι δεν υπάρχουν ουςιαςτικά λάκθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Αυτά 

λζγονται «ουςιϊδθ λάκθ» και είναι μια ζννοια ιδιαίτερα κρίςιμθ για τουσ ελεγκτζσ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων. (Ξανκάκθσ, 2007: 103) Πια πλθροφορία, λοιπόν, ςε 

γενικζσ γραμμζσ κρίνεται ωσ ουςιϊδθσ, όταν είναι απαραίτθτθ θ περίλθψθ τθσ για τθν 

τελικι λιψθ οικονομικϊν αποφάςεων αλλά και για τθν ςυνολικι επιρροι των 

οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Σι λογικζσ βεβαιϊςεισ, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ελεγκτικζσ αρχζσ, με βάςθ τισ 

οποίεσ ο ελεγκτισ ςυγκεντρϊνει αποδείξεισ προκειμζνου να οδθγθκεί ςτον 

ςχθματιςμό γνϊμθσ. Υαρόλα αυτά, οι χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

οφείλουν να είναι ενιμεροι ότι θ απόλυτθ επιβεβαίωςθ δεν μπορεί να προζλκει από 

τθν πλευρά του ελεγκτι κακϊσ ςτον ζλεγχο εμφανίηονται και διάφοροι ενδογενείσ 

περιοριςμοί, με βάςθ τουσ οποίουσ λειτουργεί και εκείνοι τον επθρεάηουν ωσ προσ 

τθν τελικι εφρεςθ λακϊν.(Πρωτοψάλτθσ, 2005: 99)  Σι περιοριςμοί αυτοφ ςτθν 

ουςία ωφείλονται:  

 Χτο γεγονόσ ότι οι ελεγκτικζσ αποδείξεισ που υπάρχουν δεν εξάγουν 

ςυμπεράςματα, απλϊσ πείκουν 

 Χτθν φπαρξθ ενδογενϊν περιοριςμϊν ςτον εςωτερικό ζλεγχο 

 Χτθν χριςθ κατά τθν διάρκεια του ελζγχου, δειγματολθψίασ.  

 

 

1.2. Σα είδθ τθσ ανάλυςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

 

Τπωσ κα δοφμε και παρακάτω, ςτα είδθ τθσ ανάλυςθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, ανικουν θ Σριηόντια Ανάλυςθ ι ∆ιαχρονικι Ανάλυςθ, θ Ανάλυςθ 
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Ψάςθσ, Ξάκετθ Ανάλυςθ ι Ανάλυςθ Ξοινοφ Πεγζκουσ και θ Ανάλυςθ Αρικµοδεικτϊν. 

Ασ δοφμε το περιεχόμενο τουσ πιο ςυγκεκριμζνα. 

 Οριηόντια Ανάλυσθ ι ∆ιαχρονικι Ανάλυσθ 

Σι οριηόντια ι Διαχρονικι Ανάλυςθ, περιλαμβάνει ςυγκρίςεισ των 

λογαριαςμϊν τθσ επιχείρθςθσ για 3 ζωσ 5 ζτθ.  

 Ανάλυσθ Τάσθς 

Θ Ανάλυςθ Ψάςθσ είναι παραπλιςια με τθν προθγοφμενθ τεχνικι. Αυτό που 

διαφζρει είναι ότι αποδίδεται ειδικό βάροσ 100, ςτα πρϊτα δεδομζνα, που 

είναι το ζτοσ  βάςθσ.  

 Κάκετθ Ανάλυσθ ι Ανάλυσθ Κοινοφ Μεγζκους 

Θ Ξάκετθ  Ανάλυςθ είναι μια πολφ χριςιμθ διαδικαςία, κακϊσ εμφανίηει το 

πόςο ςθμαντικό είναι το κάκε ςτοιχείο ςτο ςφνολο των τελικϊν λογαριαςμϊν. 

Αυτό βζβαια προχποκζτοι ότι οι τελικοί λογαριαςμοί κα πρζπει να 

παρουςιάηονται ωσ ποςοςτά επί του ςυνόλου. 

 Ανάλυσθ Αρικµοδεικτών 

Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι βαςίηεται ςτθν ςφγκριςθ των ςτοιχείων, αποδίδοντασ 

ζνα αποτζλεςμα που παρουςιάηει μια ποςοςτιαία παραγοντικι ςχζςθ. 

Ωπάρχουν πάρα πολλοί αρικμοδείκτεσ, τουσ ςθμαντικότερουσ από τουσ 

οποίουσ κα αναλφςουμε ςτο επόμενο κεφάλαιο. 

 

1.3. Διάκριςθ ανάλυςθσ λογιςτικϊν καταςτάςεων ωσ προσ τουσ τφπουσ τουσ 

 

Σι τφποι τθσ ανάλυςθσ των λογιςτικϊν καταςτάςεων, επιδζχονται τθν διάκριςθ ςε 

δφο περιπτϊςεισ, δθλαδι ανάλογα με τθν κζςθ του διενεργοφντοσ τθν ανάλυςθ και 

ανάλογα με τα ςτάδια διενζργειασ τθσ ανάλυςθσ. Ασ τα δουμε λίγο πιο αναλυτικά 

παρακάτω:  

 Ανάλυσθ λογιστικών καταστάσεων με βάσθ τθ κζσθ του διενεργοφντος 

ανάλυσθ. 
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Χτθν περίπτωςθ αυτι κα δοφμε ότι ζχουμε και πάλι δφο επιμζρουσ διακρίςεισ: 

τθν εςωτερικι και τθν εξωτερικι. Εςωτερικι κεωρείται όταν πραγματοποιείται 

από άτομα που βρίςκονται μζςα ςτθν επιχείρθςθ, δθλαδι υπαλλιλουσ ι 

ελεγκτζσ. Εξωτερικι κεωρείται όταν πραγματοποιείται από τράπεηεσ, 

οικονομολόγουσ ι γενικά τρίτουσ που βρίςκονται ζξω από τθν επιχείρθςθ. Θ 

εςωτερικι ανάλυςθ είναι πιο αξιόπιςτθ κακϊσ ζχει περιςςότερα ςτοιχεία ςτθ 

διάκεςι τθσ, ενϊ θ εξωτερικι ανάλυςθ ςτθρίηεται μόνο ςτα ςτοιχεία που 

δθμοςιεφουν οι επιχειριςεισ. 

 

 Ανάλυσθ λογιστικών καταστάσεων με βάσθ τα στάδια διενζργειας τθς 

ανάλυσθς. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε εκ νζου δφο επιμζρουσ διακρίςεισ: τθν τυπικι 

και τθν ουςιαςτικι. Χτθν τυπικι ανάλυςθ ελζγχεται αν εφαρμόηονται οι 

ςωςτζσ αρχζσ για τθ ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ δθλαδι αν υπάρχει ςαφινεια, 

ειλικρίνεια και ομοιομορφία. Συςιαςτικι ανάλυςθ πραγματοποιείται με τθν 

χριςθ αρικμοδεικτϊν. Χτθν ουςία θ μια διάκριςθ επθρεάηει τθν άλλθ, αφοφ θ 

τυπικι ανάλυςθ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ουςιαςτικι ανάλυςθ. 

(Ευκυμόγλου Π. ,Λαηαρίδθσ Ι ,2000) 
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ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΩΝ 

 

Υροςπακϊντασ να δϊςουμε ζναν οριςμό για τθν ζννοια των αρικμοδεικτϊν, κα 

λζγαμε ότι αυτοί αποτελοφν ςυςχετιςμοφσ ανάμεςα ςε μεγζκθ, που ζχουν ςτατιςτικι 

ι λογιςτικι προζλευςθ. Ξαταρτίηονται δε, ςτοχεφοντασ ςτθν εξεφρεςθ τθσ κζςθσ ι 

αποδοτικότθτασ που αφοροφν τα τμιματα ι τομείσ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Επίςθσ, 

ςτοχεφουν ςτθν ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ αλλά και 

του κλάδου τθσ προαναφερκείςασ οικονομικισ μονάδασ. 

Θ χρθςιμότθτα των αρικμοδεικτϊν ζγκειται ςτον προςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ ανάμεςα 

ςε διάφορα ςθμαντικά επιχειρθματικά μεγζκθ, ενϊ παράλλθλα διευκολφνουν τθν 

επιχειρθματικι δράςθ, ενϊ τζλοσ παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςυμπεράςματα 

που εξάγονται δια μζςω αυτισ. Ζτςι ζχουμε μια νοθτι πυραμίδα, με κορυφι τον 

δείκτθ, και ςτθν βάςθ τθσ τισ ςυςχετίςεισ των βαςικϊν μεγεκϊν τθσ οικονομικισ 

μονάδασ και τον προςδιοριςμό των αρικμοδεικτϊν. (Walsh, 2006: 134) 

Θ κατάρτιςθ των αρικμοδεικτϊν γίνεται με βάςθ τα ακόλουκα:  

 Ψιμζσ μζςου όρου, λαμβάνονται γενικότερα, ζναντι των απολφτων τιμϊν 

 Σι δείκτεσ που βαςίηονται ςε ποςοςτικά δεδομζνα, ςυνεκτιμοφνται ςε ςχζςθ 

με τουσ δείκτεσ που ςχετίηονται με το κόςτοσ 

 Οόγω τθσ ουςιαςτικισ ςθμαςίασ τθσ μείωςθσ των λακϊν ι των επιπτϊςεων 

των νομιςματικϊ διακυμάνςεων, τα μεγζκθ των ςυςχετίςεων διαλζγονται με 

βάςθ αυτι τθν πορεία. 

 Ξακοριςμόσ των υψθλότερων δεικτϊν ωσ προσ τισ ευνοϊκζσ καταςτάςεισ και 

των χαμθλότερων δεικτϊν ωσ προσ τισ δυςμενείσ καταςτάςεισ 

 Ψαξινόμθςθ τω δεικτϊν ςε κατθγορίεσ με βάςθ τουσ τομείσ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ οικονομικισ μονάδασ 
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 Τταν οι όροι των δεικτϊν αφοροφν μικρό διάςτθμα (κάτω του ενόσ ζτουσ), 

ςυςχετίηονται πάντα με δείκτεσ που αφοροφν το ίδιο χρονικό διάςτθμα από 

προθγοφμενα ζτθ.  

 Δεν υπάρχει ςπουδαία χρθςιμότθτα του κάκε δείκτθ ξεχωριςτά και για τον 

λόγο αυτό ςυνικωσ προχωροφμε ςε ςφγκριςθ δεικτϊν μεταξφ τουσ 

προκειμζνου να εξαχκοφν ςωςτά ςυμπεράςματα. 

 Διάκριςθ των δεικτϊν ανάλογα με τθν απλότθτα ι τθν ςυνκετότθτα τουσ.  

Υροκειμζνου να καταρτιςτοφν οι αρικμοδείκτεσ του Γενικοφ Οογιςτικοφ Χχεδίου, 

παρατθροφμε ότι οι οικονομικζσ μονάδεσ, ζχουν ωσ κακοδιγθςθ τισ αρχζσ τθσ 

ορκολογικισ διαχείρθςθσ και διοίκθςθσ.(Καραγίαννθσ, 2012: 155) Επίςθσ, 

κακοδθγοφνται από τθν ευςτοχία τθσ ςυςτθματοποίθςθσ τθσ οικονομικισ ζρευνασ 

αλλά και τθσ βελτίωςθσ τθσ ανάλυςθσ, όςον αφορά τον τομζα ςτον οποίο 

δραςτθριοποιοφνται.  

Ωπάρχουν τρείσ βαςικοί ςτόχοι, οι οποοι λαμβάνονται ςοβαρά υπόψιν από τισ 

οικονομικζσ μονάδεσ, προκειμζνου να προχωριςουν ςτθν κατάρτιςθ των 

αρικμοδεικτϊν. Αυτοί είναι:  

a) Θ ενιαία κατάρτιςθ των αρικμοδεικτϊν, προκειμζνου να μπορεί κανεισ να τουσ 

ςυκγρίνει, με αρικμοδείκτεσ παραπλιςιϊν οικονομικϊν μονάδων. 

b) Ρα εξαςφαλιςτοφν τα μζςα τθσ εκτίμθςθσ των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ θ 

επιχείρθςθ λειτουργεί. 

c) Ρα αξιοποιθκεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο το λογιςτικό και ςτατιςτικό 

υλικό των οικονομικϊν μονάδων, με ςτόχο να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τουσ 

αλλά και των διεξαγόντων τθν ζρευνα.  

Σι αρικμοδείκτεσ ταξινομοφνται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ ανάλογα με τα κριτιρια που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατάρτιςι τουσ και τον τφπο τθσ επιχειρθματικισ ζρευνασ και 

αναλφςεωσ που επιδιϊκεται. Ψαξινομοφνται δε ςε τρεισ κατθγορίεσ από τισ οποίεσ: 

 Χτθν πρϊτθ κατθγορία κα δουμε τουσ αρικμοδείκτεσ που καλφπτουν τισ 

οποιεςδιοτε ανάγκεσ εκτίμθςθσ τθσ οικονομικισ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ, 

κυρίωσ ςε ςτατιςτικι μορφι. Υροκειμζνου να καταρτιςτοφν οι αρικμοδείκτεσ 
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αυτοί, απαιτοφνται ςτοιχεία τα οποία απορρζουν από τουσ λογαριαςμοφσ του 

ιςολογιςμοφ. 

 Χτθν δεφτερθ κατθγορία κα δοφμε τουσ αρικμοδείκτεσ που καλφπτουν τισ 

ανάγκεσ για ανάλυςθ αλλά και για καλφτερθ παρουςίαςθ τθσ προςπάκειασ τθσ 

επιχείρθςθσ και του αποτελζςματοσ τθσ λειτουργίασ τθσ. Εδϊ, κρίνονται 

απαραίτθτα ςτοιχεία τα οποία απορρζουν από τουσ λογαριαςμοφσ οργανικϊν, 

εςόδων, εξόδων, κατά είδοσ, αποτελεςμάτων και γενικισ εκμεταλλεφςθσ.  

 Χτθν τρίτθ κατθγορία κα δοφμε τουσ αρικμοδείκτεσ που καλφπτου τισ ανάγκεσ 

να ςυςχετιςτοφν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ με τα δυναμικά 

ςτοιχεία τθσ εκμετάλλευςθσ. Τλο αυτό ςτοχεφει ςτθν ςωςτι ι και κακόλου 

χρθςιμοποίθςθ των μζςων επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

Σι κατθγορίεσ λοιπϊν των αρικμοδεικτϊν που κα δοφμε να αναλφονται και παρακάτω 

είναι οι εξισ: 

 Αρικμοδείκτεσ Δομισ Ενεργθτικοφ 

 Αρικμοδείκτεσ Ξάλυψθσ Υαγίων 

 Αρικμοδείκτεσ Αυτοχρθματοδότθςθσ 

 Αρικμοδείκτεσ Δομισ Ξεφαλαίου 

 Αρικμοδείκτεσ Φευςτότθτασ 

 Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ 

 Αρικμοδείκτεσ Δαπανϊν 

 Αρικμοδείκτεσ Αποδοτικότθτασ  

 Αρικμοδείκτεσ Επενδφςεων 
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1.1.1 Αρικμοδείκτεσ Δομισ Ενεργθτικοφ 

 

Αποδίδουν το είδοσ τθσ Δομισ Ενεργθτικοφ δθλαδι αν αυτι είναι εντάςεωσ 

κυκλοφοριακισ ι πάγιασ περιουςίασ.  

 Βακμόσ Υαγιοποίθςθσ = Υάγια / Χφνολο Ενεργθτικοφ.  

 Βακμόσ Ξυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ = Ξυκλοφοροφντα + Διακζςιμα / Χφνολο  

Ενεργθτικοφ.  

(Ξυκλοφοροφντα = Αποκζματα + Απαιτιςεισ + Χρεόγραφα + Διακζςιμα) 

 Χχζςθσ Υάγιων προσ Ξυκλοφοριακϊν = Υάγια / Ξυκλοφοριακά + Διακζςιμα  

Ξάνοντασ χριςθ των αρικμοδεικτϊν που αναφζραμε προθγοφμενωσ, ςυςχετίηουμε τα 

πάγια ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ με το κυκλοφοροφν ενεργθτικό τθσ. Ψα ςυμπεράςματα 

ζχουν ωσ εξισ:  

 Υ>Ξ. Επιχειριςεισ ςχζςθσ εντάςεωσ πάγιασ περιουςίασ  

 Υ<Ξ. Επιχειριςεισ ςχζςθσ εντάςεωσ κυκλοφοριακισ περιουςίασ  

 

1.1.2. Αρικμοδείκτεσ Κάλυψθσ Παγίων 

 

Αρικμοδείκτθσ Ξάλυψθσ Υαγίων = Μδια κεφάλαια / Υάγια 

Πε βάςθ αυτόν τον αρικμοδείκτθ βλζπουμε τον τρόπο με τον οποίο 

χρθματοδοτοφνται τα πάγια τθσ επιχείρθςθσ και με τθν διαχρονικι μελζτθ του 

αποδεικνφεται ο τρόποσ με τον οποίο μια επιχείρθςθ χρθματοδοτεί τα πάγια τθσ 

ςτοιχεία. Θ κετικι κατεφκυνςθ του αρικμοδείκτθ ςθματοδοτεί ότι θ αφξθςθ του 

παγίου κεφαλαίου δζχεται χρθματοδότθςθ κατα κφριο λόγο από τα «ίδια» κεφάλαια. 

Αν ακολουκεί αρνθτικι κατεφκυνςθ, αυτό ςθμαίνει ότι τα ποςά προσ αφξθςθ του 

παγίου κεφαλαίου, ζχουν λθφκεί ωσ επι το πλείςτον με τθν χριςθ δανείων και όχι 

από χρθςιμοποίθςθ ίδιων κεφαλαιϊν. Χτθν ουςία ορίηεται από τθν διαίρεςθ των 
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ιδίων αλλά και των κεφαλαίων τρίτων, με τισ επενδφςεισ τθσ επιχείρθςθσ ςε πάγια με 

βάςθ τα λογιςτικά βιβλιά τθσ.  

