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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηφρνο ηελ παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνηεινχλ ηελ ππφ εμέηαζε ζηξαηεγηθή νκάδα γηα ηελ πεξίνδν 

2008 -2010, θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ 

εμεηάδεηαη απνηειείηαη απφ ηελ Π.Γ. ΝΗΚΑ Α.Β.Δ.Δ, ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ θαη 

ηελ Α. & Υ. ΤΦΑΝΣΖ Α.Β.Δ.Δ..
1
 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ 

θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP, επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα, ειεθηξνληθέο πεγέο θαζψο 

θαη ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ 

θιάδνπ ησλ αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην πσο 

έρεη δηακνξθσζεί ν θιάδνο απφ ην ρζεο ζην ζήκεξα, ζηελ εγρψξηα παξαγσγή αιιά 

θαη αγνξά ησλ αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ. Έπεηηα ζηελ ίδηα ελφηεηα 

αθνινπζεί ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζε κάθξν θαη κίθξν πεξηβάιινλ. Ζ αλάιπζε ηνπ 

καθξνπεξηβάιινληνο γίλεηαη κε PEST αλάιπζε φπνπ εθεί εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε νπνηνδήπνηε θιάδν θαη αλ αλήθνπλ, ελψ ε 

αλάιπζε ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ PORTER 

φπνπ εθεί εμεηάδνληαη νη δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ αιιά θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε.  

ην δεχηεξν κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηε 

ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ νξίζακε. Ζ ζχγθξηζε απηή αθνξά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ. Δμεηάδνληαη νη βαζηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο απφ ηνπο 

νπνίνπο εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε ζχγθξηζε ησλ 

εηαηξεηψλ αιιά θαη ζηελ εθηίκεζε καο γηα ην αλ είλαη ηθαλέο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ 

αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε ρψξα καο.   

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ε εηαηξείεο ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ θαη Α. & Υ. 

ΤΦΑΝΣΖ Α.Β.Δ.Δ. θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ επθνιφηεξα ηελ 

αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε ρψξα καο ζε αληίζεζε κε ηελ Π.Γ. 

ΝΗΚΑ Α.Β.Δ.Δ ε νπνία βξίζθεηαη ζε δπζρεξή ζέζε. 

                                                           
1
 Υάξελ ζπληνκίαο ε εηαηξείεο ζα αλαθέξνληαη κε ηνπο ιαηηληθνχο ηνπο ραξαθηήξεο. 



4 
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Κιάδνο αιιαληηθψλ – θξεαηνζθεπαζκάησλ, κεξίδηα αγνξάο, εηζαγσγέο πξνκεζεπηέο, 

αληαγσληζηηθφηεηα, δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, Porter’s model, αλάιπζε 

καθξνπεξηβάιινληνο, ζηξαηεγηθέο νκάδεο, ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, 

θεξδνθνξία, ξεπζηφηεηα, κφριεπζε, θεθάιαην θίλεζεο, ηακεηαθέο ξνέο. 
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THE DELI MEAT INDUSTRY. A FINANCIAL ANALYSIS AND 

COMPARISON OF THE THREE MAJORS: NIKAS, CRETA FARM, 

IFANTIS, FOR THE PERIOD 2008 – 2010.  

ABSTRACT 

The aim of this study is the brief analysis of the deli meat industry, the financial 

analysis and comparison of the three majors: NIKAS, CRETA FARM, IFANTIS, for 

the period 2008 – 2010. 

The study is divided into two parts. The first part, deals with the analysis of the deli 

meat industry. For this purpose we analyze the external environment by using the 

PORTER’S model and PEST analysis. Then we define the strategic group which 

consists of the three majors of the industry. 

In the second part we run a financial analysis and comparison of the three majors 

industries that we defined to the previous part. For this analysis we use Rations and 

the financial statements provided from them. 

The outcome of the above analysis finds CRETA FARM and IFANTIS to be able to 

overcome easier than NIKAS the economic downturn that the Greek market is facing 

this period.  

KEYWORDS 

Deli meat industry, market shares, imports, exports, suppliers, competiveness, 

negotiation ability, Porter’s model, PEST analysis, strategic groups, financial analysis, 

profitability, liquidity, leverage, working capital, free cash flow, total cash flow.         
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ΜΔΡΟ Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΑΛΛΑΝΣΙΚΧΝ – 

ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΛΑΓΟ ΑΛΛΑΝΣΙΚΧΝ ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 

1.1 Ο ΚΛΑΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΥΘΔ ΜΔΥΡΙ ΣΟ ΗΜΔΡΑ 

 Ο θιάδνο ησλ αιιαληηθψλ απέθηεζε βηνκεραληθφ ραξαθηήξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

’70, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ’90 θαη θπξίσο απφ ην 1996 θαη έπεηηα, δηήιζε πεξίνδν 

εθζπγρξνληζκνχ θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, κε ηηο 

θνηλνηηθέο θαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ήκεξα ν θιάδνο πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο κεγάινπ κεγέζνπο θαζεηνπνηεκέλεο 

βηνκεραλίεο πνπ ειέγρνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αγνξάο θαη έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ θπξίσο παξαδνζηαθά 

αιιαληηθά ή / θαη θξεαηνζθεπάζκαηα. Οη επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο ηνπ θιάδνπ 

εκπνξεχνληαη θπξίσο πξντφληα πνπ έρνπλ μερσξίζεη ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπο. 

Ο ηνκέαο ησλ θξεαηνζθεπαζκάησλ πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηνπ θξέαηνο θαη ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη 

είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο 

αιιαληηθψλ. Λφγν ηνπ αληαγσληζκνχ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ε νπνία εμαζθαιίδεηαη κε ζπλερείο ειέγρνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη κε ηελ ηήξεζε πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

χκθσλα κε ηελ ΔΤΔ, ζηνλ θιάδν παξαγσγήο πξντφλησλ απφ θξέαο δψσλ θαη 

πνπιεξηθψλ πεξηιακβάλνληαη:  

 Ζ παξαγσγή μεξακέλνπ, παζηνχ θαπληζηνχ θξέαηνο. 

 Ζ παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο φπσο ινπθάληθα, ζαιάκηα, αιιαληηθά ηχπνπ 

πνπηίγθαο, αιιαληηθά ηχπνπ “Andouillettes”, θαξπθεπκέλα ινπθάληθα, 

αιιαληηθά ηχπνπ  Bologna, παηέ, γθαιαληίλεο, ςηινθνκκέλν ρνηξηλφ κε ιίπνο, 

ρνηξνκέξη, εθρπιίζκαηα θαη δσκνί θξέαηνο. 

 Ζ παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ ζε θνλζέξβεο ή άιινπ είδνπο ζπζθεπαζία, κε 

θχξην ζπζηαηηθφ ην θξέαο. 
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Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο αιιαληηθψλ είλαη: 

1 Πξντφληα απφ ζχγθνπην θξέαο  

Πεξηιακβάλνληαη: 

Χμά πποφόνηα (ινπθάληθα). Ζ πξψηε χιε είλαη ην θαζαξφ ρνηξηλφ θξέαο ή ην κίγκα 

ρνηξηλνχ θαη βνδηλνχ ή θαη πξφβεηνπ. Ζ πξνζζήθε θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

απαγνξεχεηαη, ελψ ηνπνζεηνχληαη ζε ζήθεο θπζηθήο πξνέιεπζεο (βξψζηκα 

πεξηβιήκαηα) θαη είλαη δπλαηφ λα ππνζηνχλ κεξηθή αθπδάησζε ή θάπληζκα. Ζ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο δε μεπεξλά ην 35%. 

Πποφόνηα υπίμανζηρ. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα ζαιάκηα αέξνο, ηα 

ζνπηδνχθηα θαη ηα παξεκθεξή απηψλ. Ζ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 

ελζήθεπζε ζε θπζηθέο ζήθεο, θαζψο θαη ηε αθπδάησζε, σξίκαλζε θαη πηζαλφλ θαη ην 

θάπληζκα απηψλ. Βάζεη ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ, απαγνξεχεηαη ξεηψο λα ππνζηνχλ 

ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε ιίπνο λα ππεξβαίλεη ην 45%. 

Πποφόνηα μεπικήρ υπίμανζηρ (ημίξεπα). Πεξηιακβάλνληαη ζαιάκηα ηχπνπ Βηέλλεο, 

εξβίαο, κπχξαο θηι, ηα νπνία αθνχ ππνζηνχλ κεξηθή σξίκαλζε, πθίζηαληαη ζεξκηθή 

επεμεξγαζία, ελψ απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε ακχινπ. 

Πποφόνηα θεπμικήρ επεξεπγαζίαρ (βπαζηά). Σα πξντφληα ππφθεηληαη ζε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία (πήμε ησλ πξσηετλψλ κέρξη ην θέληξν ηεο κάδαο), φπσο ινπθάληθα 

ηχπνπ Φξαλθθνχξηεο, κνξηαδέια, πάξηδα θαη άιια βξαζηά ζαιάκηα. 

2 Πξντφληα απφ ηεκάρηα θξέαηνο 

Πεξηιακβάλνληαη: 

Πποφόνηα υπίμανζηρ. πσο ην ρνηξνκέξη (ή αιιηψο δακπφλ) σξίκαλζεο, ηελ 

σκνπιάηε σξίκαλζεο (ζπάια), ην λνπά σξίκαλζεο θαη ηνλ παζηνπξκά. 

Πποφόνηα θεπμικήρ επεξεπγαζίαρ. Ζ ππνθαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ην 

ρνηξνκέξη, ηελ σκνπιάηε, ην κπέηθνλ, ην θηιέην ρνηξηλφ ή βνδηλφ, ηηο ρνηξηλέο ή 

βνδηλέο κπξηδφιεο ηε γιψζζα θαη ηα πηελά ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 
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3 Άιια 

Γηα ηε παξαγσγή δηάθνξσλ άιισλ πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο πέξαλ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ, βαζηθή πξψηε χιε απνηειεί ην θξέαο θαη ηα δηάθνξα παξαπξντφληα 

απηνχ, αθνχ ππνζηνχλ εηδηθή επεμεξγαζία, πρ θνπά γθξα ρήλαο. 

Ο παξαγσγηθφο ηνκέαο αιιαληηθψλ ζηελ Διιάδα ζπγθξνηείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο θαη 

ηνπηθήο εκβέιεηαο. Ζ ηερλννηθνλνκηθή ππνδνκή ησλ πεξηζζνηέξσλ αηνκηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

κεγάινπ κεγέζνπο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

δηαζέηνπλ ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, νξγαλσκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη ηζρπξά brand name. 

Ο αξηζκφο ησλ θαζεηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξφο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Απνηεινχλ ζχλζεηα ζπγθξνηήκαηα, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

φιν ην θάζκα παξαγσγήο, απφ ηελ αλαπαξαγσγή θαη εθηξνθή δψσλ ή πνπιεξηθψλ 

θαη ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, έσο ηε δηάζεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Ο 

εηζαγσγηθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη είλαη θπξίσο κεγάινπ κεγέζνπο. Σα 

εμεηαδφκελα πξντφληα ζπκβάινπλ ιίγν ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο.  

1.2 ΔΓΥΧΡΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΑΛΛΑΝΣΙΚΧΝ 

ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ICAP ε εγρψξηα παξαγσγή αιιαληηθψλ 

απφ ην 1994 κέρξη ην 2009 παξνπζίαζε ζπλερή αχμεζε κε εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 

3,04%. Οη πνζφηεηεο βέβαηα πνπ αλαθέξνληαη δελ αληηζηνηρνχλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζε αιιαληηθά αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη πνζφηεηεο θξεαηνζθεπαζκάησλ. Σν 

2009 ε θαηαγξακκέλε πνζφηεηα ππνινγίδεηαη ζηνπο 98000 ηφλνπο, παξνπζηάδνληαο 

κηα αχμεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ηεο ηάμεο ηνπ 1,3%. Σα ινπθάληθα θαη 

παξφκνηα πξντφληα εθηφο απηψλ απφ ζπθψηη (ζαιάκηα αέξνο, κνξηαδέια, πάξηδα θηι) 

απνηεινχλ ην 39,32% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο πξντφλησλ απφ θξέαο. 