 

1.1.3. Αρικμοδείκτεσ Αυτοχρθματοδότθςθσ 

 

Θ ςχζςθ που ορίηει τα παρακρατθκζντα προσ αποκεματοποίθςθ κζρδθ είναι:  

Αρικμοδείκτθσ Αυτοχρθματοδότθςθσ = Αποκεματικά / Πετοχικό Ξεφάλαιο 

Αυτό που παρατθροφμε είναι ότι ζχουμε ζναν λόγο, ςτον αρικμθτι του οποίου 

ζχουμε κάκε είδουσ αποκεματικά και ςτον παρονομαςτι όλα τα χρθματοδοτθκζντα 

από τουσ φορείσ τισ επιχείρθςθσ κεφάλαια. Πε τθν χριςθ το αρικμοδείκτθ αυτοφ, 

οδθγοφμαςτε ςτον υπολογιςμό των παρακρατθκζντων προσ αυτοχρθματοδότθςθ 

κερδϊν, το φψοσ του οποίου ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ κερδϊν και ςτθν πολιτικι που 

αςκείται κάκε φορά και που ςχετίηεται με τθν αποκεματοποίθςθ. Χε ςφγκριςθ με τον 

αρικμοδεικτθ του προθγοφμενου χρόνου, ζνα μεγαλφτερο αποτζλεςμα ςθμαίνει 

ταυτόχρονα και καλφτερο αποτζλεςμα. Χαν όροσ βζβαια, θ αποκεματοποίθςθ είναι 

ιδιαίτερα ςυμφζρουςα για τθν επιχείρθςθ, όχι μόνο γιατί πρακτικά  ςυντελεί ςτθν 

βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά και γιατί αυξάνονται τα ίδια 

κεφάλαια. Αυτό είναι κάτι πολφ ςθμαντικό κακϊσ αυξάνοντασ τα ίδια κεφάλαια θ 

επιχείρθςθ γίνεται περιςςότερο ανεξάρτθτθ και δεν χρειάηεται να ςυνδζεται 

απαραίτθτα με κεφάλαια τρίτων.(Καραγίαννθσ,2012)  

 

1.1.4. Αρικμοδείκτεσ Δομισ Κεφαλαίου 

 

Αν προςπακιςει κανείσ να αναλφςθ τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ όχι ςε 

κάποια ςυγκεκριμζνθ περίοδο, αλλά ςε μεγάλο χρονικό διάςτθμα κα πρζπει πρϊτα 

να αναλφςει τθν διάρκρωςθ των κεφαλαίων τθσ,  γεγονόσ που αποδίδει το ποςοςτό 

το οποίο καταλαμβάνει το κάκε είδουσ κεφάλαιο επι του ςυνόλου των κεφαλαίων τθσ 

επιχείρθςθσ και τελικά το πόςο ικανι είναι θ επιχείρθςθ να επιβιϊςει 

μακροπρόκεςμα. Φυςικά αν υπάρχουν δανειακά κεφάλαια, υπάρχει και αρκετά 
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μεγάλοσ κίνδυνοσ για τουσ πιςτωτζσ. Ψο κατά πόςο ςπουδαία κρίνεται θ διάρκρωςθ 

των κεφαλαίων, ωφείλεται ςτισ διαφορζσ που εντοπίηονται ανάμεςα ςε αυτά τα 

δανειακά κεφάλαια και ςτα ίδια κεφάλαια.  

Θ διατιρθςθ τθσ διάρκρωςθσ κεφαλαίου από μια επιχείρθςθ, επθρεάηεται από τουσ 

εξισ παράγοντεσ:  

 Από τθν φορολογικι κζςθ τθσ επιχείρθςθσ 

 Από τθν επιχειρθματικό κίνδυνο 

 Από τθν δυνατότθτα, από πλευράσ επιχείρθςθσ, για άντθλθςθ κεφαλαίων με 

ευνοϊκοφσ όρουσ και αςχζτωσ ςυνκθκϊν (ευνοϊκϊν ι δυςμενϊν) 

 

 Αρικμοδείκτθσ Σικονομικισ Ανεξαρτθςίασ  

ΑΛΧΞ = Μδια Ξεφάλαια / Χυνολικά Ξεφάλαια  

Από τον λόγο αυτόν ενθμερωνόμαςτε για τα ενεργθτικά ςτοιχεία τθσ 

επιχείρθςθσ που χρθματοδοτοφνται από τουσ φορείσ τθσ. Τςο ςε μεγαλφτερθ 

κλίμακα κινοφνται τα ίδια κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ ςυςχετιηόμενα με τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ, αντίςτοιχα μεγάλθ είναι και θ κλίμακα τθσ αςφάλειασ που 

παρζχουν οι δανειςτζσ και μικρότερθ θ κλίμακα τθσ αςκοφμενθσ ςε αυτι 

πίεςθσ, προκειμζνου να εξωφλθκοφν οι υποχρεϊςεισ και να πλθρωκοφν οι 

τόκοι. Αν ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ είναι υψθλοσ, ςτθν ουςία μασ ενθμερϊνει ότι 

θ επιχείρθςθ αντιμετωπίηει οικονομικι ςτενότθτα πικανόν ωσ προσ τθν 

ανταπόκριςι τθσ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ, ενϊ αν ο δείκτθσ είναι χαμθλόσ, θ 

κατάςταςθ μπορεί να είναι ακόμθ πιο επικίνδυνθ, μιασ και μπορεί θ 

επιχείρθςθ να οδθγθκεί ςε ηθμίεσ τόςο μεγάλεσ, που κα πρζπει να καλυφκοφν 

από τα ίδια τα κεφάλαια.  

 

 Αρικμοδείκτθσ ζνων προσ Χυνολικά Ξεφάλαια 

ΑΧΞ = ζνα Ξεφάλαια / Χυνολικά Ξεφάλαια 
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Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ, μασ δείχνει το κατά πόςο τα ξζνα κεφάλαια 

ςυμμετζχουν ςτο ςυνολικό κεφάλαιο. Σ δείκτθσ αυτόσ είναι ιδιαίτερα 

ςθμαίνων, αν κρίνει κανείσ από το γεγονόσ ότι αποδίδει ςθμαντικζσ 

λεπτομζρειεσ που αφοροφν το κατά πόςο θ επιχείρθςθ δφναται να 

ανταπεξερχεται ςε μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ, ενϊ παρουςιάηει τθν 

διάρκρωςθ κεφαλαίου ςτθν επιχείρθςθ. Σ δείκτθσ πίεςθσ ξζνου κεφαλαίου 

ςτθν ουςία ςυμπλθρϊνει τον δείκτθ ιδιοκτθςίασ, που ςθμαίνει ότι όταν 

ζχουμε χαμθλό δείκτθ πίεςθσ ξζνου κεφαλαίου, ζχουμε υψθλι τιμι για τον 

δείκτθ ιδιοκτθςίασ και αντιςτρόφωσ.. Ακόμθ, αποδεικνφει το κατά πόςο θ 

επιχείρθςθ είναι δανεκιακά εξαρτθμζνθ από δανειςτζσ ι και πιςτωτζσ. O 

αρικμοδείκτθσ πιζςεωσ ξζνου κεφαλαίου δείχνει το ποςοςτό ςυμμετοχισ 

ξζνου κεφαλαίου ςτο ςυνολικό κεφάλαιο ι με άλλα λόγια το βακμό 

εξαρτιςεωσ τθσ επιχείρθςθσ από το κεφάλαιο.  

 

 

 

 Αρικμοδείκτθσ Δανειακισ Επιβάρυνςθσ  

ΑΛΞ = Μδια Ξεφάλαια / ζνα Ξεφάλαια  

*ζνα Ξεφάλαια = Δανειακά Ξεφάλαια  

Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ χρθςιμοποιείται για να ενθμερωκοφμε αν θ 

επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί υπερδανιςμό. Θ ςχζςθ εκφράηεται ανάμεςα ςτα ίδια 

κεφάλαια προσ τα ςυνολικά ξζνα κεφάλαια. Φανερϊνει δε, ποιο ποςοςτό 

καταλαμβάνουν τα ξζνα κεφάλαια, ςτα ίδια κεφάλαια. Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρον για τουσ δανειςτζσ κακϊσ τουσ δείχνει κατά πόςο 

βζβαιο είναι να επιςτρζψουν ςε αυτοφσ τα κεφάλαια. Επίςθσ, προκειμζνου να 

προςδιοριςτεί το ποςοςτό των ξζνων κεφαλαιϊν που μπορεί να δανειςτι, ο 

διαχειριςτισ τθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει να λαμβάνει εξαιρετικά υπόψιν του 

τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ. Σ δείκτθσ κα πρζπει να αξιολογείτα από τον 

διαχειριςτι, ςυνδυαηόμενοσ με τθν μελλοντικι απόδοςθ του ςυνόλου του 

κεφαλαίου. Αυτό ςυμβαίνει γιατί με τθν αφξθςθ του δείκτθ, πρακτικά ζχουμε 
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και μεγαλφτερο κίνδυνο τθσ επιχείρθςθσ να απωλζςει τμιματα του ιδίου 

κεφαλαίου τθσ.  

Γενικά ο δείκτθσ αυτόσ παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ και 1, ενϊ γίνεται καλφτεροσ 

όςο κινείται προσ το 0, κακϊσ θ μικρότερθ τιμι του δείκτθ, δθλϊνει και 

μεγαλφτερο βακμό προςταςίασ των δανειςτϊν, αν θ επιχείρθςθ πτωχεφςει. 

Αυτό ςυνεπάγεται, όπωσ μποροφμε να καταλάβουμε, ότι αν θ τιμι του δείκτθ 

κινείται περί το 0, ότι και θ κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ είναι ςε ευνοϊκά 

επίπεδα, πράγμα που ςθμαίνει ότι τα ξζνα κεφάλαια είναι πολφ λίγα. 

Αντικζτωσ, όταν θ τιμι του κινείται περί τθσ μονάδασ, θ επιχείρθςθ πικανόν να 

βρίςκεται ςε αρκετά δυςμενι κζςθ. Θ δανειακι επιβάρυνςθ τθσ επιχείρθςθσ 

και ςυνεπϊσ ο βακμόσ φερεγγυότθτασ τθσ κρίνεται από τα μικρά ποςοςτά των 

ξζνων κεφαλαίων επί του ςυνολικοφ κεφαλαίου τθσ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ θ 

επιχείρθςθ ςυνικωσ κεωρείται υπρεχρεωμζνθ.  

 

 

 Αρικμοδείκτθσ Λδίων Ξεφαλαίων Υροσ Υάγια  

ΑΛΞΥ = Μδια Ξεφάλαια / Ξακαρά Υάγια 

Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ ςτοχεφει ςτο να δϊςει ςτον αναλυτι ζνα χριςιμο 

εργαλείο ςτθν εξεφρεςθ των μεκόδων τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ επιχείρθςθσ 

ωσ προσ τισ πάγιεσ επενδφςεισ τθσ. Χυμπεραίνουμε ότι ζνα τμιμα των 

κεφαλαίων κίνθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, πθγάηει απο τουσ μετόχουσ τθσ όταν το 

ποςοςτό των ιδίων κεφαλαίων τθσ είναι μεγαλφτερο από αυτό των 

επενδφςεων τθσ ςε πάγια. Χτθν άλλθ περίπτωςθ, όταν ζχουμε μικρότερο 

ποςοςτό ιδίων κεφαλαίων από τισ επενδφςεισ τθσ ςε πάγια, ζχουμε χριςθ και 

ξζνων κεφαλαιϊν ςτθν χρθματοδότθςθ των παγίων ςτοιχείων, εκτόσ των ιδίων 

κεφαλαίων. Σι τιμζσ του αρικμοδείκτθ είναι ενδεικτικζσ ωσ προσ τθν 

ακολουκοφμενθ από τθν επιχείρθςθ πολιτικι, ςχετικά με το πωσ χρθματοδοτεί 

τα πάγια ςτοιχεία τθσ.  

 

 Αρικμοδείκτθσ Ξάλυψθσ Ψόκων  
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ΑΞΨ = Ξακαρά Ξζρδθ Εκμετάλλευςθσ προ Φόρων & Ψόκων / Ψόκουσ  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ,, αφορά τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ τόκουσ 

που προκφπτουν από τα ξζνα μακροπρόκεςμα κεφάλαια και τα κακαρά κζρδθ 

τθσ επιχείρθςθσ. Αυτό ςθμαίνει πρακτικά ότι ο δείκτθσ αποδίδει το κατά πόςο 

οι τόκοι αυτοί καλφπτονται από τα κακαρά κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ 

παρζχει πλθροφορίεσ και για το περικϊριο αςφαλείασ, που αφορά κακαρά 

τουσ πιςτωτζσ μακροπρόκεςμων δανείων, γεγονόσ ιδιαίτερα ςθμαντικό για 

τουσ δεφτερουσ κακϊσ αποδεικνφει το κατά πόςο θ επιχείρθςθ είναι ικανι 

προσ εξόφλθςθ των τόκων που προκφπτουν από τα ξζνα κεφάλαια, 

χρθςιμοποιϊντασ τα κζρδθ τθσ.  

 

 

1.1.5. Αρικμοδείκτεσ Ρευςτότθτασ 

 

Αυτοςκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ, είναι να διακζτει τζτοιουσ πόρουσ και κζρδθ, ϊςτε να 

μπορεί να ανταπεξζρχεται ςτισ οικονομικζσ τθσ υποχρεϊςεισ, οποτεδιποτε και αν 

αυτζσ προκφψουν. Χτθν περίπτωςθ τθσ μθ δυνατότθτασ εξϊφλθςθσ των χρεϊν τθσ, 

υποπίπτει ςε μια δυςμενι οικονομικι κατάςταςθ, μιασ και αυτό ςθμαίνει ότι ζχουν 

εξαντλθκεί θ πόροι τθσ και δεν υπάρχει ρευςτότθτα. Ζτςι λοιπόν, οι αρικμοδείκτεσ 

που δείχνουν τθν ρευςτότθτα, ζχουν το «χρζοσ» να μετροφν τθν ικανότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ, προσ ανταπόκριςθ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ, είτε αυτζσ είναι λθξιπρόκεςμζσ 

είτε γενικά τρζχουςεσ και βραχυπρόκεςμεσ. Υροκειμζνου να διατθρεί τθν ρευςτότθτα 

τθσ, κα πρζπει να εξαςφαλιςει ότι διακζτει κατακζςεισ, επιταγζσ, μετρθτά, ενϊ κα 

πρζπει να υπάρχουν και απαιτιςεισ ςε λογαριαςμοφσ χρεωςτϊν και 

πελατϊν.(Νιάρχοσ Ν,2004) 

Υαρακάτω κα εξετάςουμε τουσ δείκτεσ ρευςτότθτασ:  

 «Γενικισ» ι «Ζμμεςθσ Φευςτότθτασ» ι «Ξεφαλαίου Ξίνθςθσ»  

Δείκτθσ ΓΦ = (Διακζςιμα + Απαιτιςεισ) – Αποκζματα / Βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ  
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Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποδίδει τθν δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ να 

ανταπεξζρχεται ςτισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ, δθλαδι τον βακμό 

αςφαλείασ των υποχρεϊςεων τθσ. Σ υπολογιςμόσ τθσ προκφπτει μζςω τθσ 

διαίρεςθσ του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ με τισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τισ 

επιχείρθςθσ και δειχνει ςτθ ουςία το κατά πόςο ικανι είναι θ επιχείρθςθ, 

μζςω τθσ ρευςτοποίθςθσ των κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων 

να ανταπεξζρχεται ανα πάςα χρονικι ςτιγμι ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ. Υαρόλα 

αυτά, παρουςιάηεται και θ πικανότθτα παρά το γεγονόσ ότι ο δείκτθσ αυτόσ 

είναι ιδιαίτερα υψθλόσ, θ επχείρθςθ να αντιμετωπίηει ταμειακά προβιματα. 

Αυτό πρακτικά ςυμβαίνει λόγω τθσ μθ διάκριςθσ των διαφόρων κατθγοριϊν 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ, με αποτζλεςμα άλλεσ να παρουςιάηουν 

μεγαλφτερθ ρευςτότθτα από κάποιεσ άλλεσ. Ακίμθ, είναι πικανό πωσ μπορεί 

να οδθγθκοφμε ςε ηθμίεσ κατά τθν ρευςτοποίθςθ των ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ, δθλαδι ςε ρευςτοποίθςθ των ςτοιχείων ςε μικρότερεσ τιμζσ απο 

αυτζσ των λογιςτικϊν αξιϊν. Υαρόλα αυτά, αν προκφψει κάποιο τζτοιο 

πρόβλθμα, αν υπάρχει μεγάλο ποςοςτό κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ, 

παρζχεται και αςφάλεια ςτουσ πιςτωτζσ όςον αφορά τθν κάλυψθ των ηθμιϊν. 

Χε γενικζσ γραμμζσ, όςο μεγαλφτερεσ είναι οι τιμζσ του αρικμοδείκτθ αυτοφ, 

τόςο καλφτερθ είναι και θ επιχείρθςθ όςον αφορά τθν ρευςτότθτα τθσ.  

 

 «Ειδικισ» ι «Άμεςθσ» Φευςτότθτασ  

 Δείκτθσ ΕΦ = Διακζςιμα + Απαιτιςεισ / Βραχυπρόκεςμεσ Ωποχρεϊςεισ  

 

Από τον δείκτθ αυτό κρίνεται αυςτθρά θ ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ 

οι τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ, κα πρζπει να καλφπτονται 

ολοκλθρωτικά από τα ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ που 

ρευςτοποιοφνται εφκολα. Ψζτοιου τφπου ςτοιχεία αποτελοφν οι απαιτιςεισ, οι 

πελάτεσ και τα ταμειακά διακζςιμα. Χτθν περίπτωςθ αυτι, δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται τα αποκζματα ζτοιμων προϊοντων, βοθκθτικϊν ι 

πρϊτων υλϊν, θμικατεργαςμζνων προϊόντων κακϊσ και οι προκαταβλθκείςεσ 

δαπάνεσ. Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ, αποδίδει το κατά πόςο τα εφκολα 
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ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, μποροφν να καλφψουν τισ 

τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ και υπολογίηεται αφαιρόντασ από τα αποκζμτα από 

το κυκλοφοροφν ενεργθτικό και κατόπιν το ποςό που προκφπτει διαιρεκεί με 

τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Τςο ο δείκτθσ κινείται προσ τθν μονάδα, 

αυτό είναι μια κετικι ζνδειξθ, εφόςον βζβαια και οι απαιτιςεισ είναι 

μειωμζνεσ, ενϊ αν ο δείκτθσ κινείται προσ το μθδζν, ςυμπεραίνουμε ότι τα 

ταχζωσ ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ δεν είναι επαρκι για να 

καλφψουν τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεθσ τθσ, γεγονόσ που οδθγεί τθν 

επιχείρθςθ ςτο να ςτθρίηεται ςτισ επερχόμενεσ πωλιςεισ τθσ, προκειμζνου να 

μπορζςει να διακζτει μια ρευςτότθτα ικανοποιθτικοφ βακμοφ. Χτθν 

περίπτωςθ που όμωσ διαφαίνεται θ οποιαδιποτε μείωςθ ςτον αρικμό των 

πωλιςεων τθσ ςτο μζλλον, κα πρζπει θ επιχείρθςει να προχωριςει ςε ζκδοςθ 

μετοχϊν ι δανειςμό. 

 

 Ψαμειακισ Φευςτότθτασ  

Δείκτθσ ΨΦ = Διακζςιμο Ενεργθτικό / Οθξιπρόκεςμεσ Ωποχρεϊςεισ  

 

Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ, εμφανίηει το κατά πόςο θ επιχείρθςθ είναι ικανι να 

ανταπεξζρχετα ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ, δθλαδι να εξωφλεί τα χρζθ τθσ, με τα 

διακζςιμα τθσ, ι με άλλα λόγια με μετρθτά. Χτθν κατθγορία των ταμειακϊν 

διακεςίμων, μποροφμε να εντάξουμε το ςυναλλαγμα, τισ επιταγζσ, τα λθγμζνα 

τοκομερίδια και τισ κατακζςεισ όψεωσ. Επομζνωσ, ο αρικμοδείκτθσ, μασ 

βοθκά να υπολογίςουμε κατά πόςο τα μετρθτά τθσ επιχείρθςθσ, είναι επαρκι 

προσ κάλυψθ των λθξιπρόκεςμων αλλά και των τρεχουςϊν υποχρεϊςεων τθσ. 

Αν ο αρικμοδείκτθσ παρουςιάηει χαμθλζσ τιμζσ, δθλαδι κάτω του 35% - 45% 

που δθλϊνει τα επαρκι όρια, δεν ςυνεπάγεται απόλυτα ότι θ επιχείρθςθ ζχει 

πρόβλθμα ρευςτότθτασ. Υικανόν να αποδίδεται και ςε προεγκρικείςα 

περίπτωςθ δανειςμοφ ι ακόμθ και ςε κάποιο ςθμαντικά επωφελζσ επενδυτικό 

πρόγραμμα.  

 

 Αμυντικοφ Χρονικοφ Διαςτιματοσ  
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Δείκτθσ ΑΧΔ = Ψαχζωσ ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία / Υροβλεπόμενα θμεριςια 

ζξοδα  

 

Χτα ταχζωσ ρευςτοποίθςιμα ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνονται τα χρεόγραφα, τα 

διακζςιμα και οι άμεςεσ ρευςτοποίθςιμεσ απαιτιςεισ με πρόςκεςθ, ενϊ τα 

προβλεπόμενα θμεριςια ζξοδα προκφπτουν από τθν εξισ πράξθ:  

 

Ξόςτοσ Υωλιςεων + Ζξοδα Διοικθτικισ Οειτουργίασ + Ζξοδα Οειτουργίασ 

Ερευνϊν & Ανάπτυξθσ + Ζξοδα Οειτουργίασ Διάκεςθσ + Χρθματοοικονομικά 

Ζξοδα – Αποςβζςεισ ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ / 365  

 

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτεισ παρουςιάηει το ςφνολο των θμερϊν που 

ζχουν τθν δυνατότθτα να καλφφκοφν οι υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ, από τα 

διακζςιμα μαηί με τα ποςά από τθν είςπραξθ των απαιτιςεων και τα ποςά 

που προκφπτουν από τθν ρευςτοποίθςθ.  

 

1.1.6. Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ 

 

Σι αρικμοδείκτεσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ ι δραςτθριότθτασ, μετροφν τον κατά 

πόςο αποτελεςματικι είναι θ χρθςιμοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 

επιχείρθςθσ. Είναι δεδομζνο ότι όςο πιο ζντονθ είναι, τόςο μεγαλφτερα 

αποτελζςματα ζχει θ εκμετάλλευςθ τθσ επιχείρθςθσ, φζρνουν δθλαδι κζρδοσ. Σι 

ςυγκεκριμζνοι αρικμοδείκτεσ, κατζχουν εξζχουςα ςθμαςία, κακϊσ με τθν βοικεια 

τουσ προςδιορίηεται θ ςυνολικι δραςτθριότθτα τθσ δομισ τθσ επιχείρθςθσ, από τθν 

οποία εξαρτάται και θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ. (Νιάρχοσ Ν,2004) 

Ασ δοφμε τουσ αρικμοδείκτεσ δραςτθριότθτασ παρακάτω: 

 Αρικμοδείκτθσ Ψαχφτθτασ Είςπραξθσ Απαιτιςεων  

ΑΞΨΕΑ = Ξφκλοσ εργαςιϊν / Απαιτιςεισ (Υελάτεσ) 

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ, υπολγίηεται με τθν διαίρεςθ του κφκλου 

εργαςιϊν, τθσ αξίασ δθλαδι των πιςτωτικϊν πωλιςεων που προκφπτουν ςε 
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μια χριςθ, με τισ απαιτιςεισ ςτουσ πελάτεσ τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο. Θ 

ζλλειψθ όμωσ ςυνικωσ ςτοιχείων των πιςτωτικϊν πωλιςεων, οδθγοφν ςτθν 

ςυμπερίλθψθ των κακαρϊν πωλιςεων τθσ χριςθσ, που παρουςιάηονται ςτο 

τζλοσ τθσ χριςθσ ςτον ιςολογιςμό. Πιασ και οι απαιτιςεισ που 

παρουςιάηονται ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ ςτον ιςολογιςμό, δεν είναι 

αντιπροςωπευτικζσ του φψουσ τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ, κεωρείται 

καλφτερο το να λάβουμε το μζςο όρο των απαιτιςεων ςτθν αρχι και ςτο 

τζλοσ τθσ χριςθσ.  

 

 Αρικμοδείκτθσ Ψαχφτθτασ Εξόφλθςθσ Βραχυπρόκεςμων Ωποχρεϊςεων  

ΑΞΨΕΒΑ = Αγορζσ ι Ξόςτοσ Υωλθκζντων / Πζςο φψοσ βραχυπρόκεςμων 

απαιτιςεων  

Σι αναλυτζσ χρθςιμοποιοφν κατά κφριο λόγο το Ξόςτοσ Υωλθκζντων, λόγω 

του γεγονότοσ ότι οι αγορζσ δεν δθμοςιεφνται ςυχνά. Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ 

λοιπόν, αποδίδει το κατά πόςο το Ξόςτοσ Υωλθκζτων, μπορεί να καλφψε τισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Πε αλλά λόγια μπορεί να 

δείξει πόςεσ φορζσ μποροφν να πλθρωκοφν οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν διάρκεια χριςθσ.  

 

 Αρικμοδείκτθσ Ψαχφτθτασ Ξυκλοφορίασ Αποκεμάτων  

ΑΨΞΑ = Ξόςτοσ Υωλιςεων / Αποκζματα  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ αποδεικνφει το κατά πόςο αποτελεςματικι 

είναι θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, μιασ και όςο μεγαλφτερεσ τιμζσ 

παρουςιάηει, τόςο πιο αποτελεςματικι είναι θ λειτουργία τθσ. Αποδίδει 

λοιπόν ο δείκτθσ αυτόσ, κατά μζςο όρο πόςεσ φορζσ πουλικθκαν αποκζματα 

κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ. Θ χαμθλζσ τιμζσ ςτον ςυγκεκριμζνο δείκτθ, 

πικανόν να ςθμαίνουν ότι υπάρχουν αποκζματα που δφςκολα πουλιοφνται ι 

ζχει μειωκεί εξαιρετικά θ ηιτθςθ για τα ςυγκεκριμζνα αποκζματα. Επίςθσ, 

μπορεί να ςθμαίνει και αγορζσ αποκεμάτων εκτόσ του μζςου όρου, που 

μπορεί να προκφπτουν από ζλλειψθ ι από αφξθςθ τιμϊν ςτθν αγορά. 
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 Αρικμοδείκτθσ Ψαχφτθτασ Ξακαροφ Ξεφαλαίου Ξίνθςθσ  

ΑΞΨΞΞΞ = Ξακαρζσ Υωλιςεισ / Ξακαρό Ξεφάλαιο Ξίνθςθσ  

Ξακαρζσ Υωλιςεισ =  Χφνολο Υωλιςεων – Επιςτροφζσ Υωλιςεων – Εκπτϊςεισ 

Υωλιςεων  

Ξακαρό Ξεφάλαιο Ξίνθςθσ = Ξυκλοφοροφν – Βραχυπρόκεςμεσ Ωποχρεϊςεισ  

 

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ, μα δίνει ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ, ςχετικά με 

το αν τα κεφάλαια κίνθςθσ τθσ επιχείρθςθσ διατθροφνται υψθλά, 

ςυςχετιηόμενα πάντα με τισ πωλιςεισ. Επίςθσ μασ ενθμερϊνει για τθν 

ςυχνότθτα χριςθσ των κεφαλαίων κίνθςθσ προκειμζνουν να επιτευχκοφν 

πωλιςεισ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι θ αφξθςθ των πωλιςεων ςυνεπάγεται 

και τθν αναγκαιότθτα για τθν επιχείρθςθ των κεφαλαίων κίνθςθσ, λόγω του 

ότι παράλλθλα με τισ ανάγκεσ για αποκζματα, αυξάνονται και οι πιςτϊςεισ 

που παρζχει προσ τουσ πελάτεσ τθσ.  

 

 Αρικμοδείκτθσ Ψαχφτθτασ Ξυκλοφορίασ Υαγίων  

ΑΞΨΥ = Ξακαρζσ Υωλιςεισ / Ξακαρό Υάγιο Ενεργθτικό  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ, μασ ενθμερϊνει για το αν θ επιχείρθςθ ζχει 

προχωριςει ςε υπερεπζνδυςθ ςε πάγια ςτοιχεία, ςυγκρινόμενθ πάντα με το 

ςφνολο των πραγματοποιθκζντων πωλιςεων. Αν ο δείκτθσ είναι υψθλόσ και 

όςο γενικά κινείται προσ υψθλότερα “standards” αυτό ςθμαίνει ότι θ χριςθ 

των παγίων είναι περιςςότερο εντατικι και θ επιχείρθςθ περιςςότερο 

αποδοτικι ςαν απόρροια αυτοφ. Σ δείκτθσ αυτόσ δείχνει αν υπάρχει ι όχι 

υπερεπζνδυςθ ςε πάγια ςτοιχεία ςτθν  

 

 Αρικμοδείκτθσ Ψαχφτθτασ Ξυκλοφορίασ Λδίων Ξεφαλαίων  

ΑΞΨΛΞ = Ξακαρζσ Υωλιςεισ / Χφνολο Λδίων Ξεφαλαίων  
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Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ, μασ δείχνει το κατά πόςο θ επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί 

τα ίδια κεφάλαια ςυςχετιηόμενο με τισ κακαρζσ τθσ πωλιςεισ. Θ τιμι του 

προκφπτει διαιρϊντασ τισ κακαρζσ πωλιςεισ τισ επιχείρθςθσ με το ςφνολων 

των ιδίων κεφαλαίων.  

 

1.1.7. Αρικμοδείκτεσ Δαπανϊν 

 

Σι αρικμοδείκτεσ δαπανϊν λειτουργίασ παρουςιάηουν τθν πολιτικι που ακολουκείτε 

από πλευράσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, όςον αφορά τισ δαπάνεσ που ςχετίηονται με 

τθν λειτουργία τθσ αλλά και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςε ςχζςθ με τισ επιμζρουσ 

δαπάνεσ. Αν οι λειτουργικζσ δαπάνεσ αυξάνονται, κα πρζπει να εξεταςτεί το κατα 

πόςο προςπακεί θ επιχείρθςθ να τισ ςυμπιζςει ι κατα πόςο παρουςιάηουν αφξθςθ 

ςθμαντικι ζναντι των πωλιςεων ι και άλλων κετικϊν μεγεκϊν τθσ επιχείρθςθσ. Σι 

αρικμοδείκτεσ δαπανϊν λειτουργίασ παρουςιάηονται εκτενϊσ παρακάτω:  

 Αρικμοδείκτθσ Οειτουργικϊν Εξόδων 

ΑΧΟΕ = Ξόςτοσ Υωλθκζντων + Οειτουργικά Ζξοδα Χ 100 / Υωλιςεισ  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ  προςδιορίηει το πόςο οι κακαρζσ πωλιςεισ 

απορροφοφνται από τα λειτουργικά ζξοδα και το πόςο κοςτίηουν τελικά τα 

πωλθκζντα. Αν θ τιμι του αρικμοδείκτθ κινείται ςε μεγάλα επίπεδα, τότε θ 

αποδοτικότθτα τθσ είναι μικρι. Αυτό πρακτικά ςυμβαίνει κακϊσ τα 

λειτουργικά κζρδθ που μζνουν ςτθν επιχείρθςθ δεν είναι επαρκι για τθν 

ανταπόκριςθ ςτα διάφορα ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 Αρικμοδείκτθσ Οειτουργικϊν Εξόδων Υροσ Υωλιςεισ  

ΑΟΕ = Οειτουργικά Ζξοδα Χ 100 / Ξακαρζσ Υωλιςεισ  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ, με τον λόγο που περιλαμβάνει, δείχνει το 

κατά πόςο θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ ζχει τθν δυνατότθτα να προςαρμόηει τα 

ζξοδά τθσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ πωλιςεων. Θ ςυνεχισ εξζταςθ του 

ςυγκεκριμζνου αρικμοδείκτθ μασ δείχνει τθν τάςθ που ακολουκοφν τα 
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λειτουργγικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ, ςυςχετιηόμενα με το ποςτό των 

πωλιςεων τθσ. Υαρζχονται ακόμθ πλθροφορίεσ για τθν κζςθ τθσ επιχείρθςθσ 

βαςιηόμενθ ςτα λειτουργικά τθσ ζξοδα, αν ςυγκρίνουμε αυτόν τον 

αρικμοδείκτθ με τουσ αντίςτοιχουσ από άλλεσ παραπλιςεισ επιχειριςεισ. Σ 

αρικμοδείκτθσ αυτόσ επίςθσ μπορεί να αναλυκεί κα με τουσ παρακάτω 

τρόπουσ:  

 Ζξοδα Διοίκθςθσ / Υωλιςεισ Χ 100  

 Ζξοδα Διάκεςθσ / Υωλιςεισ Χ 100  

 Ζξοδα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ / Υωλιςεισ Χ 100  

 Χρθματοοικονομικά Ζξοδα / Υωλιςεισ Χ 100  

 

 Αρικμοδείκτθσ Ξακαρϊν Ξερδϊν Υροσ τισ Αμοιβζσ των Απαςχολοφμενων  

Λςοφται : Ξακαρά Οειτουργικά Ξζρδθ / Αμοιβζσ Απαςχολοφμενων Χ100  

Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει το κατά πόςο επθρεάηονται τα κακαρά 

λειτουργικά κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ από τθν αφξθςθ των αμοιβϊν όςων 

απαςχολεί θ επιχείρθςθ. Αν παρακολουκοφμε τον ςυγκεκριμζνο αρικμοδείκτθ 

ςυνεχϊσ, μποροφμε να εξάγουμε ςαφι ςυμπεράςματα ςχετικά με το βακμό 

παραγωγικότθτασ όςων απαςχολοφνται ςτθν επιχείρθςθ επί των κερδϊν τθσ. 

Τςο μεγαλφτεροσ είναι ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ τόςο μεγαλφτερθ 

μπορεί να είναι και θ παραγωγικότθτα των απαςχολουμζνων, ενϊ ςε αντίκετθ 

περίπωςθ ζχουμε και τα αντίκετα αίτια. 

 

 Αρικμοδείκτθσ Υαγίων Υροσ Πζςο Αρικμό Απαςχολοφμενων  

Λςοφται :  Ξακαρά Υάγια / Πζςο Αρικμό Απαςχολοφμενων Χ 100 

 

Χτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, από τον αρικμοδείκτθ μετράται αν θ 

επιχείρθςθ είαν εντάςεωσ εργαςίασ ι εντάςεωσ κεφαλαίου. Για να ζχουμε το 

επικυμθτό αποτζλεςμα για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ, κα πρζπει όςο θ τιμι του 
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αυξάνεται να αυξάνεται παράλλθλα και θ αξία από τισ πωλιςεισ ανά 

απαςχολοφμενο.  

 

 Αρικμοδείκτθσ Αμοιβϊν Υροσ Πζςο Αρικμό Απαςχολουμζνων  

Πζςθ αμοιβι κατά απαςχολοφμενο = Χυν. Αμοιβϊν Απαςχολουμζνων / Πζςο 

Αρικμό Απαςχολουμζνων Χ 100  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ, υπολογίηεται από τθ μζςθ τιμι τθσ αμοιβισ 

που καταβλικθκε από τθν επιχείρθςθ ςε κάκε απαςχολοφμενο. Θ μζςθ τιμι 

των αμοιβϊν ωφείλει να αυξάνεται, μόνον όταν παράλλθλα με αυτι 

παραμζνει ςτακερόσ ο αρικμοδείκτθσ πωλιςεων προσ τισ ςυνολικζσ αμοιβζσ 

των απαςχολουμζνων. Αν υπάρχει  αφξθςθ τθσ αξία των παγίων ςτοιχείων για 

κάκε απαςχολοφμενο, τότε κα πρζπει να ςθμειϊςει ανοδικι πορεί ο 

αρικμοδείκτθσ των πωλιςεων προσ τισ ςυνολικζσ αμοιβζσ. Αν θ μζςθ 

μεταβολι παρουςιάςθ πτϊςθ, γεγονόσ αςφνθκεσ ςε γενικζσ γραμμζσ, αυτό 

ςθμαίνει ότι πριν από τθν μείωςθ θ επιχείρθςθ απαςχολοφςε καλφτερθσ 

ποιότθτασ προςωπικό από ότι τϊρα. 

 

1.1.8. Αρικμοδείκτεσ Αποδοτικότθτασ 

 

Πζςω των αρικμοδεικτϊν αποδοτικότθτασ, εξάγονται ςθμαντικά ςυμπεράςματα για 

το κατά πόςο αποτελεςματικι είναι θ δραςτθριότθτα τθσ διοίκθςθσ, με βάςθ τθν 

κρίςθ που προκφπτει από τα αποτελζςματα που ςτθρίηονται ςτο επιπεδο των κερδϊν 

και ςτθν αξιοποίθςθ με αποτελεςματικό τρόπο, των δραςτθριοτιτων τθσ. Σι δείκτεσ 

αυτοί ζχουν διαχρονικι ιςχφ, όταν ςυγκρίνουμε ςτοιχεία για μια προκακοριςμζνθ 

περίοδο. Επίςθσ μποροφν να ερμθνευτοφν ςυγκρίνοντασ τουσ με τουσ ίδιουσ δείκτεσ 

του κλάδου ι αρικμοδείκτεσ άλλων παραπλιςιων επιχειριςεων, που αφοροφν όμωσ 

τθν ίδια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

Ψο κατά πόςο αποδοτικι είναι θ επιχείρθςθ, κρίνεται από τθν δυνατότθτα τθσ να 

παράγει κζρδθ και για τον λόγο αυτό, το διοικθτικό προςωπικό τθσ επιχείρθςεισ, ζχει 
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αποδοχζσ ανάλογα με τα ηθτιματα τα οποία επιτυγχάνει. Ψισ επιτεφξεισ αυτζσ τισ 

ορίηουν οι αρικμοδείκτεσ αποδοτικότθτασ αμοιβισ.(Νιάρχοσ Ν,2004) 

Υαρακάτω κα δοφμε αναλυτικά τουσ αρικμοδείκτεσ αποδοτικότθτασ. 

 Αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων   

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ, είναι ζνασ εξίςου ςθμαντικόσ δείκτθσ ο 

οποίοσ αποδίδει το κατά πόςο αποδοτικι είναι θ επιχείρθςθ ωσ προσ τθν 

ςυλλογι κερδϊν και ωσ προσ τον ςτόχο τθσ πραγματοποίθςθσ ενόσ 

αποτελζςματοσ που γενικά ικανοποιεί. Επίςθσ, αποδίδει το κατά πόςο 

επιτυχισ ιταν θ τοποκζτθςθ των κεφαλαίων των μετόχων ι και του ίδιου του 

επιχειρθματία και για τον λόγο αυτό είναι πολφ ςθμαντικόσ για αυτοφσ. 

Σρίηεται διαιρϊντασ τα κακαρά λειτουργικά κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ και 

πολλαπλαςιάηεται επί 100 δίνωντασ μασ ζτςι το ποςοςτό των κακαρϊν 

κερδϊν επί των ιδίων κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ. Αυτό αποδίδει και το κατά 

πόςο θ επιχείρθςθ είναι ικανι προσ πραγματοποίθςθ κερδϊν.   

 

 Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Λδίων Ξεφαλαίων = Ξακαρά λειτουργικά κζρδθ 

/ Μδια κεφάλαια  

Σ ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ζχει άμεςθ ςυνάρτθςθ από το ποςοςτό των ξζνων 

κεφαλαίων που ζχουν τοποκετθκεί ωσ επζνδυςθ ςτθν επιχείρθςθ.  Χε 

περίπτωςθ όμωσ που τα ξζνα κεφάλαια αυξάνονται παραδόξωσ ι δεν 

τυγχάνουν ορκολογικισ αξιοποίθςθσ, αυτό ςθμαίνει ότι αυξάνονται 

παράλλθλα και οι τόκοι και τα λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα, ενϊ 

οδθγοφμαςτε και ςε μείωςθ του κακαροφ κζρδουσ. Αν ζπειτα από είςπραξθ 

νζων ιδίων κεφαλαίων, αυτά μείνουν αναξιοποίθτα για μεγάλο διάςτθμα κατά 

τθν χριςθ, τότε και πάλι μπορεί θ επιχείρθςθ να οδθγθκεί ςε μείωςθ τθσ 

ιδιωφελοφσ αποδοτικότθτασ. 

 

 Αρικμοδείκτθσ οικονομικισ μοχλεφςεωσ  
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Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ δείχνει το κατά πόςο θ χρθςιμοποιιςθ των 

δανειακϊν κεφαλαίων επιδρά ςτθν αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων τθσ 

επιχείρθςθσ. Χε γενικζσ γραμμζσ κα λζγαμε, ότι μια τζτοια επίδραςθ είναι 

επωφελισ για τθν επιχείρθςθ, ςτθν περίπτωςθ βζβαια που και θ 

αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων παρουςιάηει μεγαλφτερεσ τιμζσ από τθν 

αποδοτικότθτα των ςυνολικϊν απαςχολοφμενων κεφαλαίων. Σδθγοφμαςτε 

ςτθν μζτρθςθ τθσ τιμισ τθσ επίδραςθσ αυτισ, υπολογίηοντασ τον αρικμοδείκτθ 

οικονομικισ μοχλεφςεωσ, ο οποίοσ ορίηεται με τθν διαίρεςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ των ιδίων κεφαλαίων με τθν αποδοτικότθτα των ςυνολικϊν 

απαςχολοφμενων κεφαλαίων τθσ. 

 

 Αρικμοδείκτθσ οικονομικισ μοχλεφςεωσ = Αποδοτικότθτα Λδίων Ξεφαλαίων / 

Αποδοτικότθτα Χυνολικϊν Ξεφαλαίων  

Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει το κατά πόςο μεταβάλλονται τα κακαρά 

λειτουργικά κζρδθ που διατίκενται ςτουσ μετόχουσ ςε ςχζςθ με τθν μεταβολι 

κατά 1% των κακαρϊν κερδϊν, όπωσ αυτά εμφανίηονται πριν από φόρουσ ι 

χρθματοοικονομικά ζξοδα. 

 

 Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Απαςχολουμζνων Ξεφαλαίων  

ΑΑΑΞ(%) = Ξακαρά Ξζρδθ Εκμετάλλευςθσ + Χρθμ/κά Ζξοδα Χ 100 / Χφνολο 

Απαςχολοφμενων Ξεφαλαίων*    

Χφνολο Απαςχολοφμενων Ξεφαλαίων = Χφνολο Ενεργθτικοφ  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτεισ αποδίδει το κατα πόςο μια επιχείρθςθ είναι 

αποδοτικι, ανεξαρτιτωσ από που προζρχονται τα κεφάλαια τθσ. Ακόμθ μασ 

δείχνει το κατά πόςο θ επιχείρθςθ είναι ικανι να πραγματοποιιςθ κζρδθ και 

κατά πόςο θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ επιτυγχάνει ςτθ χρθςιμοποίθςθ των 

ιδίων και των ξζνων κεφαλαίων.  

 

 Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ενεργθτικοφ  
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ΑΑΑΞ(%) = Ξακαρά Ξζρδθ Εκμετάλλευςθσ Χ 100 / Χφνολο Ενεργθτικοφ 

Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ μετρά τθν αποδοτικότθτα των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

τθσ επιχείρθςθσ ςτο ςφνολό τουσ, κακϊσ και τθν αποδοτικότθτα των λοιπϊν 

τμθμάτων τθσ. Χτθν ουςία αποτελεί ζνα μζςο αξιολόγθςθσ τθσ διοίκθςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ, χωρίσ να περιλαμβάνει τισ ςυμμετοχζσ. 

 

 

 

1.1.9. Αρικμοδείκτεσ Επενδφςεων 

 

Σι αρικμοδείκτεσ επενδφςεων, είναι ζνα χριςιμο εργαλείο ςτα χζρια των επενδυτϊν, 

κακϊσ με τθν βοικεια τουσ ςυμπεραινουν αν κα πρζπει να προβοφν ςε αγορά, 

διατιρθςθ ι και πϊλθςθ μετοχικϊν τίτλων μιασ επιχείρθςθσ. Αποτελοφ δε, μια 

ςυςχζτιςθ των κατά μετοχι μεγεκϊν του ιςολογιςμοφ, των αποτελεςμάτων χριςθσ 

και τθσ τρζχουςασ χρθματιςτθριακισ τιμισ.  

Υαρακάτω κα αναλφςουμε τουσ επενδυτικοφσ αρικμοδείκτεσ. 

 Ξζρδθ ανά Πετοχι  

Ξ / Π= Χφνολο Ξακαρϊν Ξερδϊν Χριςεωσ / Πζςοσ Αρικμόσ Πετοχϊν ςε 

κυκλοφορία  

Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ, παρουςιάηει το ποςοςτό των κακαρϊν κερδϊν που 

ςυςχετίηετι με τθν κάκεμια μετοχι. Φυςικά, δεν αποτελεί ςθμείο προσ 

ςφγκριςθ ςε διάφορεσ επιχειριςεισ, κακϊσ δεν διακζτουν όλεσ οι επιχειριςεισ 

τισ ίδιεσ μετοχζσ ςε αρικμό.  

 

 Πζριςμα ανά Πετοχι  

Π / Π = Χφνολο μεριςμάτων / Αρικμόσ μετοχϊν ςε κυκλοφορία  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ παρουςιάηει το ποςοςτό των κακαρϊν 

κερδϊν που ςχετίηονται με τθν κάκε μετοχι, και επίςθσ δεν είναι ςυγκρίςιμοσ 
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ανάμεςα ςε επιχειριςεισ, κακϊσ όπωσ προαναφζραμε δεν ζχουν όλεσ οι 

επιχειριςεισ των ίδιο αρικμό μετοχϊν. Επίςθσ, κα πρζπει με βάςθ και το 

ςφνολο των μετοχϊν τθσ τελευταία χριςθσ να γίνεται αναπροςαρμογι των 

μεριςμάτων που αντιςτοιχοφν ςε προθγοφμενεσ χριςεισ.  

 

 Περιςματικι Απόδοςθ  

ΠΑ(%) = Πζριςμα ανά Πετοχι / Ψρζχουςα Ψιμι Πετοχισ ςτο Χρθματιςτιριο Χ 

100  

Σ αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει το κατά πόςο αποδοτικά είναι τα μερίςματα 

των μετοχϊν των διαφόρων επενδυτϊν, ςτα οποία ζχουν επενδφςει το 

επικυμθτό από αυτοφσ κεφάλαιο. Τςο μεγαλφτερθ είναι θ τιμι του 

αρικμοδείκτθ, τόςο περιςςότερο ελκυςτικι γίνεται θ μετοχι τθν οποία αφορά, 

για τουσ επενδυτζσ. Σι αυξομειϊςεισ ςτθν μεριςματικι πολιτικι δεν 

ςυνεκτιμοφνται από τθν αγορά, ενϊ θ αυξθτικι τάςθ ςτα μερίςματα είναι 

ιδαίτερα επικυμθτι από τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν ζχουν αποδοτικζσ 

ευκαιρίεσ επανατοποκζτθςθσ των κερδϊν και επίςθσ δεν βρίςκεται ςε κρίςθ 

ρευςτότθτασ.  

 

 Ξάλυψθ μερίςματοσ  

ΞΠ = Ξζρδθ ανά Πετοχι / Πζριςμα ανά Πετοχι  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτεισ δείχνει το κατά πόςο τα κζρδθ καλφπτου το 

μζριςμα που διανζμεται. Χτθν περίπτωςθ που ο δείκτθσ εμφανίηει υψθλζσ 

τιμζσ, παρζχεται ςτουσ επενδυτζσ θ αςφάλεια ότι το μζριςμα των μετοχϊν δεν 

κα κινδυνζυςει ςε περίπτωςθ που υπάρχει ζςτω και θ ελάχιςτθ πτϊςθ τθσ 

κερδοφορίασ.  

 

 Υοςοςτό Διανεμομζνων Ξερδϊν  

ΥΔΞ (%) = Χφνολο Περιςμάτων Χριςθσ / Χφνολο Ξακαρϊν Ξερδϊν Χριςεωσ Χ 

100  
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Σ δείκτθσ διανεμόμενων κερδϊν αποδίδει το ςυνολικό ποςό των κερδϊν που 

μοιράηεται ςτουσ μετόχουσ, ενϊ ορίηει και ποιο ποςο παρακρατείται 

προκειμζνου να επανεπενδυκεί ςτθν επιχείρθςθ. Σι χαμθλζσ τιμζσ ςτον 

αρικμοδείκτθ μπορεί να εμφανιςτοφν ςε αναπτυςςόμενεσ ι και νζεσ 

επιχειριςεισ με ανάγκθ κεφαλαίων για τθν ανάπτυξθ ςε επικερδισ 

επενδφςεισ. Ωψθλζσ τιμζσ δείκτθ μποροφμε να δοφμε ςε παλαιότερεσ ι και 

ελάχιςτα αναπτυςςόμενεσ επιχειριςεισ, που δεν ζχουν πλεον ανάγκθ για 

πρόςκετα κεφάλαια με ςκοπό τθν ανάπτυξθ.  

 

 Χρθματοοικονομικι Ψιμι Πετοχισ (Εςωτερικι Αξία)  

ΕΑΠ = Χφνολο Λδίων Ξεφαλαίων / Αρικμόσ μετοχϊν ςε κυκλοφορία  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ παρουςιάηει τθ μικρότερθ δυνατι αξία τθσ 

μετοχισ. Δθμιουργικθκε πρακτικά για να καλφψει ζνα κενό που προζκυψε, 

κακϊσ θ μζτρθςθ τθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων γίνεται με ιςτορικζσ 

τιμζσ που δεν ςχετίηονται με τισ τρζχουςεσ τιμζσ, ενϊ θ αξία τθσ επιχείρθςθσ 

ςτο ςφνολο τθσ ορίηεται από λοιπά υλικά και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ, 

που προςδιορίηουν μάλιςτα και το κατά πόςο επικερδισ κα είναι ςτο μζλλον.  

 

 Οόγοσ Ψιμισ προσ Ξζρδθ ανά μετοχι  

Ψ/Ξ = Χρθματιςτθριακι Ψιμι Πετοχισ / Ξζρδθ ανά Πετοχι  

Σ ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ παρουςιάηει το ποςό που μπορεί να 

καταβάλει ο επενδυτισ, ζναντι κάκε ευρϊ κζρδουσ τθσ επιχείρθςθσ, το κατά 

πόςο διαπραγματεφεται θ μετοχι τα κζρδθ ςτο Χρθματιςτιριο από το 

προθγοφμενο ζτοσ, και πόςα ζτθ ςυνολικά κρίνονται απαραίτθτα, ϊςτε να 

επιςτραφοφν ςτον επενδυτι τα χριματα που κατζβαλε. Σ ςυγκεκριμζνοσ 

δείκτθσ είναι ςε κάκε περίπτωςθ κετικόσ, πλιν των περιπτϊςεων όπου 

παρουςιάηεται ηθμία ι μθδενικά κζρδθ οπότε και δεν υπολογίηεται. Κεωρείται 

πολφ ςθμαντικόσ γιατί εκτιμά τα μελλοντικά κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ που 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, κακϊσ τα κζρδθ από προθγοφμενεσ χριςθσ, 

είναι ενςωματωμζνα ςτθν τιμι. Ζτςι οδθγοφμαςτε ςε μια ουςιαςτικι εκτίμθςθ 
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τθσ μελλοντικισ τιμισ τθσ μετοχισ. Τλα τα προαναφερκζντα ςυνεπάγονται και 

ότι όςο μεγαλφτερθ είναι θ τιμι του ςυγκεκριμζνου αρικμοδείκτθ, τόςο 

μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ εμπνζει ςτουσ επενδυτζσ, ότι θ ςυγκεκριμζνθ 

επιχείρθςθ μπορεί να διατθριςει ι και να αυξιςει τελικά τα κζρδθ τουσ.  

 

 Οόγοσ Χρθματοοικονομικισ Ψιμισ Υροσ Εςωτερικι Αξία Πετοχισ 

 Σ δείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει το κατά πόςο θ τιμι των μετοχϊν τθσ 

επιχείρθςθσ διαπραγματεφεται τθν εςωτερικι αξία τθσ ςτθν αγορά του 

Χρθματιςτθρίου. Εξετάηοντασ τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ, μποροφμε να 

ςυμπεράνουμε ςχετικά με τθν υποτίμθςθ ι τθν υπερτίμθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

μετοχισ ςυςχετιηόμενθ με τθν εςωτερικι τθσ αξία. Αυτόσ ο ςυςχετιςμόσ κα 

πρζπει να γίνει ιδιαίτερα προςεκτικά, μιασ και θ εςωτερικι αξία τθσ μετοχισ 

παρουςιάηεται μειςτορικζσ τιμζσ, ενϊ θ αξία ςτθν αγορά του Χρθματιςτθρίου, 

παρουςιάηεται και απτιμάται ςτθν αγορά από τουσ ίδιουσ τουσ επενδυτζ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ 

 

 

Σ κλάδοσ τθσ οινοποιίασ «αντιςτζκεται», ςε ςφγκριςθ με άλλουσ κλάδουσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, ςτισ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Ειδικότερα, ο 

παραδοςιακόσ χαρακτιρασ του οίνου, ο οποίοσ είναι ςυνδεδεμζνοσ τόςο με τισ 

διατροφικζσ ςυνικειεσ των Ελλινων όςο και με πλθκϊρα κοινωνικϊν περιςτάςεων, θ 

οικονομικότερθ τιμι κακϊσ και ο χαμθλότεροσ αλκοολικόσ βακμόσ του ςυγκριτικά με 

τα υπόλοιπα αλκοολοφχα ποτά, αποτελοφν τουσ κυριότερουσ λόγουσ 

«ανκεκτικότθτάσ» του. 
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Χφμφωνα με τθ ςυντάκτρια τθσ μελζτθσ κυρία Αυγι Σικονομίδου, το μζγεκοσ τθσ 

εγχϊριασ αγοράσ κραςιοφ υπολογίηεται ςε 2.950 χιλ. hl τθν αμπελοοινικι περίοδο 

2014/15, ενιςχυμζνο κατά 0,6% ςε ςχζςθ με το 2013/14, παρουςιάηοντασ ΠΕΦΠ 0,5% 

το χρονικό διάςτθμα 2000/01-2014/15. Εκτιμάται ότι, θ εγχϊρια κατανάλωςθ κραςιοφ 

κα παραμείνει ςτακερι το 2015/16. Θ διείςδυςθ του μθ τυποποιθμζνου (χφμα) 

κραςιοφ εκτιμάται ςε 60% περίπου. Τςον αφορά ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ 

των επιχειριςεων του κλάδου, oι τιμζσ του δείκτθ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν 

δαπανϊν, παρά τθ βελτίωςι τουσ τθ διετία 2013-2014, δείχνουν ότι ο κλάδοσ 

παραμζνει «ευπρόςβλθτοσ» ςε πικανζσ μεταβολζσ του οικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ.Ψο ςυναλλακτικό κφκλωμα του κλάδου, διαμορφϊνεται διαχρονικά 

ελλειμματικό (οι πιςτϊςεισ από προμθκευτζσ υπολείπονται των θμερϊν είςπραξθσ 

των απαιτιςεων), παρουςιάηοντασ μικρζσ μεταβολζσ. 
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Χθμειϊνεται ότι, ο εμπορικόσ κφκλοσ του κλάδου, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν 

αποκεματοποίθςθ, διαμορφϊνεται διαχρονικά κετικόσ.Υαρά τθν «αντίςταςθ» του 

κλάδου ςτισ οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχουν αφιςει 

το «αποτφπωμά» τουσ, όπωσ παρουςιάηεται εφλθπτα ςτθν πορεία των δεικτϊν 

αποδοτικότθτάσ του. Ωςτόςο, θ βελτίωςθ του περικωρίου μικτοφ κζρδουσ τθν 

περίοδο 2013-2014, αναδεικνφει τθν προςπάκεια προςαρμογισ των επιχειριςεων 

ςτο δφςκολο οικονομικό περιβάλλον, κυρίωσ όςον αφορά ςτθ ςυγκράτθςθ των 

κόςτουσ πωλιςεων. 