Παξά ην κεγάιν αξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν, ε 

αχμεζε ζηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ζην ζχλνιν ηεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 
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απηφλ. πγθεθξηκέλα νη ελλέα εηαηξείεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πίλαθα 1.2.1 εθηηκάηαη 

φηη θάιπςαλ απφ θνηλνχ ην 72 – 73% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αιιαληηθψλ.    

Ζ κεγάιε απηή αχμεζε ζηελ παξαγσγή απνδίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ βηνκεραληψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα 

ζηελ αγνξά. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κε 

κηθξφηεξα κεξίδηα πνπ δε δηαζέηνπλ αλάινγεο ππνδνκέο θαη νξγάλσζε, κε 

απνηέιεζκα θάπνηεο απφ απηέο λα νδεγνχληαη ζε θιείζηκν.      

Πίλαθαο 1.2.1: Μεξίδηα εγρψξηαο παξαγσγήο αιιαληηθψλ 2009 

Δπσλπκία Μεξίδην παξαγσγήο 

(2009) 

CRETA FARM 16 – 17% 

ΤΦΑΝΣΗ 15 – 15,5% 

ΝΙΚΑ  13 – 14% 

ΛΑΝΣΙΟΝ ΜΗΣ ΔΒΡΟΤ ΑΔ ~ 9,5 

ΒΙ.Κ.Η ΑΔ ~ 8,5 

BRELLE ABEE ~ 3 

ΠΑΙΑ Δ.Γ. ΑΒΔΔ ~ 3 

DIRO ABEE ~ 2 

DIAKIN ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ ΑΔ ~ 1,5 

Πηγή: ICAP 

1.3 ΔΓΥΧΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΝΣΙΚΧΝ - ΚΡΔΑΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 

πσο αλαθέξεηαη, ν θιάδνο ησλ αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ πεξηιακβάλεη 

ιίγεο κεγάινπ κεγέζνπο θαζεηνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο θαη έλα κεγάιν αξηζκφ κηθξνχ 

θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ηνπηθά.  

Οη κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαζέηνπλ δίθηπα δηαλνκήο πνπ 

θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Αληίζεηα, νη κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

πξνκεζεχνπλ θπξίσο ηελ ηνπηθή αγνξά φπνπ εδξεχνπλ ή ηηο αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ 

λνκψλ. Ο θαηαλαισηήο πξνκεζεχεηαη ηα αιιαληηθά θπξίσο απφ ην νξγαλσκέλν 

ηκήκα αιιαληηθψλ ησλ ζνχπεξ κάξθεη θαη αθεηέξνπ απεπζείαο ζπζθεπαζκέλα απφ 

ηα ςπγεία (πξντφληα self service). Ζ δήηεζε αιιαληηθψλ είλαη κηθξφηεξε ζηα ζεκεία 

απηνεμππεξέηεζεο.  
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Ζ δήηεζε ησλ αιιαληηθψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά θαιχπηεηαη θπξίσο απφ εγρψξηα 

πξντφληα, ελψ ε εηζαγσγηθή δηείζδπζε είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. χκθσλα κε ηελ 

θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP ην 2009 ε ρψξα καο εηζήγαγε 22300 ηφλνπο αιιαληηθψλ 

θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 14,9% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο (θαηαλάισζεο) αιιαληηθψλ 

απμήζεθε ηελ πεξίνδν 1994-2009, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 3,3%. Σν 2009 ε 

εγρψξηα θαηλνκεληθή θαηαλάισζε εθηηκάηαη φηη απμήζεθε θαηά 2,2% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο θαη δηακνξθψζεθε ζε 113300 ηφλνπο. ε απηφ ην ζεκείν λα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη νη εμαγσγέο αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ παξνπζίαζαλ 

δηαθπκάλζεηο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2004-2009. κσο ην 2009 νη εμαγσγέο 

δηακνξθψζεθαλ ζε 7000 ηφλνπο ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2008 ηεο 

ηάμεο ηνπ 34,6%. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη δηαρξνληθά 

ηελ πνξεία ησλ παξαπάλσ αιιά θαη λα ζπκπεξάλεη φηη ν βαζκφο απηάξθεηαο 

αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη πςειφο. Υαξαθηεξηζηηθά ε 

εγρψξηα θαηαλάισζε αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ γηα ην 2009 θαιχθζεθε 

απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή θαηά 86,5%. 

Πίλαθαο 1.3.2: Μέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο αιιαληηθψλ & θνλζεξβψλ θξέαηνο. 

Μέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο αιιαληηθψλ & θνλζεξβψλ θξέαηνο 

Έηνο Παπαγυγή Διζαγυγέρ Δξαγυγέρ Καηανάλυζη 

1994 62500 11900 4350 70050 

1995 64000 12500 5700 70800 

1996 64900 10800 3600 72100 

1997 66000 10700 2600 74100 

1998 67000 11000 2500 75500 
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1999 70500 10500 2100 78900 

2000 77000 10300 3800 83500 

2001 77500 10500 1600 86400 

2002 81000 10600 2000 89600 

2003 86500 12000 2900 95600 

2004 96000 13000 4000 105000 

2005 97000 15600 2700 109000 

2006 95000 19000 3900 110100 

2007 95600 19600 3200 112000 

2008 96700 19400 5200 110900 

2009 98000 22300 7000 113300 

Πηγή: ICAP 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο αιιαληηθψλ θαη θνλζεξβψλ 

θξέαηνο, ζεκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ 

θαηεγνξία "Πάξηδα - Μνξηαδέια" (27% πεξίπνπ), αθνινπζνχλ ζηελ δεχηεξε θαη 

ηξίηε ζέζε νη θαηεγνξίεο "Εακπφλ (ρνηξνκέξη θαη σκνπιάηεο)" θαη "Αιιαληηθά 

πνπιεξηθψλ" αληίζηνηρα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

θξεαηνζθεπαζκάησλ εμαθνινπζεί λα θαιχπηεηαη απφ παξαζθεπάζκαηα ρνηξηλνχ θαη 

κνζραξίζηνπ θξέαηνο θαη θπξίσο απφ πξντφληα φπσο ζνπβιάθη, γχξνο θαη κπηθηέθη.  
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ηε  ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα εθηηκψκελα κεξίδηα αγνξάο αιιαληηθψλ νξηζκέλσλ 

εθ ησλ θπξηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ γηα ην 2009. 

Πίλαθαο 1.3.3: Μεξίδηα εγρψξηαο αγνξάο 

Δπυνςμία Μεπίδιο αγοπάρ (2009) 

CRETA FARM 13,5 – 14,5% 

ΤΦΑΝΣΖ 12 – 13% 

ΝΗΚΑ  11- 11,5% 

ΛΑΝΣΗΟΝ ΜΖΣ ΔΒΡΟΤ ΑΔ 7 – 7,5% 

ΒΗ.Κ.Ζ ΑΔ ~6 

BRELLE ABEE 3 – 3,5% 

ΠΑΗΑ Δ.Γ. ΑΒΔΔ 2,5 – 3% 

DIRO ABEE 1,5 – 2% 

DIAKIN ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ ΑΔ 1 – 1,5% 

Πηγή: ICAP 

Οη 9 επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα εθηηκάηαη φηη 

ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 58% – 62% ηεο εγρψξηαο αγνξάο αιιαληηθψλ ην 2009. 

Γηα λα εμεηαζηεί ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ εθηηκήζεθαλ ζπληειεζηέο 

ζπγθέληξσζεο γηα ηηο ηξεηο, ηηο πέληε θαη δέθα κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. 

Πίλαθαο 1.3.4: Γείθηεο ζπγθέληξσζεο 

n CRn 

n=3 38,1% 

n=5 53,2% 

n=10 62,5% 

Πηγή: ICAP                                                                                                          

Απφ ηνπο δείθηεο πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο είλαη πςειφο, θαζψο πέληε 

επηρεηξήζεηο θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο αγνξάο θαη νη δέθα πξψηεο ηα 

2/3 ηεο αγνξάο, ελψ ην ππφινηπν θαηαλέκεηαη ζε αξθεηέο δεθάδεο επηρεηξήζεσλ. 
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Σέινο, ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζεκείσζε κέζν 

εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 4.6% ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1996 – 2009 θαη εθηηκάηαη ζε 

52000 ηφλνπο. Σελ ηειεπηαία δηεηία ε αγνξά ησλ θξεαηνζθεπαζκάησλ παξνπζηάδεη 

έληνλνπο ξπζκνχο αχμεζεο. πγθεθξηκέλα, ην 2008 απμήζεθε θαηά 4,9% ζε ζρέζε κε 

ην 2007 θαη ην 2009 απμήζεθε θαηά 5,5% ζπγθξηηηθά κε ην 2008 (Πίλαθαο 5). 

Πίλαθαο 1.3.5: Δγρψξηα αγνξά θξεαηνζθεπαζκάησλ 

Έηορ Αγοπά 

1996 29000 

1997 30500 

1998 32000 

1999 33000 

2000 35000 

2001 35500 

2002 38000 

2003 40000 

2004 45000 

2005 46000 

2006 45500 

2007 47000 

2008 49300 

2009 52000 

Πηγή: ICAP 

ζνλ αθνξά ηα κεξίδηα αγνξάο παξαηεξείηαη δηαζπνξά ιφγν ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ. Αλαθνξηθά, νη επηρεηξήζεηο Εειηάδεο ΑΔ θαη  Hellenic Catering ΑΔ 

θαηαιακβάλνπλ θνξπθαίεο ζέζεηο κε εθηηκψκελα κεξίδηα αγνξάο 6,3% θαη 6,7% 

αληίζηνηρα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

2.1 ΜΑΚΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ PEST ANALYSIS 

Σν γεληθεπκέλν ή κάθξν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο δπλάκεηο 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα θάζε επηρείξεζε ζε νπνηνδήπνηε βηνκεραληθφ 

θιάδν. Οη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, ε άλνδνο θαη ε πηψζε ησλ επηηνθίσλ, ε 

αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ, ε πνιηηηθή αζηάζεηα ελφο θξάηνπο, ε κείσζε 

ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο, ε δπλαηφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσληψλ είλαη παξαδείγκαηα δπλακηθψλ αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ, πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζε κία επηρείξεζε.  

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα είλαη νη 

ηαρχηαηεο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πιένλ ραξαθηεξίδεηαη σο «πνιπηάξαρν». 

Δπεηδή ε ζηξαηεγηθή ζρεδηάδεηαη κε βάζε ην κέιινλ, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζα εθηηκεζνχλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πεξηβάιινλ είλαη ην 

πνιηηηθφ, ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θαη ην ηερλνινγηθφ γίγλεζζαη.  

2.1.1 Πολιηικό - Νομικό πεπιβάλλον 

Οη επηρεηξήζεηο επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη απνθάζεηο. Σν 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα ξεπζηφ θαζψο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο 

απξφβιεπηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη μέλνη απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ αλάιπζε ηνπ 

πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηε ιήςε ζσζηψλ 

απνθάζεσλ. Μεξηθνί άμνλεο πνιχ ζεκαληηθνί πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζην πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ππφ εμέηαζε θιάδνπ είλαη: νη λνκνζεζίεο γηα ηα ηξφθηκα, νη 

λνκνζεζίεο πνπ επλννχλ ηηο επελδχζεηο θαη νη λνκνζεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Νομοθεζία για ηα ηρόθιμα    

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο Σξνθίκσλ είλαη ε δηαζθάιηζε πςεινχ 

επηπέδνπ ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαηαλαισηή, ε δηαζθάιηζε ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ε απφδνζε ηεο 

πξσηαξρηθήο επζχλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζηε βηνκεραλία, ζηνπο 
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παξαγσγνχο θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο, θηι. Ζ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ δηαζθαιίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλά θξάηνο κέινο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. 

Δπηπξνζζέησο έρεη ζεζπηζηεί ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Αλάιπζεο 

Κηλδχλνπ ζε Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ « HACCP – Hazard Analysis Critical Control 

Points», ην νπνίν αθνξά ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

νινθιεξσκέλν πξνιεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα πγηεηλήο ησλ 

ηξνθίκσλ, ην νπνίν πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κεηαπνηεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Έλα άιιν πξφηππν ην ISO 22000, είλαη έλα δηεζλέο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ην ειιεληθφ πξφηππν ΔΛΟΣ 1416. 

Αλ ζε απηφ ζπκπεξηιεθζνχλ νη θαλφλεο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο θαη νη θαλφλεο 

Οξζήο Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο, ε επηρείξεζε δηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

Ο αξκφδηνο θξαηηθφο θνξέαο ζηε ρψξα καο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ είλαη ν Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ). Ζ ελνπνηεκέλε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη απφ 01.01.2006 

νλνκάδεηαη «Παθέην Τγηεηλήο – Hygiene Package». Οη 17 νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, αληηθαζίζηαηαη απφ έλα παθέην πέληε θαλνληζκψλ θαη 

κίαο νδεγίαο (ΔΦΔΣ). 

1. Καλ.(ΔΚ) 852/2004 – Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ: Θέηεη γεληθνχο 

θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, απφ ην ρσξάθη ή ην ζηάβιν κέρξη 

ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Με ηνλ θαλνληζκφ απηφ ν «παξαγσγφο ηξνθίκσλ» - 

φπσο νξίδεηαη ζην θείκελν, θέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ παξάγεη, δηαθηλεί, δηαζέηεη. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη 

εθδψζεη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγν θαλνληζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ HACCP, απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ. 

2. Καλ.(ΔΚ) 853/2004 – Καλνληζκφο γηα ην θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ 

πγηεηλήο γηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο. Ζ Καλφλεο απηνί ηεξνχληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξαπάλσ θαλνληζκφ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη 

εθδψζεη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγν θαλνληζκνχ. 
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3. Καλ.(ΔΚ) 882/2004 – Καλνληζκφο γηα ηε δηεμαγσγή επίζεκνπ ειέγρνπ 

ηξνθίκσλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ελ ιφγν θαλνληζκνχ. 

4. Καλ (ΔΚ) 854/2004 – Καλνληζκφο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ δσηθήο 

πξνέιεπζεο. Ο θαλνληζκφο νξίδεη βαζηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

επίζεκσλ ειέγρσλ. 

5. Οδεγία 2004/41 ΔΚ. – Με ηελ νδεγία απηή θαηαξγνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο πεξί πγηεηλήο ηξνθίκσλ. 

Δπηπιένλ ηα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ παθέηνπ έρνπλ σο εμήο: 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 2073/2005 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ 

ηξνθίκσλ 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 2074/2005 γηα ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα 

πξντφληα βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 853/2004 θαη γηα ηελ 

νξγάλσζε επίζεκσλ ειέγρσλ βάζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζκ. 

854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζκ. 882/2004, γηα ηελ παξέθθιηζε απφ ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνίεζε θαλνληζκψλ (ΔΚ) 

αξηζκ. 853/2004 θαη (ΔΚ) αξηζκ. 854/2004 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 2075/2005 γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο επίζεκνπο ειέγρνπο γηα ηελ αλίρλεπζε Trichinella ζην θξέαο. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζκ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα 

ηξφθηκα.  

Ζ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΦΔΣ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο. 

 Ολνκαζία Πψιεζεο: ε νλνκαζία πξνβιέπεηαη απφ θνηλνηηθέο δηαηάμεηο γηα ην 

ηξφθηκν απηφ ή, εάλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο, απφ ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ή ηηο 

ζπλήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζην θξάηνο κέινο εκπνξίαο. Πξέπεη επίζεο λα 

πεξηιακβάλεη ηελ έλδεημε πεξί θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ηξνθίκνπ ( πρ. ζε ζθφλε, θαηεςπγκέλν, ζπκππθλσκέλν, 

θαπληζηφ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάιεηςε ηεο έλδεημεο απηήο ζα κπνξνχζε 
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λα πξνθαιέζεη εζθαικέλε εληχπσζε ζηνλ αγνξαζηή. Ζ ελδερφκελε 

επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία πξέπεη λα αλαθέξεηαη πάληα. 

 Καηάινγνο ζπζηαηηθψλ: πξέπεη λα απαξηζκνχληαη κεηά απφ ηελ έλδεημε 

«ζπζηαηηθά», ζε θζίλνπζα ζεηξά πεξηεθηηθφηεηαο σο πξνο ην βάξνο θαη λα 

αλαθέξνληαη κε ηελ εηδηθή νλνκαζία ηνπο. Γελ απαηηείηαη εηδηθή κλεία γηα 

πξντφληα πνπ απνηεινχληαη απφ έλα κφλν ζπζηαηηθφ ππφ ηνλ φξν ηεο θχζεο 

ηνπ ζπζηαηηθνχ ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο ζχγρπζεο. Αθφκα δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε κλεία ζπζηαηηθψλ πνπ δελ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

25% ηνπ ηξνθίκνπ. 

 Πνζφηεηα ζπζηαηηθψλ εθθξαζκέλε σο πνζνζηφ: εθαξκφδεηαη φηαλ ηα 

ζπζηαηηθά είλαη νπζηψδε γηα ην ραξαθηεξηζκφ νξηζκέλνπ ηξνθίκνπ. Χζηφζν 

ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. 

 Καζαξή πνζφηεηα: ε έλδεημε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη εθθξαζκέλε ζε 

κνλάδεο φγθνπ γηα ηα πγξά θαη ζε κνλάδεο κάδαο γηα ηα ινηπά πξντφληα. 

Χζηφζν, πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηξφθηκα πνπ πσινχληαη κε ην 

θνκκάηη θαη γηα ηα ζηεξεά ηξφθηκα πνπ πξνζθέξνληαη ζε πγξφ θάιπςεο. 

 Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο: εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηξφθηκα κε 

δηαηεξεζηκφηεηα κηθξφηεξε απφ 3 κήλεο, ηξφθηκα κε κέγηζηε 

δηαηεξεζηκφηεηα 18 κελψλ ή κε δηαηεξεζηκφηεηα κεγαιχηεξε απφ 18. ηα 

εμαηξεηηθψο αιινηψζηκα ηξφθηκα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία κέρξη 

ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε. 

 Σηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, ην φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ ζπζθεπαζηή ή ελφο πσιεηή εγθαηεζηεκέλνπ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο. Σνλ ηφπν θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε παξάιεηςε ηεο έλδεημεο απηήο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε πιάλε ηνπ 

θαηαλαισηή. ιεο νη ελδείμεηο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο. 

Εσκαιρίες για επενδύζεις 

χκθσλα κε ην νηθνλνκηθφ δειηίν ηεο ALPHA BANK, o Γείθηεο Δπρέξεηαο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΓΔΔΓ) πνπ επηδηψθεη λα απεηθνλίζεη ηε ζρεηηθή 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ εγρψξηνπ επηρεηξεκαηηθνχ – νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή – επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαλεξψλεη ηε δπζκελή ζέζε ηεο 
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Διιάδαο παγθνζκίσο ( 80
ε
/155). Ζ ζέζε απηή νθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο κεξηθνχο 

απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο: 

 Με ηθαλνπνηεηηθφ ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο 

 Αθακςία θαη πςειφ θφζηνο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο πξνζσπηθνχ 

 Μεγάινο φγθνο γξαθεηνθξαηηθψλ πξάμεσλ 

 Τςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε θαη άιινη ιφγνη.   

Νομοθεζία για ηην προζηαζία ηοσ περιβάλλονηος 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ησλ βηνκεραληψλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηηαγέο, ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν νξηνζέηεζεο 

ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ ζπκκφξθσζεο θαη πεξηιακβάλεη ζεηξά λνκνζεηεκάησλ, πνπ 

ζέηνπλ άκεζα θαη έκκεζα, φξνπο θαη φξηα ζπκκφξθσζεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 Ζ νδεγία γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δπζχλε πνπ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο, θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο «Ο 

Ρππαίλσλ Πιεξψλεη» 

 Ζ νδεγία IPPC, γηα ηνλ νινθιεξσκέλν έιεγρν θαη πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο 

απφ ηε βηνκεραλία. 

 Ζ νδεγία SEVESO  πνπ αθνξά ζε θαζνξηζκφ κέηξσλ θαη νξίσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε 

εγθαηαζηάζεηο ιφγν ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 

 Ζ νδεγία Πιαίζην πεξί ησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ, πνπ εζηηάδεη ζηε αλάθηεζε/ 

αλαθχθισζε θαη ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ κε βηψζηκν ηξφπν, ππφ ην πξίζκα ηεο 

αλάιπζεο θχθινπ δσήο.   

Σν 2001, ην ζπκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη κηα 

επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή ελζσκάησζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ πνιηηηθή γηα ηε 

βηνκεραλία δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη κφλν ζηελ εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ, 

αιιά πξέπεη λα πεγάδεη θαη απφ δπλακηθέο ηεο αγνξάο θαη εζεινληηθέο δξάζεηο. 

Δζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, 

πηζηνπνηεκέλν θαηά EMAS (Environment Management and Audit Scheme) ή ISO 
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14001 ή αθφκε θαη ε απφθηεζε ελφο απφ ηα Βξαβεία Δπηρεηξήζεσλ γηα ην 

πεξηβάιινλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη θαλνληζκνί θαη νη λφκνη πνπ ζεζπίδνληαη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε επξσπατθφ επίπεδν κπνξνχλ λα ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ 

ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Ζ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί απεηιή γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ 

αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ, παξάιιεια ε πηνζέηεζε εζεινληηθψλ θαη 

άιισλ πξσηνβνπιηψλ ζα ηνπο ραξίζεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ 

άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

2.1.2 Οικονομικό πεπιβάλλον 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αθνξά φια ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ νηθνλνκία θαη αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή κίαο ρψξαο ή θνηλσλίαο. 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην επηηφθην δαλεηζκνχ, 

ν ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θ.α.  

 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ηξνθίκσλ 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο, έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο. Σν θαηλφκελν ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηεο 

επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηεζλψο επεξέαζαλ 

δπζκελψο ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελψ 

δελ άθεζαλ αλεπεξέαζην θαλέλα θιάδν.                                                           

 

χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2011 πξνβιέπεηαη πσο ν ξπζκφο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα παξακείλεη αξλεηηθφο ην 2011 θαη ζα ππνρσξήζεη θαηά 

2,6% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πθέζεσο 4% ην 2010.  

Σν ΑΔΠ εθηηκάηαη πσο ζα δηακνξθσζεί ζε 232 δηζ. επξψ απφ 236 δηζ. επξψ εθέηνο. 

Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε ζα ζεκεηψζεη πηψζε θαηά 4,5%, έλαληη 3,5% ην 2010, ελψ ε 

δεκφζηα θαηαλάισζε ζα ζεκεηψζεη ππνρψξεζε 8%, απφ 9% ην 2010.  