 

 

Επιπρόςκετα, διαπιςτϊνεται ότι 2 ςτισ 10 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ οινοποιίασ 

εμφανίηουν ςυνδυαςμό EBITDA και κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων (ωσ % του 

κφκλου εργαςιϊν του 2014) μεγαλφτερο από το μζςο όρο του ςυνόλου των 

εξεταηόμενων επιχειριςεων, ενϊ οι ίδιεσ 2 ςτισ 10 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ 

οινοποιίασ ςυνδυάηουν EBITDA και ςυνολικι δανειακι επιβάρυνςθ, ςε επίπεδα 

καλφτερα από το μζςο όρο του ςυνόλου των εξεταηόμενων επιχειριςεων, για το 

2014. 
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Χυμπεριλαμβάνεται θ αποτίμθςθ τθσ αξίασ των εξεταηόμενων επιχειριςεων του 

κλάδου τθν περίοδο 2011-2014, με ςκοπό να ενιςχυκεί θ αξιολόγθςθ τθσ πορείασ και 

των προοπτικϊν του. 
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Θ αποτιμϊμενθ αξία 44 οινοποιθτικϊν επιχειριςεων, με δθμοςιευμζνα οικονομικά 

ςτοιχεία για κάκε ζτοσ τθσ περιόδου 2010-2014, παρουςιάηει αφξθςθ 19% το 2014 ςε 

ςχζςθ με το 2013, μετά από μία διετία μείωςθσ και διαμορφϊνεται περίπου ςτα 

επίπεδα του 2011. 

 

 

 

Τςον αφορά ςτθν παγκόςμια κατανάλωςθ κραςιοφ, ςθμειϊνεται ότι παραμζνει 

ςχεδόν ςτακερι τα τελευταία χρόνια (2009-2014), ςε 240 εκ. hl περίπου, με τισ ΘΥΑ 

να αποτελοφν τθν τελευταία διετία τθ μεγαλφτερθ αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΘΗΡΑΪΚΟ ΟΙΝΟ 

 

 

3.1. Η αντορίνθ και το κλίμα τθσ 

 

 Θ Χαντορίνθ βρίςκεται μεταξφ τθσ Μου και τθσ Ανάφθσ. Αποτελεί ςφμπλεγμα των 

νθςιϊν Κιρα, Κθραςιά, Αςπρονιςι, θφαίςτεια (Υαλιά Ξαμζνθ) και Ρζα Ξαμζνθ, ςτθν 

οποία βρίςκεται ο κρατιρασ του θφαιςτείου). Χυγκαταλζγεται μαηί με τα Πζκανα, τθ 

Ρίςυρο και τθ Πιλο ςτα ενεργά θφαίςτεια τθσ Ελλάδασ. Θ ζκταςι τθσ είναι 76 τ.χλμ. 

και το μικοσ των ακτϊν τθσ 69 χλμ. Θ περίμετροσ είναι περίπου 36 ν. μίλια. Απζχει 

128 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Υειραιά και 63 ν. μίλια από τθν Ξριτθ. Ψο όνομα 

Κιρα το πιρε από τον μυκικό οικιςτι Κιρα τθσ Χπάρτθσ, που εγκαταςτάκθκε ςτο 

νθςί γφρω ςτον 10ο αιϊνα π.Χ. και ίδρυςε τθν ομϊνυμθ πόλθ ςτο Πζςα Βουνό.  

 Ψο όνομα Χαντορίνθ το ζδωςαν ςτο ςφμπλεγμα των νθςιϊν οι Ενετοί και 

αναφζρεται από τον Άραβα γεωγράφο Εδριςι, το 1153. Είναι ςυνεκφορά των λζξεων 

Santa Irene (Αγία Ειρινθ), που το πιρε ι από τθν ομϊνυμθ εκκλθςία ςτον κάμπο τθσ 

Κθραςιάσ, ι από τθν ομϊνυμθ παλαιοχριςτιανικι βαςιλικι ςτθν Υερίςςα, θ οποία 

δεν ςϊηεται. Θ Κιρα, θ Κθραςιά και το Αςπρονιςι, είναι υπολείμματα του 

προϊςτορικοφ ςτρογγυλοφ νθςιοφ. Υεριβάλλουν μια βακιά λεβθτοειδι καλαςςινι 

λεκάνθ, ςτο κζντρο τθσ οποίασ αναδφκθκαν θ Υαλιά και θ Ρζα Ξαμζνθ. Αυτι θ λεκάνθ 

είναι που ονομάηεται Ξαλδζρα ι Ξαλντζρα, ςφμφωνα με τθ διεκνι γεωλογικι 

ορολογία. ζχει διαςτάςεισ 8Χ5 χλμ. και βάκοσ που φτάνει τα 370 μ.  

 Θ Χαντορίνθ είναι το μόνο ςφμπλεγμα νθςιϊν ςτο οποίο οι οικιςμοί δεν ζχουν 

κτιςτεί ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ, αλλά ςτισ άκρεσ των εςωτερικϊν τοιχωμάτων τθσ 

Ξαλντζρασ. Είναι, επίςθσ, ζνα από τα ελάχιςτα ςθμεία ςτον κόςμο όπου διατθροφνται 

αρχιτεκτονικά ςφνολα υπόςκαφων ςπιτιϊν ςτο θφαιςτειογενζσ ζδαφοσ. Θ Ξαλντζρα 

και ολόκλθρο το ςφμπλεγμα των νθςιϊν τθσ Χαντορίνθσ, ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ 
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ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ. Ψο κυρίωσ νθςί, θ Κιρα, ζχει ςχιμα θμιςζλινου και 

βρίςκεται ςτθν ανατολικότερθ κζςθ του ςυμπλζγματοσ. Θ δυτικι πλευρά τθσ 

αποτελείται από τα τοιχϊματα τθσ Ξαλντζρασ που διατθροφν ολοηϊντανθ τθν εικόνα 

τθσ γεωλογικισ ιςτορίασ τθσ και αποτυπϊνουν τισ διαφορετικζσ φάςεισ τθσ 

θφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ. Χτθ Κιρα υπάρχουν πολλά αξιόλογα ιςτορικά και 

προϊςτορικά ευριματα τα οποία ςϊηονται ακόμα και ςιμερα και από τα οποία τα 

περιςςότερα είναι διακζςιμα ςτο τουριςτικό κοινό. Θ ιςτορία του νθςιοφ ξεκινάει από 

τθ προϊςτορικι πόλθ του Ακρωτθρίου οι οποία υπιρξε εμπορικό κζντρο τθσ 

Ανατολικισ μεςογείου ςε πλιρθ ακμι μζχρι τθ ςτιγμι γφρω ςτο 1700 -1600 π.χ., που 

μια μεγάλθ ζκρθξθ του θφαιςτείου τθσ Χαντορίνθσ ανάγκαςε τουσ κατοίκουσ του να 

μεταναςτεφςουν. 

 Σ Ακθνιόσ, το μεγαλφτερο λιμάνι του νθςιοφ, ζχει δθμιουργθκεί ςτον ομϊνυμο 

όρμο. Χιμερα θ Χαντορίνθ είναι ζνα από τα διαςθμότερα τουριςτικά κζντρα του 

κόςμου. Σ πλθκυςμόσ του νθςιοφ ιταν 13.670 κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι 

του 2001 ενϊ θ απογραφι 2011 ζδειξε ότι ο Διμοσ Κιρασ απαρικμεί 15.250 

κατοίκουσ. Ψα τελευταία χρόνια παρατθρείτε ςυνεχϊσ αφξθςθ του πλθκυςμοφ του 

νθςιοφ κυρίωσ λόγο τθσ μεγάλθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ που ζχει αναπτυχκεί 

ςτο νθςί. 

 Θ Χαντορίνθ ςφμφωνα με τθν ανακεϊρθςθ τθσ Ξλιματικισ κατάταξθσ Ξoppen ζχει 

εφκρατο ερθμικό κλίμα (BWh) και μαηί με τθν Ανάφθ αποτελοφν τισ μοναδικζσ 

περιοχζσ ςτθν Ευρϊπθ με αυτοφ του είδουσ το κλίμα. Ζτςι, το κλίμα τθσ Χαντορίνθσ 

είναι ιδιόμορφο και παρόλο που είναι το νοτιότερο νθςί των Ξυκλάδων είναι και το 

ψυχρότερο. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτουσ βορειοανατολικοφσ ανζμουσ, ωςτόςο ο 

χειμϊνασ είναι ιπιοσ με μζςθ κερμοκραςία περίπου 10ο C. Ψο χειμϊνα 

παρουςιάηονται ςυχνζσ βροχοπτϊςεισ, ενϊ το καλοκαίρι δεν βρζχει ςχεδόν ποτζ με 

αποτζλεςμα θ Χαντορίνθ να αποτελεί πόλο ζλξθσ πολλϊν τουριςτϊν απ' όλο τον 

κόςμο. Χιμερα θ αμπελοκαλλιζργεια αποτελεί τον ςθμαντικότερο τομζα αγροτικισ 

παραγωγισ ςτθ Χαντορίνθ. H ιςτορία τθσ χάνεται ςτουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ, όταν 

οι Φοίνικεσ τθν ειςιγαγαν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Αιγαίου πελάγουσ. Χιμερα ο 

αμπελϊνασ τθσ Χαντορίνθσ αποτελεί τον πλζον παραδοςιακό ςε ολόκλθρο τον 

Ελλαδικό χϊρο. Χωρίσ όμωσ ο αμπελϊνασ τθσ να είναι και το μοναδικό προιον τοπικισ 
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αγροτικισ παραγωγισ. Ψο κλίμα τθσ Χαντορίνθσ κακϊσ και θ μορφολογία του 

εδάφουσ παρζχουν και άλλα τοπικά προϊόντα όπωσ θ παραδοςιακι φάβα Χαντορίνθσ 

και το τοματάκι Χαντορίνθσ τα οποία είναι γνωςτά για τθν υπζροχθ γεφςθ τουσ. 

 Σ Διμοσ Κιρασ είναι διμοσ τθσ περιφζρειασ Ροτίου Αιγαίου που περιλαμβάνει τα 

νθςιά Κιρα και Κθραςία κακϊσ και τισ γειτονικζσ τουσ νθςίδεσ. Δθμιουργικθκε με το 

Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ από τθ ςυνζνωςθ του προχπάρχοντοσ διμου Κιρασ και τθσ 

Ξοινότθτασ Σίασ. Ψϊρα πια ο Διμοσ Κιρασ απαρτίηεται από 13 δθμοτικά 

διαμερίςματα τα οποία είναι τα εξισ: Κθραςίασ, Σίασ, Βουρβοφλου, Θμεροβιγλίου, 

Φθρϊν, Ξαρτεράδου, Πεςαριάσ, Βόκωνα, Ξαμαρίου, Υφργου, Πεγαλοχωρίου, 

Ακρωτθρίου, Εμπορείου. Υρωτεφουςα του νθςιοφ είναι τα Φθρά, όνομα που προιλκε 

από παραφκορά τθσ λζξθσ Κιρα και ζχει επικρατιςει. 

 

 

3.2. Η ιςτορία τθσ άμπελοσ τθσ αντορίνθσ 

 

Σι αμπελϊνεσ τθσ Χαντορίνθσ είναι από τουσ πιο ιδιόμορφουσ ςτον κόςμο. Πια από 

τισ κυριότερεσ αςχολίεσ των κατοίκων είναι θ αμπελοκαλλιζργεια, κακϊσ το αμπζλι 

ευδοκιμεί ςτθν Χαντορίνθ όχι μόνο επειδι αντζχει ςτθν ξθραςία αλλά γιατί είναι ζνα 

από τα ξυλϊδθ φυτά που οι ρίηεσ τουσ διαπερνοφν τθν κθραϊκι γθ. Σι αμπελϊνεσ τθσ 

Χαντορίνθσ ζχουν ζκταςθ 15.000 ςτρζμματα, είναι από τουσ αρχαιότερουσ ςτον 

ελλαδικό χϊρο φυτεμζνοι ςε αυτόριηα φυτά από τθ ςτιγμι που φυλλοξιρα δεν 

ζφταςε ποτζ ςτο νθςί. 

Από εκατοντάδεσ χρόνια πριν οι Χαντορινιοί ζχουν ανακαλφψει ζνα τελείωσ 

ξεχωριςτϊ τρόπο κλαδζματοσ του αμπελιοφ που το ονόμαηαν «κουλοφρα». Υιο 

ςυγκεκριμζνα δίνουν ςτα κλιματα το ςχιμα του καλακιοφ για να γλιτϊςουν τον 

καρπό από τυχόν ςαρωτικοφσ ανζμουσ που κατακλφηουν το νθςί χειμϊνα καλοκαίρι. 

Πε αυτό τον τρόπο τα ςταφφλια προςτατεφονται και ωριμάηουν μζςα ςτθν αγκαλιά 

τθσ αμπελιάσ. Σι βροχζσ ςτο νθςί είναι ςπάνιεσ τα τρεχοφμενα νερά και οι πθγζσ είναι 

άγνωςτα. Υαρόλα αυτά το αμπζλι δεν υποφζρει από ξθραςία, πάρα μόνο ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ. Αυτό ςυμβαίνει λόγω τθσ ςυνεκτικότθτασ του εδάφουσ δθλαδι, οι 
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βροχζσ του χειμϊνα ειςχωροφν αργά και δφςκολα ςτο ζδαφοσ που τισ κράτα ςτο 

βάκοσ. Ψο καλοκαίρι οι ακτίνεσ του θλίου τραβοφν το νερό πάλι προσ τθν επιφάνεια 

τροφοδοτϊντασ πάλι τα φυτά. 

Ψζλοσ τα μελτζμια του Αυγοφςτου επεμβαίνουν και εμποδίηουν τθν υγραςία να 

ςυγκεντρϊνεται πάνω ςτα ςταφφλια, εξαλείφοντασ τον κίνδυνο ανεπικφμθτων 

αςκενειϊν όπωσ περονόςποροσ. Πία μικρι επίπαςθ με κειάφι για πρόλθψθ από το 

ωίδιο αποτελεί τθ μόνθ φροντίδα του ςαντορινιοφ αμπελουργοφ κατά των αςκενειϊν 

τθσ αμπζλου. 

 

 

3.3. Οίνοσ και τρόποσ παραγωγισ του ςτθ αντορίνθ 

 

3.3.1. Οίνοσ 

 

Σι διάφορεσ ποικιλίεσ αμπζλου, τα «είδθ ςταφυλιϊν» όπωσ ζγραφαν οι 

παλαιότεροι, δεν είναι όλεσ προικιςμζνεσ με τουσ ίδιουσ γενετικοφσ χαρακτιρεσ. 

Εκτόσ από οριςμζνεσ εξωτερικζσ διαφορζσ, όπωσ το χρϊμα τθσ ρϊγασ των ςταφυλιϊν 

και ο χόνδροσ ι λεπτόσ φλοιόσ τθσ, υπάρχουν γενετικζσ διαφορζσ πολφ πιο 

κακοριςτικζσ για τθν ποιότθτα του κραςιοφ. Εκδθλϊνονται ςτο χρϊμα, ςτο άρωμα και 

τθ γεφςθ του, δθλαδι τουσ « οργανολθπτικοφσ του χαρακτιρεσ », τουσ μόνουσ που 

μπορεί να κρίνει και να αντιλθφκεί ο καταναλωτισ. Ξαι όπωσ θ παιδεία δεν μπορεί να 

δθμιουργιςει μεγάλουσ τεχνίτεσ του ςτοίχου, του χρωςτιρα και του πενταγράμμου, 

εάν οι άνκρωποι αυτοί δεν είναι από τθ φφςθ τουσ χαριςματικοί, ζτςι και θ 

τεχνολογία δεν μπορεί να ςυντελζςει ςτθν παραγωγι οίνων υψθλϊν ποιοτικϊν 

προδιαγραφϊν, εάν τα ςταφφλια που οινοποιοφνται δεν προζρχονται από ποικιλίεσ 

προικιςμζνεσ με γενετικοφσ χαρακτιρεσ υψθλισ οινικισ ποιότθτασ. Από τθν ϊρα 

όμωσ που τρυγιζται το αμπζλι και κόβεται ο «ομφάλιοσ λϊροσ» μεταξφ ςταφυλιϊν 

και φυτοφ, ο ρόλοσ του ανκρϊπινου παράγοντα είναι κακοριςτικόσ ςτθ διαμόρφωςθ 

των οργανολθπτικϊν χαρακτιρων του κραςιοφ, γιατί με τθν τεχνολογία που 

εφαρμόηει ο οινοποιόσ μπορεί να αναδείξει, αλλά και να καταςτρζψει, τα ςτοιχεία 
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ποιότθτασ με τα οποία οι γενετικοί και οικολογικοί παράγοντεσ προίκιςαν τα 

ςταφφλια. (τ. Κουράκου –Δραγϊνα,1994)  

 

3.3.2. Προετοιμαςία αμπελιοφ 

 

Ρωρίσ το Χεπτζμβριο, αμζςωσ μόλισ τελείωνε ο τρφγοσ, γινόταν θ αφαίρεςθ 

μεγάλου μζρουσ των κλθματίδων με τα πράςινα ακόμα φφλλα. Ιταν μία επζμβαςθ 

που δεν υπαγορευόταν από τισ ανάγκεσ του φυτοφ. Αντίκετα μάλιςτα, θ πρϊιμθ 

αφαίρεςθ μεγάλου μζρουσ των κλθματίδων το αποδυναμϊνει γιατί, όςο καιρό τα 

ςταφφλια ωριμάηουν, το φυτό επιςτρατεφει τισ δυνάμεισ του να τα κρζψει, όπωσ ο 

οργανιςμόσ τθσ γυναικάσ που ζχει ςτα ςπλάχνα τθσ παιδί, και μόνο μετά τον τρυγθτό 

τα πράςινα ακόμα φφλλα εργάηονταν πια για το ίδιο το φυτό, ϊςτε να μπορζςει να 

αποκθςαυρίςει, πριν πζςει ςε χειμζρια νάρκθ, τισ ουςίεσ εκείνεσ που κα του 

χρειαςτοφν τθν άνοιξθ για να βλαςτιςει και να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ του κατά τον 

ετιςιο κφκλο τθσ ηωισ του.  

Θ αφαίρεςθ των κλθματίδων ολοκλθρωνόταν αργότερα κατά των Σκτϊβριο-

Ροζμβριο οπότε γινόταν και γενικό κακάριςμα από αςκενι και αποξθραμζνα μζρθ 

και από κακετί που αμπελουργόσ ζκρινε ότι δε ιταν χριςιμο για το κλάδεμα που 

ακολουκοφςε.  