Οη επελδχζεηο ζα κεησζνχλ ην 2011 θαηά 7%, νη εμαγσγέο ζα εληζρπζνχλ θαηά 6,1%, 

ελψ νη εηζαγσγέο αλακέλεηαη λα θαηαγξάςνπλ πηψζε 6,6%. Γηα ηνλ πιεζσξηζκφ 

εθηηκά πσο ζα αλέιζεη ζην 2,2%, απφ 4,6% ην 2010. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο 
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ππνινγίδεηαη ζην 14,5%, έλαληη 11,6% εθέηνο, ελψ ε απαζρφιεζε αλακέλεηαη λα 

κεησζεί θαηά 3%, έλαληη 2,6% ην 2010 (www.tovima.gr).   

2.1.3 Κοινυνικοπολιηιζηικό πεπιβάλλον  

Σν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, πηζηεχσ, ηδαληθψλ 

θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηα κέιε κηαο νκάδαο απφ ηελ άιιε. 

Απηή ε δηάζηαζε θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηαηί επεξεάδεη άκεζα 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αλάινγα κε ηελ 

θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο θάζε πεξηνρήο πξνζαξκφδεηαη ην κείγκα 

κάξθεηηλγθ ψζηε λα είλαη πην απνδνηηθφ θαζψο θαη ν ηξφπνο πξνζέιθπζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο. Μηα κηθξή απφθιηζε απφ ην 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά απνδεθηφ κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Γίλεηαη επηηαθηηθφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ λα παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο 

εμειίμεηο ζε απηφ ην επκεηάβιεην πεξηβάιινλ ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη έγθαηξα ζηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

Ο κεησκέλνο ρξφλνο ησλ ζχγρξνλσλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ, ιφγσ 

απμεκέλσλ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, είλαη έλαο αθφκε 

παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ζεηηθά ηε δήηεζε αιιαληηθψλ θαη 

θξεαηνζθεπαζκάησλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, φπσο έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, λα έρνπκε κηα αχμεζε ησλ γεπκάησλ εθηφο ζπηηηνχ θαη ησλ γεπκάησλ ζε 

εζηηαηφξηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα 

ηε δήηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ.   

Ζ θαηαλάισζε αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ εμαξηάηαη επίζεο απφ ην 

κέγεζνο θαη ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ειηθία ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλζήθεο θαη πξνηηκήζεηο, φζν θαη κε ηνλ ηξφπν δσήο. 

Σέινο, ε δήηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ επεξεάδεηαη απφ ηηο αθίμεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ, νη νπνίεο γηα ην ηξέρνλ έηνο αλακέλεηαη λα είλαη κεησκέλεο ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ, αιιά θαη απφ απξφβιεπηεο αηηίεο. 

 

 

http://www.tovima.gr/


28 
 

2.1.4 Σεσνολογικό πεπιβάλλον 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ έρεη θαη απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

καθξνπεξηβάιινληνο. Οη θαηλνηνκίεο, ηα εκπφδηα εηζφδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο απνηεινχλ θξίζηκα 

δεηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε απηφ ην ζεκείν. 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο απηήο ζε λέα 

πξντφληα, δηαδηθαζίεο, πιηθά, θηι (Γεσξγφπνπινο, 2006). 

Ο θιάδνο ησλ αιιαληηθψλ απέθηεζε βηνκεραληθφ ραξαθηήξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

’70, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ’90 θαη θπξίσο απφ ην 1996 θαη έπεηηα, δηήιζε πεξίνδν 

εθζπγρξνληζκνχ θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, κε ηηο 

θνηλνηηθέο θαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ πξνζθέξνπλ πξντφληα πνπ βνεζνχλ 

ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπληεινχληαη ζε κία 

επηρείξεζε. Μηα απφ απηέο ηηο εηαηξείεο είλαη ε SAP, απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

παγθνζκίσο κε έδξα ηελ Γεξκαλία. Έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξεη είλαη ην 

ινγηζκηθφ SAP ERP ζηελ θαηεγνξία ησλ ERP (Enterprise Resource Planning) πνπ 

θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο: Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε (FI), Διεγθηηθή (CO), 

Γηαρείξηζε πιηθψλ (ΜΜ), Πσιήζεηο θαη δηαλνκή (SD), Πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο 

(PP), Πνηνηηθφ έιεγρν (QM), Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (HCM), θηι. ην 

παθέην πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο εθαξκνγέο φπσο δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο, κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη άιια εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα. 

Σα ζπζηήκαηα Fleet Management απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο εηαηξείεο 

πνπ βαζίδνληαη ζηηο κεηαθνξέο. Με ζπζηήκαηα GPS ειέγρεηαη ε ζέζε ηνπ νρήκαηνο 

αλά πάζα ζηηγκή. Σα νρήκαηα θέξνπλ εηδηθφ ηειεκαηηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε ζπιινγή 

δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ φπσο: ζεξκνθξαζία πξντφλησλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ηαρχηεηα θίλεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηάζεσλ, βάξνο θνξηίνπ, ζπλερή επηθνηλσλία 

κε ηα ππφινηπα νρήκαηα, δπλαηφηεηα εκθάληζεο πνιιαπιψλ δξνκνινγίσλ ζε κηα 
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νζφλε, άκεζε παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, πιεξνθφξεζε γηα ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο 

ζην θηλεηφ, απηφκαηε πξφηαζε γηα βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ θηι. 

Μηα άιιε ηερλνινγηθή εμέιημε είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα ζηε ζπζθεπαζία ε 

νπνία δίλεη ζηα πξντφληα ςπγείνπ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ζην ξάθη ρσξίο ηε 

ρξήζε θαηάςπμεο, θαζψο θαη νη θαζκαηνγξάθνη κάδαο γηα ηελ αλίρλεπζε ρεκηθψλ 

νπζηψλ (πρ. δηνμίλεο).   

Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζα δηαπηζηψζεη 

πφζν επηηαθηηθή είλαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ε παξαγσγή πξντφλησλ πνπ λα 

ηθαλνπνηνχλ ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Γη απηφ θαη ε θαηλνηνκία απνηειεί ην θιεηδί 

γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πξντφλησλ. Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα απφ ηελ άιιε 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αθνχ είλαη 

εκπινπηηζκέλα ψζηε λα πξνζθέξνπλ επηπιένλ νθέιε ζην θαηαλαισηή (πρ. θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ εληέξσλ, θαιχηεξε πέςε, έιεγρν ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο, ελεξγεηαθά 

επίπεδα θηι.) 

πλνςίδνληαο, ε αλάγθε θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαληάδεη 

επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο ηξνθίκσλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο κεηαμχ 

ηνπο αιιά θαη λα δίλνπλ αμία ζην πειάηε.   
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2.2 ΜΙΚΡΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ PORTER 

ην κίθξν – πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνληαη έλα πιήζνο δπλάκεσλ πνπ φιεο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη δπλάκεηο απηέο βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ηελ επηρείξεζε. Δίλαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη 

θαη αλαπηχζζεηαη ε επηρείξεζε θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία θαη νκάδεο φπσο 

ηνπ κεηφρνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πηζησηέο 

θ.α. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ν βηνκεραληθφο θιάδνο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, 

απαζρνινχλ φκνηεο εηδηθφηεηεο εξγαζίαο θαη πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε 

παξφκνηνπο αγνξαζηέο. 

Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αληηιακβάλνληαη 

ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο θάζε κίαο απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο. Κάζε νκάδα 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα λα θαζνξίζεη θαηά πφζν ν νξγαληζκφο 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηεο θαη έηζη θξίλεη ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Καηά ζπλέπεηα ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φρη κφλν ηηο νκάδεο απηέο αιιά θαη 

ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θξίλνπλ ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο φηαλ 

ιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθεη. Ζ ειθπζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή θεξδνθνξίαο πνπ 

έρεη κία επηρείξεζε, ε νπνία αληαγσλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη ζπλεπψο 

εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

2.2.1 Η ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ  MICHAEL PORTER 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ Harvard, M. Porter, ε έληαζε ηνπ θιάδνπ κέζα ζηνλ 

νπνίν κηα επηρείξεζε αληαγσλίδεηαη θαζνξίδεηαη απφ πέληε βαζηθέο αληαγσληζηηθέο 

δπλάκεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ. Σν 

ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter είλαη απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά θαη 

δηαξθή ζεσξεηηθά ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θχζεο 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ  (ρήκα 

3).  
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χκθσλα κε ηε ζεσξεία ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, ε αληαγσληζηηθή 

ζηξαηεγηθή είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε θαη ησλ 

πνιηηηθψλ κε ηηο νπνίεο επηδηψθεη λα πεηχρεη ζηνπο ζηφρνπο απηνχο. Μέζα απφ ηε 

ζηξαηεγηθή απηή, ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα βξεη ηελ θαηάιιειε ζέζε ζηνλ θιάδν 

ηεο, ακπλφκελε απέλαληη ζηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο.  

Οη πέληε δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο είλαη: 

 Ζ απεηιή απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ θιάδν 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

 Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ  

 

Στήμα 1. Υπόδειγμα Porter: Δσνάμεις ποσ οδηγούν ζηον ανηαγωνιζμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Γεωργόποσλος, 2006 

 

 

 

 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε Αγνξαζηψλ  

 

Απεηιή απφ 

Τπνθαηάζηαηα 

Γηαπξαγκαηεπηηθή

δχλακε 

Πξνκεζεπηψλ 

Απεηιή απφ Νέν - εηζεξρφκελνπο 

Αληαγσληζκφο 

κεηαμχ 

πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ 
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2.2.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΟΜΑΓΔ 

πσο γλσξίδνπκε ζε έλαλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο επηρεηξήζεηο. Κάπνηεο 

απφ απηέο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο ηφζν σο πξνο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηηο 

εηδηθφηεηεο εξγαζίαο, ην πξντφλ πνπ πσινχλ φζν θαη ζηνπο αγνξαζηέο. Γη’ απηφ ην 

ιφγν ε νκαδνπνίεζε απηψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ καο βνεζά γηα λα 

κπνξνχκε λα ηηο ζπγθξίλνπκε κε ηηο ππφινηπεο ηνπ θιάδνπ ή αθφκα θαη κε άιιεο 

νκάδεο ηνπ ίδην θιάδνπ. Οη νκάδεο απηέο είλαη γλσζηέο σο ζηξαηεγηθέο νκάδεο 

(strategic groups). 

Οη ζηξαηεγηθέο νκάδεο είλαη νκάδεο επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ 

ίδηεο ή παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο ή παξφκνηνπο πφξνπο 

(Γεσξγφπνπινο, 2006). Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα 

κπνξεί λα είλαη παξφκνηεο ζε έλα αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ φπσο: 

 Αξηζκφ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

 Υξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία 

 Αγνξαζηέο πνπ απεπζχλνληαη 

 Υξεζηκνπνηνχκελα θαλάιηα δηαλνκήο 

 Αξηζκφ εμππεξεηνχκελσλ αγνξψλ 

Ζ νκαδνπνίεζε θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ αθνχ κειεηψληαη 

νκάδεο επηρεηξήζεσλ θαη φρη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ βνεζά ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο δίλνληαο κηα θαιχηεξε εηθφλα ηνπ 

θιάδνπ, ηεο δνκήο ηνπ θαη ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπ. Σν ππφδεηγκα ησλ πέληε 

δπλάκεσλ ηνπ  Porter είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε κία ζηξαηεγηθή νκάδα. 