 

3.3.3. Η βεντζμα 

 

Από τισ πρϊτεσ μζρεσ του Δεκαπενταφγουςτου άρχιηαν οι προετοιμαςίεσ και θ 

πρϊτθ δουλειά του κάκε νοικοκφρθ ιταν να αςπρίςει και να παςτρζψει τθν κάναβα 

και τα ςκεφθ τθσ. Υλζνανε λοιπόν τισ άφουρεσ, τα πατετιρια, τα λθνά και γενικά όλα 

τα ςκεφ θ τθσ κάναβασ, Επίςθσ κακάριηαν τθν ταράτςα ι γενικά το χϊρο όπου κα τον 

ζκαναν λιάςτρα. Θ επόμενθ μζρα ιταν θ θμζρα του τρφγου από νωρίσ το πρωί 

ξεκινοφςε θ διαδικαςία του μαηζματοσ των ςταφυλιϊν αφοφ γζμιηαν όλα τα κοφίνια 

τουσ ζςτρωναν όλα τα ςταφφλια τουσ ςε μια ταράτςα και αφοφ ζπεφτε ο ιλιοσ τα 
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ζβαηαν ςτο πατετιρι τουσ. Ψα πατοφςαν διαφορετικζσ μζρεσ ανάλογα με το είδοσ 

κραςί που ικελαν να φτιάξουν για παράδειγμα όταν ικελα να παράγουν νυχτζρι τα 

πατοφςαν τθν ίδια μζρα. Αφοφ τελείωνε το πάτθμα με τα πόδια τα περνοφςαν και 

από το μάγγανο για τθν τελευταία ςταγόνα. Ψο κραςί που ζβγαινε ζπεφτε ςτο λινό και 

ςτθ ςυνζχεια ςτο βαρζλι. Πετά από δζκα μζρεσ περίπου ζβγαηαν τον μοφςτο από τα 

βαρζλια και τα άφθναν να βράςουν μζχρι τισ 22 Σκτωβρίου θ θμζρα του Αγίου 

Αβερκίου όπου εκείνθ τθν θμζρα ιταν θ παράδοςθ να ανοίγονται τα βαρζλια και να 

δοκιμάηονται τα κραςιά. 

 

 

3.4. Σα είδθ Οίνου που παράγονται ςτθ αντορίνθ 

 

Υαραπάνω αναφζρκθκαν μια ςειρά παραγόντων που ςυντελοφν ςτθν ωρίμανςθ 

των ςταφυλιϊν και τα ςυνζπεια ςτθν ςυντζλεςθ μοναδικά γευςτικϊν κραςιϊν. 

Ωπάρχουν όμωσ αρκετά είδθ κραςιϊν που παράγονται ςε κάκε περιοχι τθσ 

Χαντορίνθσ, αναμιγνφοντασ διάφορεσ ποικιλίεσ ςταφυλιϊν. Υαρακάτω αναφζρονται 

τα πιο δθμοφιλι τα κραςιά. 

 

3.4.1. Αςφρτικο 

 

Ψο αςφρτικο είναι μια ςπάνια ποικιλία ςε παγκόςμιο επίπεδο και μια από τισ 

ςπουδαιότερεσ ποικιλίεσ που υπάρχουν ςτθ λεκάνθ τθσ Πεςογείου. Υροζρχεται από 

τθ Χαντορίνθ (αςφρτικο-Χαντορίνθσ), αλλά εξαπλϊκθκε ςε όλθ τθν Ελλάδα και ζγινε, 

από άποψθ ποιότθτασ, μία από τισ πιο ςθμαντικζσ γθγενείσ ποικιλίεσ. Δίνει κυρίωσ 

λευκά ξθρά κραςιά, μερικά από τα οποία ωριμάηουν ςε βαρζλι. Ωςτόςο, οριςμζνα 

γλυκά κραςιά παράγονται από λιαςτό ςταφφλι (λιαςτά κραςιά) τθσ 

ποικιλίασ αςφρτικο. 

 

Ψο αςφρτικο είναι μια από αυτζσ τισ ςπάνιεσ λευκζσ ποικιλίεσ αμπζλου που μποροφν 
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να καλλιεργθκοφν ςε ςυνκικεσ ηεςτοφ και ξθροφ κλίματοσ, διατθρϊντασ υψθλι 

περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα (εν δυνάμει αλκοόλθ). Υρόκειται για μια ποικιλία που 

εςτιάηει ςτθ δομι, ςτο εκχφλιςμα και ςτο γευςτικό όγκο και λιγότερο ςτον αρωματικό 

χαρακτιρα. Ψο αςφρτικο κυριαρχεί ςτον οίνο ΥΣΥ Χαντορίνθ, όπου οδθγεί ςε πολφ 

πυκνά λευκά κραςιά, με λεπτότθτα. 

Ψο αςφρτικο απευκφνεται ςε άτομα που αναηθτοφν λευκά κραςιά με 

αντιςυμβατικό, ζντονο ςτυλ και εςτιάηουν ςτθ δομι και τθν πυκνότθτα. Υροςφζρει 

εντυπϊςεισ που ξεφεφγουν πολφ από το μζςο, «εμπορικά κελκτικό» ξθρό λευκό 

κραςί, ενϊ είναι πολφ φιλικό με το φαγθτό, ιδίωσ με το ψθτό ψάρι και τα καλαςςινά. 

Τλα τα αςφρτικα, τόςο τα δεξαμενισ, όςο και αυτά που ωριμάηουν ςε βαρζλι, 

παλαιϊνουν αςφαλϊσ για πζντε ι ακόμα και δζκα χρόνια, μερικζσ φορζσ πολφ 

περιςςότερο. Ψα γλυκά αςφρτικα είναι απλϊσ αιϊνια, αφοφ, ο χρόνοσ όχι μόνο δεν τα 

κουράηει, αλλά τα βελτιϊνει 

 

3.4.2. Βινςάντο 

 

Ψο βινςάντο είναι γλυκό κραςί, λευκό ι κόκκινο, που φτιάχνεται από λιαςτά 

ςταφφλια. Για τθν παραγωγι του τα ςταφφλια αφοφ ζχουν ωριμάςει πολφ καλά, 

απλϊνονται ςτον ιλιο για μία ζωσ δυο εβδομάδεσ. Σφείλει το όνομα του ςτθν Λταλικι 

φράςθ Vin Santo( Άγιο κραςί ι κραςί τθσ Χαντορίνθσ). Υεριζχει ςυνικωσ μεγάλο 

ποςοςτϊν ςακχάρων και γοθτεφει με τθ βελοφδινθ γεφςθ που διακζτει. Ψο περίφθμο 

αυτό γλυκό κραςί, που εκδθλϊνει τθν μοναδικότθτα τθσ Χαντορίνθσ, ςυμπλιρωνε τισ 

γευςτικζσ πανδαιςίεσ των αρχόντων του Πεςαίωνα και αποτελοφςε για πολλοφσ 

αιϊνεσ τθ «κεία μετάλθψθ» ςε όλα τα διςκοπότθρα τθσ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ Υαςϊν 

των Φωςιϊν. Ψζλοσ ανικει ςτθν κατθγορία «Σνομαςίασ Υροελεφςεωσ Ανϊτερθσ 

Υοιότθτασ» και υπάγεται ςτουσ οίνουσ vqprd τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ «Σίνοι 

Υοιότθτασ Υαραγόμενοι ςε Ξακοριςμζνθ Υεριοχι»  
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3.4.3. Νυκτζρι 

 

Ψο νυκτζρι όπωσ και το βινςάντο ανικει ςτθν κατθγορία «Σνομαςίασ Υροελεφςεωσ 

Ανϊτερθσ Υοιότθτασ» και υπάγεται ςτουσ οίνουσ vqprd τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ 

«Σίνοι Υοιότθτασ Υαραγόμενοι ςε Ξακοριςμζνθ Υεριοχι». Ψο νυκτζρι ονομάςτθκε 

ζτςι γιατί οι αμπελοκαλλιεργθτζσ τρυγοφν τα ςταφφλια το πρωί και τα επεξεργάηονται 

αυκθμερόν. Επομζνωσ πατοφν τα ςταφφλια μζχρι αργά το βράδυ, κάνουν δθλαδι 

«νυχτζρι», και όλθ θ κατεργαςία γίνεται τθ νφχτα όταν και οι κερμοκραςίεσ είναι 

χαμθλότερεσ. Είναι λευκό ξθρό κραςί φτιαγμζνο από τθν κφριο ποικιλία τθσ 

Χαντορίνθσ το αςφρτικο με προςμίξεισ από Αϊδάνι και Ακιρι. 

 

 

3.4.4. Νάμα 

 

Υαράγεται από μια ποικιλία Παντθλαριάσ και Αςφρτικου οινοποίθςθ κλαςςικι 

λιαςμζνων ςταφυλιϊν και άμεςθ εμφιάλωςθ. Ζχει χρϊμα ζντονο ερυκρό, ευωδιαςτό 

μπουκζτο τριαντάφυλλο και παςχαλινϊν ανκϊν, ςυνοδεφει καυμάςια φροφτα, και 

γλυκίςματα με βάςθ τθ ςοκολάτα.  

 

 

3.4.5. Ακιρι 

 

Ψο ακιρι είναι μια λευκι ποικιλία αμπζλου του Αιγαίου πελάγουσ που προζρχεται 

από τα αρχαία χρόνια, θ οποία χρθςιμοποιείτο για τθν παραγωγι ζξοχων λευκϊν 

ξθρϊν κραςιϊν. Σι ιδιότθτζσ του αναγνωρίςτθκαν από αμπελοκαλλιεργθτζσ, τθσ 

υπόλοιπθσ Ελλάδασ, οπότε εξελίχκθκε ςε παράγοντα ουςιαςτικισ και εξαιρετικά 

κομψισ ζκφραςθσ λευκϊν κραςιϊν των Ξυκλάδων και των Δωδεκανιςων. 

Ψο ακιρι είναι μια ποικιλία που ταιριάηει καταπλθκτικά ςτισ ςυνκικεσ του άνυδρου 

και ηεςτοφ κλίματοσ. Δίνει κραςιά με μζτρια αρωματικι ζνταςθ και αρϊματα λευκϊν 
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και κίτρινων φροφτων, μζτρια επίπεδα αλκοόλθσ, μζτρια οξφτθτα, φρεςκάδα και 

ηωντάνια. Ωπάρχουν πολλοί αμπελϊνεσ ςτθν ενδοχϊρα με ακιρι όμωσ τα κορυφαία 

αποτελζςματα επιτυγχάνονται ςτον οίνο ΥΣΥ Χαντορίνθ, όταν ςυνδυάηεται με το 

αςφρτικο και το αϊδάνι. Σι Ζλλθνεσ απολαμβάνουν το ακιρι και ωσ απεριτίφ, ιδίωσ 

πριν από γεφματα του ηεςτοφ καλοκαιριοφ. Υρόκειται για μια ποικιλία αμπζλου που 

δίνει κραςιά για κατανάλωςθ ςε νεαρι θλικία, μζςα ςε δφο-τρία χρόνια από τθν 

εςοδεία τουσ, παρότι υπάρχουν οριςμζνα δείγματα ντελικάτα και πολυςφνκετα, 

ακόμα και ςτα πζντε ζτθ τουσ. 

 

 

3.5. Σα Σοπικά Οινοποιία 

 

 

3.5.1. SANTOWINES (ΕΝΩΗ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) 

 

Θ Ζνωςθ Χυνεταιριςμϊν Χαντορίνθσ - SantoWines ιδρφκθκε το 1947 με ςκοπό 

προςτατευτοφν τα οικονομικά ςυμφζροντα των παραγωγϊν αγροτικϊν προϊόντων τθσ 

Χαντορίνθσ. Είναι ο μεγαλφτεροσ παραγωγόσ οίνων ςτο νθςί και ζχει μζχρι ςιμερα 

εγγεγραμμζνα μζλθ τθσ το 100% του αρικμοφ των παραγωγϊν, από τα οποία τα 1000 

είναι ενεργά. Θ ζδρα τθσ Santowines- το οινοποιείο και τα γραφεία τθσ διοίκθςθσ- 

βρίςκεται ςτθν Χαντορίνθ, ςτο παραδοςιακό χωριό Υφργοσ κακϊσ και λειτουργεί 

υποκατάςτθμα ςτθν Ακινα 

Θ SantoWines ανταποκρινόμενθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εγχϊριασ και τθσ διεκνοφσ 

αγοράσ εκςυγχρονίηεται και χαράηει νζα ςτρατθγικι. Θ καταςκευι νζου οινοποιείου, 

οι επενδφςεισ ςε νζα μθχανιματα και το νζο εξειδικευμζνο επιςτθμονικό ανκρϊπινο 

δυναμικό ςυντζλεςαν ςτθν ανάπτυξι τθσ και τθν επιτυχθμζνθ πορεία τθσ εντόσ και 

εκτόσ Ελλάδασ. 

Ψο Ψμιμα Υαραγωγισ Σίνων τθσ SantoWines ωσ κφριο μζλθμα ζχει τθν ςυνεχι 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παραγόμενων οίνων με ςεβαςμό ςτθν 3500 ετϊν 
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οινοποιθτικι παράδοςθ του νθςιοφ. Σι οίνοι ΣΥΑΥ τθσ SantoWines τυγχάνουν 

διεκνοφσ αναγνϊριςθσ και ζχουν επανειλθμμζνα βραβευτεί ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ 

οίνου. 

 

 

3.5.2. WINE MUSEUM KOUTSOYANNOPOULOS 

 

Ψο Ποναδικό, ςτθν Ελλάδα, υπόςκαφο Πουςείο Σίνου, 8 μζτρα κάτω από τθ γθ και 

μικοσ 300 μζτρων, ςε ςχιμα λαβφρινκου, παρουςιάηει τθν ιςτορία του κραςιοφ και 

τθ ηωι του Χαντορινιοφ αμπελουργοφ από το 1660 ζωσ το 1970. Πε αναπαραςτάςεισ 

από κινθτά και ακίνθτα ομοιϊματα, αυτόματθ προςωπικι θλεκτρονικι ξενάγθςθ ςε 

δεκατζςςερισ γλϊςςεσ. 

Ψο μουςείο δθμιουργικθκε από τθν αγάπθ και το μεράκι που είχαμε για τθν 

παράδοςθ και το κραςί, που ςυνεχίηουμε να παράγουμε μζχρι ςιμερα, ωσ 4θ γενιά. 

Για τθ δθμιουργία του μουςείου οίνου χρειάςτθκαν 21 χρόνια ςκλθρισ δουλειάσ με 

υπομονι και επιμονι. 

Χτο μουςείο όλα τα κζματα παρουςιάηονται με ςειρά. Ψα ςτάδια τθσ παραγωγισ 

του κραςιοφ κακϊσ και όλα τα μθχανιματα εκτίκενται με χρονολογικι ςειρά. Ψο 

κλάδεμα, το όργωμα τθσ γθσ, τον τρφγο το πάτθμα και το ηφγιςμα των ςταφυλιϊν. Ψα 

ςπάνια εκκζματα, μθχανθμάτων και εργαλείων οινοποιιςεωσ κα μεταφζρουν τον 

επιςκζπτθ ςε άλλθ εποχι. Κα τελειϊςει τθν περιιγθςθ του ςτο γραφείο του ιδρυτι 

του οινοποιείου Γρθγόριου Ξουτςογιαννόπουλου με όλα τα προςωπικά αντικείμενα 

του και είδθ γραφείου του ζτουσ 1870. 

Χτο τζλοσ ο επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να δοκιμάςει τζςςερα από τα καλφτερα 

κραςιά που παράγει ςιμερα το οινοποιείο μασ, ςτον ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο 

γευςιγνωςίασ. Σλοκλθρϊνοντασ, ο επιςκζπτθσ κρατά ςτθ μνιμθ του όλθ τθ γνϊςθ 

από το ταξίδι του ςτο παρελκόν. Θ Ξυκλαδικι κουλτοφρα, ο τρόποσ και θ δυςκολίεσ 

τθσ ηωισ ςτα ςτάδια παραγωγισ του κραςιοφ, μαγεφουν κάκε χρόνο χιλιάδεσ 

επιςκζπτεσ. (http://www.santoriniwinemuseum.com/  )

http://www.santoriniwinemuseum.com/
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3.5.3. DOMAINESIGALAS (ΚΣΗΜΑ ΙΓΑΛΑ) 

 

Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1991, με τθν επωνυμία ΧΛΓΑΟΑΧ ΣΛΡΣΥΣΛΛΑ Ε.Υ.Ε. Αρχικά το 

οινοποιείο ςτεγάςτθκε εκεί όπου παλαιότερα ιταν θ παραδοςιακι κάναβα τθσ 

οικογζνειασ του Υάρι Χιγάλα. Χτθ ςυνζχεια καταςκευάςτθκε και λειτοφργθςε, το 1998, 

ςε ιδιόκτθτο χϊρο, νζα μονάδα παραγωγισ, εμφιάλωςθσ και παλαίωςθσ οίνων. 

Ζκτοτε, και μετά από ςυνεχείσ επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ και επεκτάςεων 

διαμορφϊκθκε θ ςθμερινι παραγωγικι υποδομι με δυνατότθτα επεξεργαςίασ και 

εμφιάλωςθσ 300.000 φιαλϊν ετθςίωσ. Ψα κραςιά εξάγονται ςτθ Γερμανία, Γαλλία, 

Βζλγιο, Αυςτρία, Σλλανδία, Αγγλία, Ξφπρο, Ελβετία, Χονγκ-Ξονγκ, Χαγκάθ, 

Χουθδία, Χιγκαποφρθ, Αυςτραλία, Βραηιλία, ΘΥΑ και Ξαναδά. 

Χιμερα, το ΞΨΘΠΑ ΧΛΓΑΟΑ ςυνεχίηει να υλοποιεί τθν αναπτυξιακι του ςτρατθγικι 

ςτθριηόμενο πάντα ςτισ τρεισ βαςικζσ ιδρυτικζσ του αρχζσ: δθμιουργικι ςχζςθ με τθν 

παράδοςθ τθσ κθραϊκισ γθσ, τεχνογνωςία και ποιότθτα (http://sigalas-wine.com/) 

 

3.5.4. ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ 

 

Ψο Ξτιμα Αργυροφ ιδρφκθκε το 1903 από το Γεϊργιο Αργυρό, ςε μια ζκταςθ 

αμπελϊνα 20 ςτρεμμάτων ςτθν Επιςκοπι Γωνιά Κιρασ. Σ Γεϊργιοσ Αργυρόσ 

ακολοφκθςε τον παραδοςιακό ςαντορινιό τρόπο οινοποίθςθσ, με κφριο ςτόχο τθν 

αξιοποίθςθ των ςταφυλιϊν που παριγαγε ο αμπελϊνασ του και τα κραςιά του 

προορίηονταν κυρίωσ για τθν τοπικι αγορά. Ψο 1950 ανζλαβε το οινοποιείο ο 

Πατκαίοσ Αργυρόσ, ο οποίοσ ςυνζχιςε το ζργο του πατζρα του, αυξάνοντασ τθν 

καλλιεργοφμενθ ζκταςθ ςτα 60 ςτρζμματα. 

 Ψθν ςθμαντικι αλλαγι ςτο Ξτιμα Αργυροφ, τθν ζφερε ο νυν ιδιοκτιτθσ του, 

Γιάννθσ Αργυρόσ, ςτον οποίον περιιλκε το οινοποιείο το 1974. Σ Γιάννθσ Αργυρόσ 

αφξθςε τθν ζκταςθ των καλλιεργοφμενων αμπελϊνων ςε 260 ςτρζμματα, 
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εκςυγχρόνιςε το οινοποιείο και εργάςτθκε πολφ ςκλθρά για να εξαςφαλίςει τθν 

υψθλι ποιότθτα τθσ πρϊτθσ φλθσ.  

 Σ αμπελϊνασ του Ξτιματοσ Αργυροφ είναι αυτόρριηοσ και βρίςκεται ςτθν 

Επιςκοπι Γωνιά Κιρασ, ςε υψόμετρο 35-150 m, με προςανατολιςμό ανατολικά-

νοτιοανατολικά και τα κλιματα είναι διαμορφωμζνα ςτθν παραδοςιακι κουλοφρα. Θ 

απόδοςθ του αμπελϊνα είναι περίπου 350-500 Kg ςταφφλια ανά ςτρζμμα και ο 

τρφγοσ πραγματοποιείται 10-25 Αυγοφςτου. Σι προςπάκειεσ του Γιάννθ Αργυροφ 

χαίρουν αναγνϊριςθσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, με μεγαλφτερθ διάκριςθ αυτι 

του περιοδικοφ Wine & Spirits, που κατζταξε το Ξτιμα Αργυροφ μζςα ςτα 100 

καλφτερα οινοποιεία του κόςμου για τισ χρονιζσ 2005 και 2006. 

(https://www.vinoteca.gr/ktima-argyrou) 

 

3.5.5. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 

 

Ψο 1996 ο Χαρίδθμοσ Χατηθδάκθσ πραγματοποίθςε τθν αναμπζλωςθ ενόσ μικροφ 

εγκαταλειμμζνου από το 1956, λόγω του μεγάλου ςειςμοφ τθσ Χαντορίνθσ, 

αμπελϊνα. Σ αμπελϊνασ αυτόσ του μιςοφ εκταρίου, ο οποίοσ βρίςκεται ςε υψόμετρο 

330 μζτρων από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ, ςτο χωριό Υφργοσ Ξαλλίςτθσ, 

καλλιεργικθκε βιολογικά με τθ γθγενι ποικιλία τθσ Χαντορίνθσ Αθδάνι. 

Ζνα υπάρχον μικρό υπόςκαφο κτίςμα, μια παραδοςιακι «ςπθλιά» τθσ Χαντορίνθσ, 

μεταμορφϊνεται το καλοκαίρι του 1997 ςε οινοποιείο ι Ξάναβα όπωσ ονομάηονται 

τα οινοποιεία ςτθ Χαντορίνθ. Σι πρϊτεσ φιάλεσ κραςιοφ του οινοποιείου κα 

κυκλοφοριςουν τον Πάιο του 1999, με τθ «Χαντορίνθ» εςοδείασ 1998 και το ερυκρό 

«Παυροτράγανο» εςοδείασ 1997. 

Αυτι ιταν και θ αρχι για το οινοποιείο Χατηθδάκθ. 

Σι εγκαταςτάςεισ και οι αμπελϊνεσ του οινοποιείου μασ βρίςκονται εντόσ τθσ 

ηϊνθσ Υροςτατευόμενθσ Σνομαςίασ Υροζλευςθσ (ΥΣΥ) «Χαντορίνθ» και ειδικότερα 

ςτα χωριά Υφργοσ Ξαλλίςτθσ, Πεγαλοχϊρι, Εμπορείο και Ακρωτιρι. 

https://www.vinoteca.gr/ktima-argyrou
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Ξαλλιεργοφμε ςυνολικά 10 εκτάρια αμπελιϊν, ςε υψόμετρο από 70 ζωσ και 350 

μζτρα, με κυρίωσ νότιο ι νοτιοανατολικό προςανατολιςμό και με τισ λευκζσ ποικιλίεσ 

Αςφρτικο, Αθδάνι και τθν ερυκρι ποικιλία Παυροτράγανο. Χε όλουσ τουσ αμπελϊνεσ 

μασ εφαρμόηουμε το ςφςτθμα τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ. 

Ωσ οινοποιείο ςυμπλθρϊνουμε τθν παραγωγι μασ κατά κφριο λόγο από ςταφφλια 

ςυνεργαηόμενων αμπελουργϊν για τθν παραγωγι κυρίωσ λευκϊν ξθρϊν κραςιϊν, 

ενόσ ερυκροφ ξθροφ, του γλυκοφ παραδοςιακοφ ςαντορινιοφ κραςιοφ Vinsanto, από 

λιαςτά λευκά ςταφφλια και του γλυκοφ ερυκροφ κραςιοφ Βουδόματο, από λιαςτά 

ςταφφλια τθσ ομϊνυμθσ ποικιλίασ.(  http://www.hatzidakiswines.gr/)

Οειτουργϊντασ δε, με βάςθ τθ ςυμβολαιακι γεωργία ζχουμε ιδθ ςυνάψει 

ςυμφωνίεσ με αμπελουργοφσ οι οποίοι είναι και αυτοί ενταγμζνοι ςτο ςφςτθμα 

ελζγχου τθσ βιολογικισ γεωργίασ και παράγουμε ζωσ τϊρα, δφο βιολογικοφσ οίνουσ 

από τισ ποικιλίεσ Αθδάνι (100% Αθδάνι - ΥΓΕ Ξυκλάδεσ) και Αςφρτικο (100% Αςφρτικο 

- ΥΣΥ Χαντορίνθ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ 

ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 
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4.1. SANTOWINES 

 

Πε βάςθ τα οικονομικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τουσ επίςθμουσ ιςολογιςμοφσ 

τθσ εταιρείασ κατά τθν τελευταία τριετία. Ωπολογίηουμε τουσ ακόλουκουσ 

αρικμοδείκτεσ με βάςθ το τυπολόγιο που αναγράφεται παρακάτω και τουσ 

τοποκετοφμε ςε μια καρτζλα ςυμπλιρωςθσ ϊςτε να ςχεδιάςουμε τουσ αντίςτοιχουσ 

αρικμοδείκτεσ. 

 

                              
                                    

                           
 

                              
                      

                          
 

                              
                              

                            
 

                                             

  
                       

                       
      

Χε επίπεδο κερδοφορίασ ςυναντϊνται πτωτικζσ τάςεισ κακ’ όλθ τθν εξεταηόμενθ 

περίοδο, που οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτθ μείωςθ του Πικτοφ Υερικωρίου 

Ξζρδουσ. Αυτό οφείλεται ςτθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ εταιρίασ κατά το 2016 

και ζωσ το 2017, αλλά και ςτθν αδυναμία τθσ εταιρίασ να περιορίςει το κόςτοσ 

πωλθκζντων και τα λοιπά λειτουργικά ζξοδα. Βαςικι ςυνζπεια αυτοφ είναι να ζχει 

επζλκει ςθμαντικι μείωςθ ςτθν Αποδοτικότθτα των Λδίων Ξεφαλαίων (ROE) προ 

τόκων-φόρων και προ φόρων αλλά και ςτθν Αποδοτικότθτα των Χυνολικϊν 

Ξεφαλαίων (ROΑ) προ τόκων- φόρων και προ φόρων, αν και ςε γενικζσ γραμμζσ 

παρατθροφμε ότι κατά το 2016 και οι δφο αρικμοδείκτεσ ςθμείωςαν άνοδο. Θ Γενικι 

Φευςτότθτα ςθμειϊνει αρκετά μεγάλθ πτϊςθ κακ’ όλθ τθν περίοδο που εξετάηεται. Θ 

άμεςθ ρευςτότθτα παρουςιάηει και αυτι τθν αντίςτοιχθ πτωτικι τάςθ.  

Υαρακάτω παρουςιάηονται οι κυριότεροι αρικμοδείκτεσ ςε διαγράμματα από τα 

οποία και προκφπτουν τα τελικά ςυμπεράςματα κριτικισ που αναφζρονται 

παραπάνω. 
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Διάγραμμα 1 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ SANTO WINES 

Εδϊ αν και πτωτικι θ τάςθ τα ποςοςτά παραμζνουν εξαιρετικά υψθλά. Αυτό ςθμαίνει 

ότι θ επιχείρθςθ είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτθν πλθρωμι των κακθμερινϊν 

απαιτθτϊν υποχρεϊςεων 

 

 

Διάγραμμα 2 
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Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ SANTO WINES 

Σ Δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθν δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ να εξυπθρετιςει τισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ ρευςτοποιϊντασ τα αμζςωσ ρευςτοποιιςιμα 

ςτοιχεία. Ψο ότι παραμζνει κετικόσ είναι αρκετά ςθμαντικό αν και ςε περίπτωςθ που 

ο δείκτθσ ζχει τιμι > 1 κρίνεται ικανοποιθτικόσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3 
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Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ SANTO WINES 

Ψα ποςοςτά όπωσ παρατθρείται παραμζνουν κετικά. Υαρόλα αυτά θ πτωτικι τάςθ 

δείχνει και πτωτικι τάςθ ςτθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ να 

επιτυγχάνει φκθνζσ αγορζσ και να πωλεί ςε υψθλζσ τιμζσ. 

Διάγραμμα 4 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ SANTO WINES 

Αφοφ ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ αυξικθκε κατά το 2017, αυτό ςυνεπάγεται ότι 

θ επιχείρθςθ είναι περιςςότερο επικερδισ. 

 

Διάγραμμα 5 
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Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ SANTO WINES 

Θ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των ιδίων κεφαλαίων επιτρζπει ςτθν εταιρεία να επενδφςει 

μικρότερο μζροσ των κεφαλαίων τθσ για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ ανάπτυξθσ απ' ότι 

κα χρθςιμοποιοφςε αν θ απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων τθσ ιταν χαμθλότερθ. 

  

4.2. WINEMUSEUMKOUTSOYANNOPOULOS 

 

Πε βάςθ τα οικονομικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τουσ επίςθμουσ ιςολογιςμοφσ 

τθσ εταιρείασ κατά τθν τελευταία τριετία. Ωπολογίηουμε τουσ ακόλουκουσ 

αρικμοδείκτεσ με βάςθ το τυπολόγιο που αναγράφεται παρακάτω και τουσ 

τοποκετοφμε ςε μια καρτζλα ςυμπλιρωςθσ ϊςτε να ςχεδιάςουμε τουσ αντίςτοιχουσ 

αρικμοδείκτεσ. 
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Χε επίπεδο κερδοφορίασ ςυναντϊνται πτωτικζσ τάςεισ από το 2016 ζωσ και το 2017, 

που οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτθ μείωςθ του Πικτοφ Υερικωρίου Ξζρδουσ από το 

2016 ζωσ και το 2017. Υριν από αυτι τθν εξζλιξθ παρουςιάςτθκε ςτακερότθτα από το 

2015 ζωσ και το 2016, παράλλθλα με το Πικτό Υερικϊριο Ξζρδουσ. Αυτό οφείλεται 

ςτθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ εταιρίασ κατά το 2016 και ζωσ το 2017, αλλά και 

ςτθν αδυναμία τθσ εταιρίασ να περιορίςει το κόςτοσ πωλθκζντων και τα λοιπά 

λειτουργικά ζξοδα. Βαςικι ςυνζπεια αυτοφ είναι να ζχει επζλκει ςθμαντικι μείωςθ 

ςτθν Αποδοτικότθτα των Λδίων Ξεφαλαίων (ROE) προ τόκων-φόρων και προ φόρων 

αλλά και ςτθν Αποδοτικότθτα των Χυνολικϊν Ξεφαλαίων (ROΑ) προ τόκων- φόρων και 

προ φόρων, αν και ςε γενικζσ γραμμζσ παρατθροφμε ότι κατά το 2016 και οι δφο 

αρικμοδείκτεσ ςθμείωςαν άνοδο. Θ Γενικι Φευςτότθτα αν και ςθμειϊνει αρκετά 

μεγάλθ πτϊςθ από το 2015 ςτο 2016, παρατθροφμε ότι ζωσ το 2017 επανζρχεται και 

πάλι ςε ανοδικό ρυκμό γεγονόσ ιδιαίτερα ικανοποιθτικό. Θ άμεςθ ρευςτότθτα 

διατθρείται ςτακερι από το 2015 ζωσ το 2015, ενϊ ςτθν ςυνζχεια αυξάνεται αρκετά.  

Υαρακάτω παρουςιάηονται οι κυριότεροι αρικμοδείκτεσ ςε διαγράμματα από τα 

οποία και προκφπτουν τα τελικά ςυμπεράςματα κριτικισ που αναφζρονται 

παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6 
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Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ WINE MUSEUM KOUTSOYANNOPOULOS 

Θ τάςθ του αρικμοδείκτθ γενικισ ρευςτότθτασ είναι αυξθτικι. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

επιχείρθςθ είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτθν πλθρωμι των κακθμερινϊν 

απαιτθτϊν υποχρεϊςεων 

 

Διάγραμμα 7 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ WINE MUSEUM KOUTSOYANNOPOULOS 

Ξαι εδϊ θ τάςθ του αρικμοδείκτθ είναι αυξθτικι. Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ είναι ςε 

ςχετικι κζςθ να εξυπθρετιςει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ ρευςτοποιϊντασ 

τα αμζςωσ ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία. 
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Διάγραμμα 8 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ WINE MUSEUM KOUTSOYANNOPOULOS 

 

Θ τάςθ είναι πτωτικι για το περικϊριο μικτοφ κζρδουσ. Αυτό δείχνει και πτωτικι τάςθ 

ςτθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ να επιτυγχάνει φκθνζσ αγορζσ και να 

πωλεί ςε υψθλζσ τιμζσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9 
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Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ WINE MUSEUM KOUTSOYANNOPOULOS 

Χτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ επιχείρθςθ δεν παρουςιάηει τθ κερδοφορία τθσ. 

Διάγραμμα 10 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ WINE MUSEUM KOUTSOYANNOPOULOS 

Θ μείωςθ τθσ απόδοςθσ των ιδίων κεφαλαίων αποτρζπει τθν εταιρεία από το να 

επενδφςει μικρότερο μζροσ των κεφαλαίων τθσ για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ 

ανάπτυξθσ απ' ότι κα χρθςιμοποιοφςε αν θ απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων τθσ ιταν 

χαμθλότερθ. 

 

4.3. DOMAINE SIGALAS (ΚΣΗΜΑ ΙΓΑΛΑ) 
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Πε βάςθ τα οικονομικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τουσ επίςθμουσ ιςολογιςμοφσ 

τθσ εταιρείασ κατά τθν τελευταία τριετία. Ωπολογίηουμε τουσ ακόλουκουσ 

αρικμοδείκτεσ με βάςθ το τυπολόγιο που αναγράφεται παρακάτω και τουσ 

τοποκετοφμε ςε μια καρτζλα ςυμπλιρωςθσ ϊςτε να ςχεδιάςουμε τουσ αντίςτοιχουσ 

αρικμοδείκτεσ. 

                              
                                    

                           
 

                              
                      

                         
 

                              
                              

                            
 

                                             

  
                       

                       
      

Χε επίπεδο κερδοφορίασ ςυναντϊνται πτωτικζσ τάςεισ από το 2015 ζωσ και το 2016, 

που οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτθ μείωςθ του Πικτοφ Υερικωρίου Ξζρδουσ από το 

2015 ζωσ και το 2016. Ζπειτα από αυτι τθν εξζλιξθ παρουςιάςτθκε αφξθςθ από το 

2016 ζωσ και το 2017, παράλλθλα με το Πικτό Υερικϊριο Ξζρδουσ. Αυτό οφείλεται 

ςτθ αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ εταιρίασ κατά το 2016, αλλά και ςτθν ευχζρεια 

τθσ εταιρίασ να περιορίςει το κόςτοσ πωλθκζντων και τα λοιπά λειτουργικά ζξοδα. 

Βαςικι ςυνζπεια αυτοφ είναι να ζχει επζλκει ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν Αποδοτικότθτα 

των Λδίων Ξεφαλαίων (ROE) προ τόκων-φόρων και προ φόρων αλλά και ςτθν 

Αποδοτικότθτα των Χυνολικϊν Ξεφαλαίων (ROΑ) προ τόκων- φόρων και προ φόρων. 

Θ Γενικι Φευςτότθτα αν και ςθμειϊνει αρκετά μεγάλθ πτϊςθ από το 2015 ςτο 2016, 

παρατθροφμε ότι ζωσ το 2017 επανζρχεται και πάλι ςε ανοδικό ρυκμό γεγονόσ 

ιδιαίτερα ικανοποιθτικό. Θ άμεςθ ρευςτότθτα αυξάνεται και αυτι κακ’ όλθ τθν 

περίοδο που εξετάηεται.  

Υαρακάτω παρουςιάηονται οι κυριότεροι αρικμοδείκτεσ ςε διαγράμματα από τα 

οποία και προκφπτουν τα τελικά ςυμπεράςματα κριτικισ που αναφζρονται 

παραπάνω. 
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Διάγραμμα 11 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ DOMAINE SIGALAS (ΚΣΗΜΑ ΙΓΑΛΑ) 

Θ τάςθ του αρικμοδείκτθ γενικισ ρευςτότθτασ είναι αυξθτικι. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

επιχείρθςθ είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτθν πλθρωμι των κακθμερινϊν 

απαιτθτϊν υποχρεϊςεων 

Διάγραμμα 12 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ DOMAINE SIGALAS (ΚΣΗΜΑ ΙΓΑΛΑ) 

Ξαι εδϊ θ τάςθ του αρικμοδείκτθ είναι αυξθτικι. Θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ είναι ςε 

ςχετικι κζςθ να εξυπθρετιςει τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ ρευςτοποιϊντασ 

τα αμζςωσ ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία. 
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Διάγραμμα 13 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΑΜΒΡΟΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε. 

 

Σ δείκτθσ του Υερικωρίου Πικτοφ Ξζρδουσ φαίνεται ότι φτάνει ςτα αντίςτοιχα 

επίπεδα του 2015, δθλαδι αυξάνεται. Επομζνωσ τάςθ ςτθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ να επιτυγχάνει φκθνζσ αγορζσ και να πωλεί ςε υψθλζσ τιμζσ. 
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Διάγραμμα 14 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ DOMAINE SIGALAS (ΚΣΗΜΑ ΙΓΑΛΑ) 

Αφοφ ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ αυξικθκε κατά το 2017, αυτό ςυνεπάγεται ότι 

θ επιχείρθςθ είναι περιςςότερο επικερδισ. 