Οη ζηξαηεγηθέο νκάδεο ραξηνγξαθνχληαη ζε έλα ζχζηεκα δχν αμφλσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν ζηξαηεγηθέο κεηαβιεηέο ζηνλ νξηδφληην θαη θάζεην άμνλα φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Δδψ νη δχν κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ην εχξνο 

ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο θαη ν αξηζκφο ησλ πξντφλησλ. (Γηάγξακκα 1) 

Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη επηρεηξήζεηο θάζε ζηξαηεγηθήο νκάδαο θηλνχληαη κε 

κεγάιε δπζθνιία πξνο κία άιιε νκάδα. 
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Οη ζηξαηεγηθέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζακε είλαη ηξεηο: 

1
ε
 ηξαηεγηθή νκάδα: ΝΗΚΑ Α.Β.Δ.Δ., CRETA FARM, ΤΦΑΝΣΖ. Γηαζέηνπλ 

κεγάιν εχξνο γεσγξαθηθήο θάιπςεο θαη κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ. 

2
ε
 ηξαηεγηθή νκάδα: BRELLE ΑΒΔΔ, DIANIK AE, Β.Η.Κ.Ζ. ΑΔ. Γηαζέηνπλ κέηξην 

εχξνο γεσγξαθηθήο θάιπςεο θαη κέηξην αξηζκφ πξντφλησλ. 

3
ε
 ηξαηεγηθή νκάδα: ΑΛΛ. ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ ΑΒΔ,  ΣΔΠΑ ΓΖΜ ΔΠΔ, 

ΚΔΡΚΤΡΑΨΚΖ ΑΒΔΔ. Γηαζέηνπλ κηθξή γεσγξαθηθή θάιπςε θαη κηθξφ αξηζκφ 

πξντφλησλ.              

 Γηαγξακκα 2.2.2.1: Απεηθφληζε ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφρος γεωγραφικής κάλυψης                                                                                                                                                                   

 

ΤΨΗΛΗ 

 

 

 

 

 

ΧΑΜΗΛΗ  

                              ΜΙΚΡΟ                                                                                                  ΜΕΓΑΛΟ 

                                                                          Αριθμός προϊόντων 

BRELLE ΑΒΕΕ 

DIANIK AE 

Β.Ι.Κ.Η. ΑΕ ΑΛΛ. ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ ΑΒΕ  

ΣΕΠΑ ΔΗΜ ΕΠΕ 

ΚΕΡΚΤΡΑΪΚΗ ΑΒΕΕ              

NIKAS Α.Β.Ε.Ε. 

CRETA FARM 

IFANTIS 
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2.2.3 ΔΜΠΟΓΙΑ ΔΙΟΓΟΤ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΟΜΑΓΑ NIKAS, CRETA 

FARM, IFANTIS (mobility barriers). 

Κάζε εηαηξεία πνπ αλήθεη ζε έλαλ θιάδν επηζπκεί λα θαηαθηήζεη φιν θαη κεγαιχηεξν 

κεξίδην αγνξάο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. ηνλ θιάδν ησλ αιιαληηθψλ – 

θξεαηνζθεπαζκάησλ νη ηζρπξφηεξεο εηαηξείεο νκαδνπνηνχληαη ζηελ θνξπθαία 

ζηξαηεγηθή νκάδα κε βάζε θνηλά ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ 

απφ ηηο ππφινηπεο. Οη εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θνξπθαία ζηξαηεγηθή 

νκάδα πξνζπαζνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ 

δεκηνπξγψληαο ηα ιεγφκελα εκπφδηα θηλεηηθφηεηαο (mobility barriers). 

 Ζ δπζθνιία εηζφδνπ ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ ζηελ ππφ εμέηαζε ζηξαηεγηθή νκάδα 

νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο. Αξρηθά απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ηξεηο εηαηξείεο 

είλαη ε πςεινχ επηπέδνπ νξγαλσζηαθή δνκή πνπ δηαζέηνπλ ζηελ παξαγσγηθή ηνπο 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ε ηερλνγλσζία ηνπο. ε κία απαηηεηηθή, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, αγνξά ηα δχν παξαπάλσ ζηνηρεία πξνζδίδνπλ ζηηο εηαηξείεο 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Δθκεηαιιεπφκελεο ην γεγνλφο απηφ κπνξνχλ λα 

εμειίζζνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπλερψο έλα εχξνο λέσλ θαηλνηνκηθψλ θαη 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηθαλψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Ζ ηθαλφηεηα απηή πξνυπνζέηεη ηελ επέλδπζε κεγάισλ ρξεκαηηθψλ 

θεθαιαίσλ ζην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θάηη πνπ κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ 

έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θάλνπλ. 

Ζ εδξαίσζε ζε έλαλ θιάδν πξνυπνζέηεη θαη ηελ απφθηεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 

δηθηχνπ δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. Οη εδξαησκέλεο εηαηξείεο θξνληίδνπλ λα 

εκπνδίδνπλ ζεκαληηθά ηηο ππφινηπεο λα απνθηήζνπλ ηζρπξέο ζέζεηο ζηα δίθηπα 

δηαλνκήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζρπξή θήκε πνπ δηαζέηνπλ ψζηε λα δεκηνπξγνχλ 

πςειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο. 

ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα μεπεξάζνπλ νη 

εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε ζηξαηεγηθή νκάδα. Γηα λα 

ην θαηαθέξνπλ απηφ απαηηείηαη ζσζηφο ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη δαπάλε 

πνιιψλ ρξεκάησλ.   
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2.2.4 ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΧΝ ΠΔΝΣΔ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΣΟΤ PORTER ΓΙΑ ΣΗ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΟΜΑΓΑ NIKAS Α.Β.Δ.Δ., CRETA FARM, IFANTIS  

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ αιιά θαη ην βαζκφ ειθπζηηθφηεηαο ελφο θιάδνπ, κε βάζε ην ππφδεηγκα 

ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ M. Porter. Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο αθνξά ηε 

ζηξαηεγηθή νκάδα NIKAS, CRETA FARM, IFANTIS.  

Απειλή Διζόδος Νέυν Δπισειπήζευν 

Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν πξνθαιεί κηα δπλακηθή θαη κηα επηζπκία 

ζηνπο λένπο παίρηεο λα θεξδίζνπλ κεξίδην ηεο αγνξάο θαη κέξνο ησλ πφξσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηειεί απεηιή γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. ζν αζζελέζηεξεο 

είλαη νη δπλάκεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν λέσλ παηρηψλ ζηνλ θιάδν, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε απεηιή εηζφδνπ. Δκπφδηα εηζφδνπ ζεσξνχληαη φινη εθείλνη νη 

παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ λέεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ ζε έλαλ θιάδν. ια απηά 

ηα εκπφδηα νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα ηα δηαηεξνχλ, ψζηε λα 

απνηξέςνπλ δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο (Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, 2002). 

Ζ έληαζε ηεο απεηιήο εμαξηάηαη απφ ηα παξαθάησ εκπφδηα: 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο  

 Απαηηήζεηο απφ θεθάιαηα 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο  

 Πξφζβαζε ζηα δίθηπα δηαλνκήο 

 Μεηνλεθηήκαηα θφζηνπο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο 

 Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή   

ηνλ θιάδν ησλ αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ ε χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη θάηη παξαπάλσ απφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. Λφγν ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο πνπ απαηηείηαη σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαθέξεη λα αμηνπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν θαη πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο.  

Ο θιάδνο εθζπγρξνλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πξνθεηκέλνπ 

λα ελαξκνληζηεί κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο. Αθφκε θαη ζήκεξα αξθεηέο εηαηξείεο επελδχνπλ ζε λέν εμνπιηζκφ θαη 
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εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλσ λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη λα 

απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ απνηεινχλ ηελ ππφ εμέηαζε 

ζηξαηεγηθή νκάδα δηαζέηνπλ ππεξζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, νξγαλσκέλε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάινγε ηερλνγλσζία. Σν θφζηνο φισλ ησλ 

παξαπάλσ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ γηα κία λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε ζηελ ππφ 

εμέηαζε ζηξαηεγηθή νκάδα.  

Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ βξίζθεηαη ζε ζπλερή εγξήγνξζε, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεί 

λέα πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ επελδχνπλ κεγάια πνζά ζην ηκήκα ηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξαγσγή θαηλνηνκηθψλ θαη 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ ζα ηνπο θέξνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Ζ θαηλνηνκία αιιά θαη ε θαηνρχξσζε ηεο παηέληαο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Creta Farm, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κεγάια πνζά.  

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην ζέκα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, δεδνκέλνπ φηη ζηνλ 

θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη κεγάιεο αιιαληνβηνκεραλίεο κε εδξαησκέλα εκπνξηθά 

ζήκαηα θαη επξχηαηα δίθηπα δηαλνκήο πνπ θαιχπηνπλ φιε ηε ρψξα. Οη αιπζίδεο 

ζνχπεξ κάξθεη, κίλη κάξθεη, παληνπσιεία, εηαηξείεο catering, θαη εζηηαηφξηα 

γξήγνξεο εμππεξέηεζεο απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα ζεκεία δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ 

ηνπ θιάδνπ. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ρξφληα ζηνλ θιάδν θαη 

αλήθνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε ζηξαηεγηθή νκάδα, δηαζέηνπλ εδξαησκέλα δίθηπα 

δηαλνκήο γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο λενεηζεξρφκελεο 

επηρεηξήζεηο.  

Ο θιάδνο ησλ αιιαληηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηελ θαηάθηεζε νινέλα κεγαιχηεξνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο. ηα πιαίζηα απηά, δηαζέηνπλ ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα ηελ πξνβνιή 

ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο άιιεο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ κάξθεηηλγθ 

πνπ έρνπλ επηιέμεη γηα ηα πξντφληα ηνπο. Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία εκθάληζε αλνδηθή ηάζε κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 26,88%. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί ε δπζθνιία εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ιφγν 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Ζ αδεηνδφηεζε είλαη εμαηξεηηθά γξαθεηνθξαηηθή θαη 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Ζ έγθξηζε απφ ην πγεηνλνκηθφ, ηελ θηεληαηξηθή, ην ππνπξγείν 
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βηνκεραλίαο, ηελ ππξνζβεζηηθή θαη ηελ ΔΤΓΑΠ γηα ηα απφβιεηα, απαηηεί πνιιέο 

κειέηεο ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. 

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή έλσζε ηζρχεη ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη απαηηεί εθαξκνγή ζπζηεκάησλ HACCP 

θαη ISO.  

πλνςίδνληαο, ν λενεηζεξρφκελνο ζηνλ θιάδν έρεη λα αληηκεησπίζεη ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζε απηφλ 

πνιιά ρξφληα θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

πςειέο απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα θαη εδξαησκέλα δίθηπα δηαλνκήο, ηζρπξά εκπφδηα 

εηζφδνπ θαη απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Απειλή από ςποκαηάζηαηα  

Τπνθαηάζηαην πξντφλ ζεσξείηε εθείλν ην πξντφλ πνπ ελψ θαίλεηαη λα είλαη 

δηαθνξεηηθφ, δειαδή έρεη άιια ραξαθηεξηζηηθά, ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο αλάγθεο κε έλα 

άιιν πξντφλ. Δίλαη απηφ πνπ ζέηεη κηα αλψηαηε ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ 

αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ απνηειεί πξντφλ ηνπ θιάδνπ πνπ εμεηάδεηαη. 

Σα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο νκάδεο 

αιιά ζηνλ ίδην θιάδν δελ ζεσξνχληαη ππνθαηάζηαηα (Thomas L. Wheelen, J. David 

Hunger, 2002).  