Διάγραμμα 15 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ DOMAINE SIGALAS (ΚΣΗΜΑ ΙΓΑΛΑ) 

Θ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των ιδίων κεφαλαίων επιτρζπει ςτθν εταιρεία να επενδφςει 

μικρότερο μζροσ των κεφαλαίων τθσ για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ ανάπτυξθσ απ' ότι 

κα χρθςιμοποιοφςε αν θ απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων τθσ ιταν χαμθλότερθ. 
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4.4. ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ 

 

Πε βάςθ τα οικονομικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τουσ επίςθμουσ ιςολογιςμοφσ 

τθσ εταιρείασ κατά τθν τελευταία τριετία. Ωπολογίηουμε τουσ ακόλουκουσ 

αρικμοδείκτεσ με βάςθ το τυπολόγιο που αναγράφεται παρακάτω και τουσ 

τοποκετοφμε ςε μια καρτζλα ςυμπλιρωςθσ ϊςτε να ςχεδιάςουμε τουσ αντίςτοιχουσ 

αρικμοδείκτεσ. 

                              
                                    

                           
 

                              
                      

                         
 

                              
                              

                            
 

                                             

  
                       

                       
      

Χε επίπεδο κερδοφορίασ ςυναντϊνται πτωτικζσ τάςεισ από το 2016 ζωσ και το 2017, 

που οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτθ μείωςθ του Πικτοφ Υερικωρίου Ξζρδουσ από το 

2016 ζωσ και το 2017. Υριν από αυτι τθν εξζλιξθ παρουςιάςτθκε αφξθςθ από το 2015 

ζωσ και το 2016, παράλλθλα με το Πικτό Υερικϊριο Ξζρδουσ. Αυτό οφείλεται ςτθ 

μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ εταιρίασ κατά το 2016, αλλά και ςτθν αδυναμία τθσ 

εταιρίασ να περιορίςει το κόςτοσ πωλθκζντων και τα λοιπά λειτουργικά ζξοδα. 

Βαςικι ςυνζπεια αυτοφ είναι να ζχει επζλκει ςθμαντικι μείωςθ ςτθν Αποδοτικότθτα 

των Λδίων Ξεφαλαίων (ROE) προ τόκων-φόρων και προ φόρων αλλά και ςτθν 

Αποδοτικότθτα των Χυνολικϊν Ξεφαλαίων (ROΑ) προ τόκων- φόρων και προ φόρων, 

αν και ςε γενικζσ γραμμζσ παρατθροφμε ότι κατά το 2016 και οι δφο αρικμοδείκτεσ 

ςθμείωςαν άνοδο. Θ Γενικι Φευςτότθτα αν και ςθμειϊνει αρκετά μεγάλθ πτϊςθ από 

το 2015 ςτο 2016, παρατθροφμε ότι ζωσ το 2017 επανζρχεται και πάλι ςε ανοδικό 

ρυκμό γεγονόσ ιδιαίτερα ικανοποιθτικό. Θ άμεςθ ρευςτότθτα διατθρείται ςτακερι 

κακ’ όλθ τθν περίοδο που εξετάηεται ςτακερι.  
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Υαρακάτω παρουςιάηονται οι κυριότεροι αρικμοδείκτεσ ςε διαγράμματα από τα 

οποία και προκφπτουν τα τελικά ςυμπεράςματα κριτικισ που αναφζρονται 

παραπάνω. 

Διάγραμμα 16 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ 

Εδϊ αν και πτωτικι θ τάςθ τα ποςοςτά παραμζνουν εξαιρετικά υψθλά. Αυτό ςθμαίνει 

ότι θ επιχείρθςθ είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτθν πλθρωμι των κακθμερινϊν 

απαιτθτϊν υποχρεϊςεων. 
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Διάγραμμα 17 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ 

Σ Δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθν δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ να εξυπθρετιςει τισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ ρευςτοποιϊντασ τα αμζςωσ ρευςτοποιιςιμα 

ςτοιχεία. Ψο ότι παραμζνει κετικόσ είναι αρκετά ςθμαντικό, αν και ςε περίπτωςθ που 

ο δείκτθσ ζχει τιμι > 1 κρίνεται ικανοποιθτικόσ. Επίςθσ το ότι μζνει ςτακερόσ δθλϊνει 

και μια ςταςιμότθτα ςτθν ρευςτότθτα. 

Διάγραμμα 18 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ 
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Ψα ποςοςτά όπωσ παρατθρείται παραμζνουν κετικά. Υαρόλα αυτά θ πτωτικι τάςθ 

δείχνει και πτωτικι τάςθ ςτθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ μιασ επιχείρθςθσ να 

επιτυγχάνει φκθνζσ αγορζσ και να πωλεί ςε υψθλζσ τιμζσ. 

 

Διάγραμμα 19 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ 

 

Αφοφ ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ μειϊκθκε κατά το 2017, και φαίνεται να είναι 

ςε αρνθτικά επίπεδα, αυτό ςυνεπάγεται ότι θ επιχείρθςθ είναι ελάχιςτα επικερδισ. 
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Διάγραμμα 20 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ 

Θ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των ιδίων κεφαλαίων επιτρζπει ςτθν εταιρεία να επενδφςει 

μικρότερο μζροσ των κεφαλαίων τθσ για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ ανάπτυξθσ απ' ότι 

κα χρθςιμοποιοφςε αν θ απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων τθσ ιταν χαμθλότερθ. 

 

4.5. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 

 

Πε βάςθ τα οικονομικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τουσ επίςθμουσ ιςολογιςμοφσ 

τθσ εταιρείασ κατά τθν τελευταία τριετία. Ωπολογίηουμε τουσ ακόλουκουσ 

αρικμοδείκτεσ με βάςθ το τυπολόγιο που αναγράφεται παρακάτω και τουσ 

τοποκετοφμε ςε μια καρτζλα ςυμπλιρωςθσ ϊςτε να ςχεδιάςουμε τουσ αντίςτοιχουσ 

αρικμοδείκτεσ. 
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Χε επίπεδο κερδοφορίασ ςυναντϊνται πτωτικζσ τάςεισ κακ’ όλθ τθν εξεταηόμενθ 

περίοδο, που οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτθ μείωςθ του Πικτοφ Υερικωρίου 

Ξζρδουσ μζχρι το 2015 και το 2016 οπότε και διατθρείται ςχεδόν ςτακερό. Αυτό 

οφείλεται ςτθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ εταιρίασ κατά το 2016, αλλά και ςτθν 

αδυναμία τθσ εταιρίασ να περιορίςει το κόςτοσ πωλθκζντων και τα λοιπά λειτουργικά 

ζξοδα. Βαςικι ςυνζπεια αυτοφ είναι να ζχει επζλκει ςθμαντικι μείωςθ ςτθν 

Αποδοτικότθτα των Λδίων Ξεφαλαίων (ROE) προ τόκων-φόρων και προ φόρων αλλά 

και ςτθν Αποδοτικότθτα των Χυνολικϊν Ξεφαλαίων (ROΑ) προ τόκων- φόρων και προ 

φόρων. Θ Γενικι Φευςτότθτα ςθμειϊνει αρκετά μεγάλθ πτϊςθ από το 2015 ζωσ και το 

2017, γεγονόσ ιδιαίτερα αρνθτικό. Θ άμεςθ ρευςτότθτα μειϊνεται ςε μικρό βακμό 

από το 2015 ςτο 2016 και ςτθν ςυνζχεια διατθρείται ςτακερι. Υαρακάτω 

παρουςιάηονται οι κυριότεροι αρικμοδείκτεσ ςε διαγράμματα από τα οποία και 

προκφπτουν τα τελικά ςυμπεράςματα κριτικισ που αναφζρονται παραπάνω. 

Διάγραμμα 21 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 

Εδϊ αν και πτωτικι θ τάςθ τα ποςοςτά παραμζνουν εξαιρετικά υψθλά. Αυτό ςθμαίνει 

ότι θ επιχείρθςθ είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτθν πλθρωμι των κακθμερινϊν 

απαιτθτϊν υποχρεϊςεων. 
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Διάγραμμα 22 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 

 

Σ Δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθν δυνατότθτα τθσ επιχείρθςθσ να εξυπθρετιςει τισ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ ρευςτοποιϊντασ τα αμζςωσ ρευςτοποιιςιμα 

ςτοιχεία. Ψο ότι παραμζνει κετικόσ είναι αρκετά ςθμαντικό αν και ςε περίπτωςθ που 

ο δείκτθσ ζχει τιμι > 1 κρίνεται ικανοποιθτικόσ. 
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Διάγραμμα 23 

 

Υθγι: Υίνακασ Λςολογιςμοφ ΣΛΡΣΥΣΛΕΛΣ ΧΑΨΗΘΔΑΞΘΧ 

Σ δείκτθσ του Υερικωρίου Πικτοφ Ξζρδουσ φαίνεται ότι αυξάνεται ελαφρϊσ από το 

2016. Επομζνωσ υπάρχει τάςθ ςτθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ να 

επιτυγχάνει φκθνζσ αγορζσ και να πωλεί ςε υψθλζσ τιμζσ. 

Διάγραμμα 24 

 

Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 

Αφοφ ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ αυξικθκε κατά το 2017, από αρνθτικά επίπεδα 

ςτο 0, αυτό ςυνεπάγεται ότι θ επιχείρθςθ ιςορροπεί. 

Διάγραμμα 25 
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Πθγι: Πίνακασ Ιςολογιςμοφ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 

Θ μείωςθ τθσ απόδοςθσ των ιδίων κεφαλαίων αποτρζπει τθν εταιρεία από το να 

επενδφςει μικρότερο μζροσ των κεφαλαίων τθσ για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ 

ανάπτυξθσ απ' ότι κα χρθςιμοποιοφςε αν θ απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων τθσ ιταν 

χαμθλότερθ. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Υτωτικι πορεία καταγράφει θ εγχϊρια αγορά οίνου όπου παρατθρείται πωσ τθν 

τελευταία πενταετία ο μζςοσ όροσ ετιςιασ παραγωγισ κραςιοφ υποχϊρθςε αιςκθτά 

(-20%) ςε ςχζςθ με τθν αμζςωσ προθγοφμενθ πενταετία. 

Ψο ίδιο διάςτθμα, υποχϊρθςθ -αν και μικρότερθ- εμφάνιςε και θ εγχϊρια 

κατανάλωςθ οίνου θ οποία εμφάνιςε μείωςθ κατά 6%, ενϊ –ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία- οι εξαγωγζσ οίνου καταγράφουν ςυνεχι υποχϊρθςθ από το 2010 και μετά, 

πορεία που ανακόπθκε όμωσ το 2014, ζτοσ κατά το οποίο ςθμειϊκθκε αφξθςθ κατά 

15,5% ζναντι του 2013. 

Σ κλάδοσ τθσ οινοποιίασ αποτελεί ζναν παραδοςιακό κλάδο τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ με ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν ελλθνικι οικονομία, δεδομζνθσ και τθσ 

ςυνειςφοράσ του κλάδου ςτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ των ελλθνικϊν 

παραδοςιακϊν προϊόντων ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ. 

Ωςτόςο, ςθμειϊνεται ότι o οινοποιθτικόσ κλάδοσ αποτελείται ςε πολφ υψθλό βακμό 

από παραγωγικζσ επιχειριςεισ, ενϊ θ εγχϊρια παραγωγι είναι κατακερματιςμζνθ ςε 

μεγάλο πλικοσ οινοποιθτικϊν μονάδων. 

Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι ςτθν παροφςα φάςθ ο κλάδοσ τθσ οινοποιίασ ςτθν 

Ελλάδα περιλαμβάνει λίγεσ οινοβιομθχανίεσ μεγάλου μεγζκουσ, πλικοσ μεςαίων, 

αλλά και μικρϊν (τοπικϊν) οινοποιθτικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και ενϊςεων 

αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν. Σι μεγάλεσ οινοβιομθχανίεσ ελζγχουν ςθμαντικά μερίδια 

τθσ εγχϊριασ αγοράσ εμφιαλωμζνων κραςιϊν, καλφπτοντασ μζςω εκτεταμζνων 

δικτφων διανομισ το ςφνολο τθσ χϊρασ. Σι ειςαγωγζσ οίνου καλφπτουν πολφ μικρό 

μζροσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ, ςυνεπϊσ είναι περιοριςμζνοσ και ο αρικμόσ των 

ειςαγωγικϊν επιχειριςεων. 

Σι κυριότεροι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ του οίνου είναι θ τιμι του ςε 

ςυνδυαςμό με το διακζςιμο ειςόδθμα, οι διατροφικζσ ςυνικειεσ των καταναλωτϊν, θ 

εποχικότθτα, θ εξζλιξθ του ειςερχόμενου τουριςμοφ, οριςμζνεσ παραδόςεισ κ.λπ. 

Ενδεχόμενεσ μεταβολζσ των τιμϊν δεν επθρεάηουν μόνο τθ ςυνολικι ηιτθςθ, αλλά 
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προκαλοφν και μετατόπιςθ των καταναλωτϊν ςε φκθνότερα εμφιαλωμζνα προϊόντα, 

ι και αντικατάςταςθ του εμφιαλωμζνου από χφμα κραςί. Επίςθσ, θ παρατεταμζνθ 

φφεςθ οδιγθςε ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ κραςιοφ και ποτϊν γενικότερα, ςε 

χϊρουσ ψυχαγωγίασ / εςτίαςθσ. 

Τπωσ φαίνεται και από τθν τελευταία Ζρευνα Σικογενειακϊν Υροχπολογιςμϊν τθσ 

ΕΟ.ΧΨΑΨ., ο μζςοσ όροσ μθνιαίων δαπανϊν ανά νοικοκυριό για προϊόντα οινοποιίασ 

(κραςί και αφρϊδεισ οίνοι) ζφταςε τα 6,46 ευρϊ το 2014, καλφπτοντασ το 38% των 

ςυνολικϊν δαπανϊν για οινοπνευματϊδθ ποτά. Από τθν ίδια ζρευνα εκτιμικθκε και 

ςε όρουσ ποςότθτασ θ κατανάλωςθ των νοικοκυριϊν για τα προϊόντα του κλάδου. Θ 

αποκτθκείςα μζςθ μθνιαία ποςότθτα κραςιοφ ανά νοικοκυριό ανιλκε ςε 1,45 λίτρα 

περίπου το 2014. 

Υιο αντικειμενικι επομζνωσ κεωρείται θ ςφγκριςθ βάςει μ.ο. πενταετίασ. Ψθν 

τελευταία πενταετία ο μζςοσ όροσ ετιςιασ παραγωγισ κραςιοφ υποχϊρθςε αιςκθτά 

(-20%) ςε ςχζςθ με τθν αμζςωσ προθγοφμενθ πενταετία. Από τθ ςυνολικι παραγωγι, 

ποςοςτό άνω του 60% αφορά κραςιά χωρίσ ςυγκεκριμζνθ ζνδειξθ προζλευςθσ (ΥΣΥ, 

ΥΓΕ). 

Ψα κραςιά εγχϊριασ παραγωγισ καλφπτουν τθν αγορά ςε μεγάλο βακμό, γεγονόσ που 

διαμορφϊνει ςε χαμθλά επίπεδα το βακμό ειςαγωγικισ διείςδυςθσ, ο οποίοσ 

κυμαίνεται ςε 6% περίπου τισ τελευταίεσ περιόδουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτο 

επίπεδο των εξαγωγϊν κραςιοφ, μετά το 2010 παρατθρείται ςυνεχισ υποχϊρθςθ, θ 

οποία ανακόπθκε μόλισ το 2014. Χυγκεκριμζνα, τθν οινικι περίοδο 2013/14 

ςθμειϊκθκε αφξθςθ κατά 15,5% των εξαγωγϊν οίνου, ενϊ θ ςυνολικι αξία των 

εξαγωγϊν ζφκαςε τα 63 εκατ. ευρϊ περίπου. Σι μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ εξάγονται 

ςτθ Γερμανία». 

Θ εγχϊρια κατανάλωςθ οίνου εμφάνιςε μικρζσ διακυμάνςεισ ςε ετιςια βάςθ τα 

τελευταία χρόνια, με εξαίρεςθ τθν περίοδο 2010/11 όπου θ μεταβολι ιταν 

εντονότερθ και επθρζαςε ςθμαντικά το μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ τθσ περιόδου. 

Χυγκρίνοντασ τουσ μζςουσ όρουσ των καταναλϊςεων ανά πενταετία, τθν τελευταία 

πενταετία προκφπτει μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ οίνου κατά 6%. Ψα εμφιαλωμζνα 

κραςιά ςε όρουσ ποςότθτασ εκτιμάται ότι καλφπτουν ποςοςτό μεταξφ του 36%-40% 

ςτθν παροφςα φάςθ. 
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Αναφορικά με το μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ςε αξία, για το εμφιαλωμζνο κραςί 

εκτιμάται ότι κάλυψε το 58% τθσ αξίασ και το υπόλοιπο 42% αφορά το χφμα κραςί. 

Τςον αφορά τθν κατθγοριοποίθςθ του οίνου, το μεγαλφτερο ποςοςτό κατζχουν τα 

κραςιά που ανικουν ςτθν κατθγορία «Χωρίσ ζνδειξθ ΥΣΥ/ΥΓΕ» (63%), ενϊ με βάςθ 

το χρϊμα, εκτιμάται ότι τα λευκά κραςιά υπερτεροφν με μερίδιο 68%-70%. 

Χε παγκόςμιο επίπεδο, οι εκτάςεισ των αμπελϊνων εκτιμϊνται ςε επίπεδα τθσ τάξθσ 

των 7.573 χιλιάδων εκταρίων για το 2014, με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να κατζχει 

μερίδιο περίπου 42%. Ξορυφαία χϊρα ςτθ διεκνι κατάταξθ είναι θ Λςπανία. Τςον 

αφορά τθν παγκόςμια παραγωγι οίνου, ο μζςοσ όροσ τθσ τθν 5ετία 2010-2014 

διαμορφϊκθκε ςε 270,4 εκατ. HL (εκατόλιτρα). Θ Ε.Ε. κυριαρχεί ςτθν παγκόςμια 

παραγωγι με μερίδιο 58%. 

Χτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ πραγματοποιικθκε και χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των 

παραγωγικϊν επιχειριςεων οινοποιίασ βάςει επιλεγμζνων αρικμοδεικτϊν. Από τθν 

ανάλυςθ αυτι αξίηει να τονιςκεί θ αιςκθτι βελτίωςθ (2,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) του 

μζςου περικωρίου μικτοφ κζρδουσ το 2014/13, δείκτθσ που ανιλκε ςε επίπεδα τθσ 

τάξθσ του 27%. 
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