Σα αιιαληηθά ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν ζπκπιεξσκαηηθφ είδνο δηαηξνθήο θαη 

θαηαλαιψλνληαη θπξίσο σο «ζλαθ» θαη φρη σο θχξην γεχκα. πλεπψο, νπνηαδήπνηε 

άιιε θαηεγνξία «ζλαθ» πνπ δε ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε πξντφληα απφ θξέαο, ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ππνθαηάζηαην ησλ αιιαληηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, πξντφληα 

φπσο θξνπαζάλ, ζθνιηαηνεηδή, δειαδή, ηπξφπηηεο θαη ζπαλαθφπηηεο, πνπ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ παξφκνηεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Άιια ππνθαηάζηαηα πξντφληα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηα πξντφληα ζφγηαο, 

πξντφληα vegetarian ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ νπνηνδήπνηε είδνο θξέαηνο. Αθφκα ηα 

πξντφληα πνπ έρνπλ σο βαζηθή πξψηε χιε ην ςάξη. Γηα παξάδεηγκα, ν θαπληζηφο 

ζνινκφο, ν ηφλνο, νη αληδνχγηεο πνπ κπνξνχλ ππνθαηαζηήζνπλ ηα αιιαληηθά ζηελ 

παξαζθεπή «ζλαθ». Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ηζρπξά ππνθαηάζηαηα αλ ιάβεη θαλείο 

ππφςε ηνπ ηε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. 
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πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ελψ γηα ηνλ θαηαλαισηή ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο κεηαμχ ησλ αιιαληηθψλ θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ είλαη ρακειφ, δε 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηδηαίηεξε απεηιή. Βέβαηα ζε έλα βαζκφ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηηο πσιήζεηο ησλ αιιαληηθψλ θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηεο ηηκήο πψιεζεο, 

αιιά θαη πάιη ν βαζκφο απηφο είλαη κηθξφο. 

κσο, γηα ηελ ππφ εμέηαζε ζηξαηεγηθή νκάδα ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα δε 

θαίλεηαη λα είλαη έληνλε αθνχ νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο παξάγνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο δηαηξνθήο ηεο 

θνηλσλίαο γηα πγηεηλή δηαηξνθή θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο πξντφληα κε 

ρακειά ιηπαξά, κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αιάηη, βηνινγηθά, αθφκα θαη αιιαληηθά 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.   

Γιαππαγμαηεςηική δύναμη ππομηθεςηών 

Οη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ελέξγεηεο 

θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ αλ αζθήζνπλ πίεζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο είηε κε αχμεζε ησλ ηηκψλ είηε κε παξνρή πξντφλησλ ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή θαη απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ελφο θιάδνπ (Thomas 

L. Wheelen, J. David Hunger, 2002). 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε φηαλ ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ:  

 Τπάξρνπλ ειάρηζηνη πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ 

 Γελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο αλεθνδηαζκνχ 

 Σν κέγεζνο θαη ε ζεκαζία ηνπ αγνξαζηή         

 Οη πξνκεζεπηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ή έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη «θφζηνο κεηαθίλεζεο» 

 Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ εχθνια λα νινθιεξσζνχλ πξνο ηα εκπξφο 

Ο θιάδνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ «έληαζεο πξψησλ πιψλ» αθνχ απηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζην 73% πεξίπνπ ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ή άλσ ηνπ 85% καδί κε ηηο 

βνεζεηηθέο χιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Απφ ην γεγνλφο απηφ ζπκπεξαίλνπκε 

πφζν ζεκαληηθφο ζπλεξγάηεο είλαη νη πξνκεζεπηέο γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ.  
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Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ αιιαληηθψλ θαη είλαη 

απαξαίηεηεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ηφζν ην θξέαο φζν θαη νη βνεζεηηθέο 

χιεο φπσο θαξπθεχκαηα, ληηξηθά, θηικ ζπζθεπαζίαο θαη έληεξα ηερλεηά ή δσηθά. Οη 

πξνκεζεπηέο θξέαηνο είλαη αξθεηνί γεγνλφο αξλεηηθφ γηα ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δχλακε έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. κσο νη επηρεηξήζεηο ηεο ππν εμέηαζε 

ζηξαηεγηθήο νκάδαο ζπλεξγάδνληαη κε Δπξσπατθέο εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη 

ζπγθεληξσκέλεο ζε κεγάια group γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο θαη λα πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Άξα ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε απηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη απμεκέλε έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο νκάδαο.   

Ζ θχξηα πξψηε χιε ησλ αιιαληηθψλ, ην θξέαο, δελ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 

εχθνια. Χζηφζν, νη βηνκεραλίεο ηεο ππφ εμέηαζεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο, δίλνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο αθνχ γη’ απηέο πξσηαξρηθή 

ζεκαζία έρεη ε παξαγσγή άξηζησλ ζε πνηφηεηα πξντφλησλ. Θα κπνξνχζακε ίζσο λα 

εληνπίζνπκε θάπνην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο δχλακε νη πξνκεζεπηέο πνιιέο θνξέο πξνζθέξνπλ θαη ηηο βνεζεηηθέο χιεο καδί 

κε ηηο πξψηεο. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ πξνκεζεχεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη 

είλαη δχζθνιε ε ππνθαηάζηαζε ηνπο κε άιια πξντφληα. Καηά ζπλέπεηα ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη απμεκέλε θαζψο νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πηέζεηο ηφζν ζηηο ηηκέο φζν θαη 

ζηηο ζπλζήθεο παξάδνζεο. Θα κπνξνχζε λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο γηα ηε ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ εμεηάδνπκε είλαη κέηξην πξνο πςειφ. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ γηα νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη γηαηί νη πξνκεζεπηέο γλσξίδνπλ ηελ ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ. 

Γε ζα πξέπεη λα αγλνήζνπκε ηνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη 

ζπλερείο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θαπζίκσλ λα απμάλνπλ ην θφζηνο 
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παξαγσγήο θαη ελ ζπλερεία λα κεηαθπιίνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ησλ ελ 

ιφγσ πξντφλησλ (ICAP, 2010). 

πλνςίδνληαο, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο βαζηθήο πξψηεο χιεο (θξέαο) 

επεξεάδεη άκεζα ην θιάδν. Σα πξάγκαηα βέβαηα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην αλ 

νη επηρεηξήζεηο είλαη θάζεηεο νινθιήξσζεο ε φρη. Οη θάζεηεο νινθιήξσζεο 

δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ελψ νη άιιεο εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. 

Γιαππαγμαηεςηική δύναμη ηυν αγοπαζηών 

Οη αγνξαζηέο επεξεάδνπλ έλα θιάδν κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο πνπ έρνπλ λα αζθνχλ 

πηέζεηο γηα λα θεξδίζνπλ ρακειέο ηηκέο, πςειή πνηφηεηα, θαιχηεξα επίπεδα 

εμππεξέηεζεο θαη επλντθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε, ηφζν πην έληνλε πξέπεη λα είλαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ έληαζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

δχλακεο ησλ αγνξαζηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο παξαθάησ ζπληζηψζεο:  

 Σν κέγεζνο ησλ αγνξαζηψλ 

 Σν βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

 Σν πνζνζηφ ησλ αγνξψλ ηνπο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο  

 Δλδερφκελν θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα πίζσ 

 Πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ 

 Κφζηνο κεηαθίλεζεο     

Οη ζεκαληηθφηεξνη πειάηεο ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο πνπ κειεηάκε είλαη ηα ζεκεία 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο. Οη αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη, κίλη κάξθεη, παληνπσιεία, 

εηαηξείεο catering, θαη εζηηαηφξηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο. Σα ζνχπεξ κάξθεη θαη ηα 

ινηπά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο εθηηκάηαη φηη θαιχπηνπλ ην 50% ηεο δήηεζεο 

ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ ελψ ην ππφινηπν 50% θαιχπηεηαη κέζσ ησλ θαλαιηψλ 

HO.RE.CA. (Hotel-Restaurant-Catering) (ICAP, 2010). 

Σν θπξηφηεξν δίθηπν δηαλνκήο αιιαληηθψλ είλαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ αιπζίδσλ 

ζνχπεξ κάξθεη. χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP «νχπεξ Μάξθεη» - 

2009, ππάξρεη ζπλερήο άλνδνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζηεκάησλ ζνχπεξ κάξθεη, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ αθνξά θαηαζηήκαηα αιπζίδσλ. Απηή ε αγνξά 

παξνπζηάδεη ηάζε ζπγθέληξσζεο θαη ηελ επηθξάηεζε κεγάισλ αιπζίδσλ ζνχπεξ 
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κάξθεη φπσο ν φκηινο Carrefour, ηα Άιθα Βήηα, ν θιαβελίηεο, ν Βεξφπνπινο, ν 

Μαζνχηεο θαη άιια. ε ιηγφηεξν απφ κηα πεληαεηία 750 θαηαζηήκαηα ζνχπεξ 

κάξθεη ελζσκαηψζεθαλ ζηα δίθηπα πέληε αιπζίδσλ, νη νπνίεο θαηέρνπλ ζήκεξα ηα 

κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ νη αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη δηαζέηνπλ 

ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη αζθνχλ πηέζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα 

ηελ παξνρή θαιχηεξσλ φξσλ (φπσο κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο, πξφζζεηεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη κεγαιχηεξεο 

πηζηψζεηο). 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ζα κπνξνχζε λα κεηξηαζηεί ιίγν απφ 

ηελ παξνρή δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Οη 

επηρεηξήζεηο ηεο ππφ εμέηαζεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο πξνζθέξνπλ δηαθνξνπνηεκέλα 

πξντφληα γηα ηα νπνία δίλνπλ θνλδχιηα γηα ηελ πξνβνιή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

αιιαληηθά κε κεησκέλε πνζφηεηα αιαηηνχ ηνπ Nikas, θαη ην «Δλ Διιάδη» ηεο Creta 

Farm. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ αθνζησκέλνπο πειάηεο, 

«αλαγθάδνληαο» ηα ζνχπεξ κάξθεη λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ελψ παξάιιεια 

δεκηνπξγείηαη θφζηνο κεηαθίλεζεο. 

Οη κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη δελ κπνξνχλ αιιά θαη δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν λα 

ζέινπλ λα νινθιεξσζνχλ πξνο ηα πίζσ. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα θέξδε ηνπο είλαη 

κεγάια άξα ζα κπνξνχζε εχινγα λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα 

θεθάιαηα θαη ηελ πξφζβαζε ζηα δίθηπα δηάζεζεο. Σα πξάγκαηα φκσο δελ είλαη ηφζν 

απιά, κηα ηέηνηα θίλεζε δελ ζα ηνπο ζπλέθεξε γηαηί αθελφο ζα ήηαλ ξηςνθίλδπλε θαη 

αθεηέξνπ δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία. Απφ ηελ άιιε πξνζθέξνπλ 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηα νπνία παξάγνληαη απφ άιινπο γηα δηθφ ηνπο φθεινο 

θαη θαηέρνπλ θαιχηεξεο ζέζεηο ζηα ξάθηα απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε γηα κηα ζέζε ζην ξάθη. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο πειάηεο ησλ αιιαληνβηνκεραληψλ είλαη νη ρψξνη καδηθήο 

εζηίαζεο θαη ηα catering. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο αιιαληηθψλ 

απνξξνθάηαη απφ ην εζηηαηφξηα καδηθήο εζηίαζεο θαη γξήγνξεο εμππεξέηεζεο. Ζ 

αγνξά γξήγνξεο εζηίαζεο κέζσ νξγαλσκέλσλ αιπζίδσλ αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1992-2008, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 15,2%, ζχκθσλα κε 

ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP «Αιπζίδεο Δζηηαηνξίσλ Γξήγνξεο Δμππεξέηεζεο»- 

2009. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ζπκθσλία ηεο Mc Donald’s κε ηε Nikas 
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Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ παξαζθεπή κπηθηεθηψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα θαηαζηήκαηα 

ηεο εηαηξείαο Mc Donald’s. 

Σέινο νη ηειηθνί θαηαλαισηέο ζην ζχλνιφ ηνπο δε ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηζρπξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, εθηφο βέβαηα απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ θαιή πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο ηηκέο, γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηελ επηινγή ηνπο. 

Ένηαζη ηος ανηαγυνιζμού μεηαξύ ηυν ςθιζηάμενυν επισειπήζευν 

Μέρξη ηψξα κηιήζακε γηα ηελ απεηιή απφ λενεηζεξρφκελνπο, απφ ηα ππνθαηάζηαηα, 

γηα ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. Γηα λα 

νινθιεξσζεί φκσο ε εηθφλα ηνπ θιάδνπ πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη θαη ηελ θεξδνθνξία ελφο 

θιάδνπ. ηαλ ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο ν πφιεκνο ηηκψλ είλαη κεγάινο, ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε είλαη κηθξφο. Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη κεγάιε φηαλ: 

 Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ είλαη κεγάινο 

 Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ρακειφο 

 Σν πξντφλ δελ είλαη δηαθνξνπνηεκέλν 

 Σν ζηαζεξφ θφζηνο είλαη πςειφ 

 Ζ δπλακηθφηεηα απμάλεηαη ζε κεγάια κεγέζε  

 Τπάξρνπλ πςειά εκπφδηα εμφδνπ 

Ο θιάδνο ησλ αιιαληηθψλ θαη ησλ θξεαηνζθεπαζκάησλ πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο. Χζηφζν, 

ιίγεο κεγάιεο βηνκεραλίεο αιιαληηθψλ ειέγρνπλ (απφ θνηλνχ) πιεηνςεθηθφ κεξίδην 

αγνξάο, ελψ ην ππφινηπν κνηξάδεηαη ζε πιήζνο επηρεηξήζεσλ. Ζ ππφ κειέηε 

ζηξαηεγηθή νκάδα ησλ Nikas Α.Β.Δ.Δ., Creta Farm, Ifantis δειαδή νη CR3 θαηέρνπλ 

ην 38,1% ηεο αγνξάο ελψ νη CR5 θαηέρνπλ ην 53,2%. Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ 

είλαη κεγάινο γεγνλφο πνπ νμχλεη ηνλ αληαγσληζκφ.  

Οη CR3 παξνπζηάδνπλ πςειέο πσιήζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ ζηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε γηα ηελ παξαγσγή λέσλ θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο είλαη 

έληνλνο θαζψο πξνζπαζνχλ λα θαζηεξσζνχλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ σο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ πγηεηλά θαη αζθαιή ηξφθηκα, πξνζπαζψληαο έηζη 

λα θεξδίζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. 
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Σελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ έξρεηαη λα απμήζεη ν ρακειφο ξπζκφο αλάπηπμεο. Σα 

αιιαληηθά σο πξντφλ βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο σξίκαλζεο θαη έηζη θάζε επηρείξεζε 

πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά ή θαη λα θεξδίζεη απφ ηνπο 

άιινπο αληαγσληζηέο. Απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ζε πφιεκν ηηκψλ, αξθεί λα 

ζπκεζνχκε ηηο πξφζθαηεο δηαθεκίζεηο ηεο  CRETA FARM γηα ρακειφηεξεο ηηκέο.    

Σν πξντφλ θαη ησλ ηξηψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη δηαθνξνπνηεκέλν ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ παξάγεη ζπλνιηθά ν θιάδνο, αιιά αδηαθνξνπνίεην γηα ηε ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ 

κειεηάκε. Καη νη ηξεηο επηδηψθνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηφζν κέζσ 

ηεο δηεχξπλζεο ηεο πνηθηιίαο φζν θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. Ίζσο ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί δηαθνξνπνίεζε λα είλαη ε 

θαηλνηνκία. Οη επηρεηξήζεηο ηεο ππφ εμέηαζεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο φπσο 

πξναλαθέξακε επελδχνπλ ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε γηα ηελ παξαγσγή 

θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε. Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

εγθαηάζηαζε πξφζζεηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζε 

κεγάια κεγέζε. Σν ζηαζεξφ θφζηνο φκσο είλαη κεγάιν θαη δελ είλαη δπλαηφλ ε 

παξαγσγηθή κνλάδα λα ππνιεηηνπξγεί θαζψο ζπξξηθλψλεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο. 

Έηζη ε παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ απμάλεη ηελ πξνζθνξά θαη ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Σέινο ηα εκπφδηα εμφδνπ παξνπζηάδνληαη πςειά αθνχ ν εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη εμεηδηθεπκέλνο. Αλ ζέιεη ινηπφλ 

λα απνζπξζεί απφ ηνλ θιάδν θάπνηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθπνηήζεη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο γηα λα κε ράζεη ρξήκαηα. Ζ πψιεζε βέβαηα ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη 

δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί γηαηί νη ηηκέο είλαη πςειέο θαη παξάιιεια νη πηζαλνί 

αγνξαζηέο απνζαξξπκέλνη εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Απηή ινηπφλ ε 

θαηάζηαζε δπζθνιεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ έμνδν. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ ηελ έμνδν λα ζπλερίδνπλ λα 

παξάγνπλ ρσξίο λα έρνπλ θέξδνο ζπκπηέδνληαο θαη ηα θέξδε ησλ ππνινίπσλ. 

πλνιηθά, ν αληαγσληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλνο. Απηφ νθείιεηαη ζην ηζνδχλακν κέγεζνο, ηε κε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ζην ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ 

θαη ζηα ζεκαληηθά εκπφδηα εμφδνπ.        
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ΜΔΡΟ Β: ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΧΝ 

ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ NIKAS A.B.E.E., CRETA FARM, IFANTIS ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 

2008 – 2010. 

Ζ θνηλή γιψζζα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ εξκελεία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο αξηζκνδείθηεο. 

Θεσξνχληαη ηα άζηξα πνπ θαζνδεγνχλ ην κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πιεξνθνξήζνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ άκεζε πξνζνρή ηνπο. Ζ θαιή γλψζε ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ απφ ηα ζηειέρε βνεζά ζηε επθνιφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο ψζηε 

λα επηηχρνπλ ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.   

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ππφ εμέηαζε 

εηαηξείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζεκαληηθφηεξνη αξηζκνδείθηεο κε 

βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ην νηθνλνκηθφ πξνθίι ηεο. Ζ 

πεξίνδνο ηελ νπνία εμεηάδνπκε αθνξά ηελ ηξηεηία 2008 έσο ην 2010. Ζ αλάιπζε ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηνπ peer group NIKAS, CRETA FARM θαη IFANTIS πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν 

επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ (αιιαληηθψλ).  

Οη δείθηεο πνπ ζα αλαιπζνχλ αθνξνχλ ηελ θεξδνθνξία, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ηε ξεπζηφηεηα, ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη ηελ θεθαιαηαθή ηεο  

δηάξζξσζε. 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηνπο αξηζκνδείθηεο αο δνχκε ζπλνπηηθά ην νηθνλνκηθφ πξνθίι 

ηεο εηαηξείαο φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

3.1 Αξιολόγηζη επίδοζηρ 

NIKAS 

Ο κύκλορ επγαζιών ηεο NIKAS ζηε ρξήζε 2008 δηακνξθψζεθε ζε 96,1 εθαη. ελψ ην 

2009 κεηψζεθε θαηά 0,5% θαη δηακνξθψζεθε ζε 95,6 εθαη. Σν 2010 ζεκεηψλεηαη θαη 

πάιη πηψζε, θαηά 8,9% θαη δηακνξθψλεηαη ζε επξψ 87,0 εθαη.  
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Σν πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ γηα ην έηνο 2008 ήηαλ 29,2% ελψ ην 2009 απμήζεθε 

ζεκαληηθά θαη αλήιζε ζην 36,9%. Σν 2010, παξφιε ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ην 

πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ εκθαλίδεηαη εληζρπκέλν θαηά 1 κνλάδα βάζεο θαη 

δηακνξθψζεθε ζην 37,8% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ελψ ην κηθηφ θέξδνο ππνρψξεζε 

θαηά 6,6% δηακνξθνχκελν ζε επξψ 32,9 εθαη. έλαληη επξψ 35,2 εθαη. ην 2009.  

Σα έξοδα διάθεζηρ ην 2008 ήηαλ 24,4 εθαη ελψ ην 2009 αλήιζαλ ζε 23,6 εθαη 

κεησκέλα θαηά 3,2%. Ζ ζπγθξάηεζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο νθείιεηαη ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επεθηαηηθνχ εκπνξηθνχ πιάλνπ πνπ έιαβε ρψξα ην 2008, θαζψο θαη 

ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ επεηεχρζε κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ 2009. 

Σν 2010 ηα έξοδα διάθεζηρ αλήιζαλ ζε 24,7 εθαη. επξψ απμεκέλα θαηά 4,6% .  

Σα έξοδα διοίκηζηρ ην 2008 ήηαλ 5 εθαη ελψ ην 2009 κεηψζεθαλ ζηα 4,86 εθαη. 

κεησκέλα θαηά 3,4%. Ζ ζεηηθή απηή εμέιημε αληαλαθιά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξγαλσηηθήο αλαδηάξζξσζεο πνπ νινθιεξψζεθε ην 2009, θαζψο θαη 

ηα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  

SAP. Σν 2010 αλήιζαλ ζηα 3,97% κεησκέλα θαη πάιη, θαηά 18,2%. 

Σα κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν και 

ζςνολικών αποζβέζευν (EBITDA) γηα ην 2008 ήηαλ 1,3 εθαη θαη ην 2009 αλήιζαλ 

ζηα 10,2 εθαη. απμαλφκελα θαηά 9,6 εθαη. Ζ αχμεζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά 7,3 

εθαη. ζηε ρξήζε 2009, ζε ζρέζε κε ην 2008, απνηειεί ην βαζηθφ παξάγνληα αχμεζεο 

απηνχ ηνπ πνζνχ. Παξάιιεια, ε κείσζε ησλ δαπαλψλ δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ (EBITDA). Σν 2010 αλήιζαλ ζε επξψ 6,7 εθαη. 

έλαληη επξψ 10,2 εθαη. ην 2009.  

Σα κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν (EBIT) ην 

2008 ήηαλ αξλεηηθά (1,9 εθαη.) ελψ ην 2009 αλήιζαλ ζε 6,7 εθαη θαη ην 2010 

κεηψζεθαλ ζε 4,4 εθαη. έλαληη επξψ.  

Σα κέπδη ππο θόπυν (EBT) ην 2008 ήηαλ αξλεηηθά (3,7 εθαη.), ην 2009 απμήζεθαλ 

ζε 3,5 εθαη θαη ην 2010 ππνρψξεζαλ ζε επξψ 1,1 εθαη. Σέινο ηα αποηελέζμαηα 

μεηά θόπυν ην 2008 ήηαλ αξλεηηθά (3,1 εθαη.) ελψ ην 2009 απμήζεθαλ ζηα 2,0 

εθαη., ην 2010 παξνπζίαζαλ δεκηέο θαη αλήιζαλ ζηα -503.795, δηφηη ε εηαηξεία 
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πιήξσζε πςειφ ζπλνιηθφ θφξν εηζνδήκαηνο χςνπο 1.589.637. Απφ απηά ηα 411.951 

ήηαλ ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ηα 151.019 ήηαλ θφξνη εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ θαη ηα 1.026.667 απνηεινχζαλ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.    

CRETA FARM 

Σν 2009 ν κύκλορ επγαζιών ηεο εηαηξείαο CRETA FARM αλήιζε ζε 105,8 εθαη. 

έλαληη 103,2 εθαη. ην 2008. Παξνπζίαζε δειαδή, κηα αχμεζε 3%. Ζ αχμεζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο εηαηξείαο, απνδίδεηαη ζηε ζηξνθή ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηα πνηνηηθά πξντφληα ηξνθίκσλ. Ζ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζε απηή 

ηελ αιιαγή, κε ηελ παξαγσγή πξσηνπνξηαθψλ πξντφλησλ θαηάθεξε λα θαηαμησζεί, 

αθφκε πεξηζζφηεξν, ζηηο ζπλεηδήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Καηά ηε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010 ε εηαηξεία παξνπζίαζε θχθιν εξγαζηψλ 99,5 εθαη. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 6%. Ζ κεηαβνιή απηή ζεσξείηαη ζπγθπξηαθή θαη 

νθείιεηαη ζην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.    

Σν πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ γηα ηελ εηαηξεία ην 2008 ήηαλ 42,9% κε κηθηά θέξδε 

πνπ αλήιζαλ ζηα 44,2 εθαη.. Σελ επφκελε ρξνληά ην 2009 ην κηθηφ πεξηζψξην 

θπκάλζεθε πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα, δειαδή, ζην 42,29% ελψ ηα κηθηά θέξδε 

αλήζιαλ ζηα 44,7 εθαη., ελψ ην 2010 ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ήηαλ 42% 

δηακνξθψλνληαο κηθηά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ 41,8 εθαη., ιίγν ςειφηεξα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά.   

Σα κέπδη ππο ηόκυν, θόπυν, επενδςηικών αποηελεζμάηυν και ζςνολικών 

αποζβέζευν (EBITDA) γηα ην 2009 αλήιζαλ ζηα 14,4 εθαη. απφ 14 εθαη. πνπ ήηαλ 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2008, ελψ θαηά ηε ρξήζε 2010 ην (EBITDA) αλήιζε ζηα 

14,6 εθαη..  

Σα κέπδη ππο ηόκυν, θόπυν (EBIT) ηεο εηαηξείαο ην 2009 δηακνξθψζεθαλ ζηα 8,1 

εθαη. ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ηνπ 2008 πνπ θπκάλζεθαλ ζηα 8,3 εθαη.. Καηά ηε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010 ηα θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 7,2 εθαη. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Σέινο, ηα 

αποηελέζμαηα μεηά θόπυν (EAT) ην 2008 ήηαλ 2,9 εθαη., ην 2009 κεηψζεθαλ 

ειαθξψο θαη θπκάλζεθαλ ζηα 2,4 εθαη. ελψ ην 2010 δηακνξθψζεθαλ θαη πάιη ζηα 

2,9 εθαη. ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2008.       
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εηαηξεία CRETA FARM ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο έρεη ζρεδφλ ηηο δηπιάζηεο παγηνπνηήζεηο. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη είλαη ε κφλε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ κε θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή (3 

ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο θαη 2 εξγνζηάζηα), γεγνλφο πνπ ηελ επηβαξχλεη κελ κε 

απμεκέλεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο, ηεο παξέρεη φκσο απηνλνκία, έιεγρν πνηφηεηαο 

πξντφλησλ θαη απμεκέλα έζνδα.  

IFANTIS 

Ο κύκλορ επγαζιών γηα ηελ εηαηξεία IFANTIS θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2008 

αλήιζε ζηα 76,7 εθαη. ελψ ηελ επφκελε πεξίνδν αλήιζε ζηα 76,4 εθαη. ειαθξψο 

κεησκέλνο. Σν 2010 παξνπζηάδεηαη αχμεζε θαη ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζηα 78,2 

εθαη.. Σν πεπιθώπιο μικηού κέπδοςρ θαηά ην 2008 ήηαλ 44,16% δηακνξθψλνληαο 

κηθηφ θέξδνο χςνπο 33,8 εθαη. ελψ ην 2009 ην κηθηφ πεξηζψξην παξνπζηάδεηαη 

απμεκέλν ζηα 48% κε κηθηά θέξδε 36,7 εθαη.. Σν 2010 ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 

αλέξρεηαη ζηα 48,2% δηακνξθψλνληαο κηθηφ θέξδνο χςνπο 37,7 εθαη.. 

Σα κέπδη ππο ηόκυν, θόπυν, επενδςηικών αποηελεζμάηυν και ζςνολικών 

αποζβέζευν (EBITDA) γηα ην 2009 αλήιζαλ ζηα 12,2 εθαη. απφ 10,5 εθαη. πνπ 

ήηαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2008, ελψ θαηά ηε ρξήζε 2010 ην (EBITDA) αλήιζε 

ζηα 13,8 εθαη.. 

Σα κέπδη ππο θόπυν (EBT) ην 2008 ήηαλ 7,8 εθαη. θαη ην 2009 6,5 εθαη. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ελψ αχμεζε παξνπζίαζαλ ην 2010 θαη αλήιζαλ ζηα 6,7 

εθαη.. Γηα ην 2008 ηα κέπδη μεηά θόπυν (EAT) αλήιζαλ ζηα 8,5 εθαη. ελψ θαηά ηε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2009 κεηψζεθαλ ζηα 7 εθαη.. Σέινο θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2010 ηα 

θέξδε κεηά θφξσλ κείσζεθαλ ζηα 5,8 εθαη.    
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Γηάγξακκα 3.1.2: πγθξηηηθφ δηάγξακκα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

 

Γηάγξακκα 3.1.3: πγθξηηηθφ δηάγξακκα ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ, θφξσλ, επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (EBITDA) 

 

 

 

 

2008 2009 2010

96.071.506 95.555.664
87.025.863

103.214.000 105.829.000
99.531.000

76.759.194 76.436.456 78.285.083

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

NIKAS CRETA FARM IFANTIS

2008 2009 2010

1.303.828

10.223.333

6.733.406

14.091.000 14.429.000 14.641.000

10.585.905

12.261.764
13.826.402

EBITDA

NIKAS CRETA FARM IFANTIS
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Γηάγξακκα 3.1.4: πγθξηηηθφ δηάγξακκα ησλ θεξδψλ κεηά θφξσλ (ΔΑΣ) 

 

3.2 Γείκηερ κεπδοθοπίαρ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηήζακε 

ηνπο δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο θαη πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο.  

3.2.1  Μικηό πεπιθώπιο κέπδοςρ 

Ο δείθηεο μικηού πεπιθυπίος κέπδοςρ ππνινγίδεηαη κε ην ιφγν κηθηά θέξδε πξνο 

πσιήζεηο επί 100. Ο δείθηεο εκθαλίδεη ην κηθηφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο σο πνζνζηφ 

ησλ πσιήζεσλ. ηαλ ην χςνο ησλ πσιήζεσλ είλαη κεγάιν, κηθξέο κεηαβνιέο ζην 

κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο.  

Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε φηαλ έρεη πςειφ πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο, 

πνπ λα ηεο επηηξέπεη λα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά αιιά θαη άιια έμνδα ηεο θαη 

ζπγρξφλσο λα ηεο αθήλεη ηθαλνπνηεηηθφ θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα πνπ απαζρνιεί. Έλαο πςειφο δείθηεο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο 

λα επηηπγράλεη θζελέο αγνξέο θαη λα πνπιάεη ζε πςειέο ηηκέο ελψ έλαο ρακειφο 

δείθηεο δείρλεη ην αληίζεην. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν δείθηεο 

2008 2009 2010

-3.143.268

2.044.746

-503.795

2.981.000
2.365.000

2.983.000

8.529.557

7.040.807

5.865.711

EAT

NIKAS CRETA FARM IFANTIS
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απηφο κεηξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ θαη δελ παξέρεη άκεζα πιεξνθνξία 

γηα ην χςνο ησλ κηθηψλ θεξδψλ.  

Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια θαηαλνεηφ φηη κηα επηρείξεζε πνπ εκθαλίδεη πςειφ πνζνζηφ 

κηθηνχ θέξδνπο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη πςειά κηθηά θέξδε, δηφηη ην χςνο 

ησλ πσιήζεσλ παίδεη θαη απηφ ξφιν. Πάλησο αλ ζεσξήζνπκε δεδνκέλν ην χςνο ησλ 

πσιήζεσλ, κηα επηρείξεζε κε πςειφ πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ζα πξαγκαηνπνηεί 

πςειφηεξα κηθηά θέξδε απφ κηα άιιε κε ρακειφηεξν πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο θαη ην 

ίδην χςνο πσιήζεσλ.  

3.2.2 Καθαπό πεπιθώπιο κέπδοςρ 

Ο δείθηεο ηνπ καθαπού πεπιθυπίος κέπδοςρ (EBT) νξίδεηαη ν ιφγνο ησλ θεξδψλ 

πξν θφξσλ πξνο ηηο πσιήζεηο επί 100. Σν θέξδνο πξν θφξσλ αληηπξνζσπεχεη ην 

θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, δειαδή ηηο πσιήζεηο, πξνηνχ 

ιεθζνχλ ππφςε νη θφξνη. Δίλαη ν δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν θεξδνθνξίαο 

ηεο επηρείξεζεο.  

Ο δείθηεο απηφο είλαη πνιχ γλσζηφ κέηξν ζχγθξηζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θεξδνθνξίαο κηαο 

επηρείξεζεο (Walsh, 2008). 

Πεπιθώπιο καθαπού κέπδοςρ (EBITDA) 

Ο δείθηεο ηνπ πεπιθώπιο καθαπού κέπδοςρ (EBITDA) νξίδεηαη σο ν ιφγνο θέξδε 

πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ (EBITDA) πξνο πσιήζεηο επί 100. Δίλαη δείθηεο θεξδνθνξίαο θαη 

επεηδή ην EBITDA εμαηξεί ηηο απνζβέζεηο θαη ηα ρξενιχζηα είλαη ζεκαληηθφο δηφηη 

δίλεη κηα θαζαξή εηθφλα γηα ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν 

κπνξνχκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπγθξηηηθά κε άιιεο εηαηξείεο. Γίλεη ζηνπο 

επελδπηέο ηελ αίζζεζε θεξδνθνξίαο πξηλ ε επηρείξεζε πιεξψζεη ηνπο ηφθνπο θαη 

ηνπο θφξνπο.   
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3.2.3 ύγκπιζη εηαιπειών 

NIKAS 

Γηα ηελ NIKAS ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο γηα ηελ ηξηεηία 2008 έσο 2010 

παξνπζηάδεη αχμεζε. Ζ αχμεζε απηή είλαη εληνλφηεξε κεηαμχ 2008 θαη 2009. 

Παξφιν πνπ ε εηαηξεία είρε κείσζε πσιήζεσλ θαηάθεξε λα εκθαλίζεη αχμεζε ηνπ 

κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Ζ ζεηηθή απηή εμέιημε είλαη απνηέιεζκα θαηά 71% ηνπ 

πξντνληηθνχ κείγκαηνο θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο δηνίθεζεο γηα 

έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη θαηά 29% ηεο 

απνθιηκάθσζεο ησλ ηηκψλ ησλ α’ πιψλ. Ζ βειηίσζε απηή επεηεχρζε ρσξίο κεηαβνιή 

ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη αληαλαθιά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλερηδφκελσλ 

πξνζπαζεηψλ εμνξζνινγηζκνχ ηεο πξντνληηθήο γθάκαο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ 

εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ 2009. Σνλ επφκελν ρξφλν (2010) παξαηεξείηαη κηα 

κηθξή αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο (Πίλαθαο 3.2.3.6).  

Σν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηελ ίδηα ηξηεηία παξνπζηάδεηαη αξλεηηθφ ην 2008 

θάηη πνπ θαλεξψλεη ηελ αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη θέξδε απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα λα θαιχςεη ηνπο θφξνπο. Παξφια απηά ην 2009 παξαηεξείηαη 

αλαζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο κε εκθάληζε θεξδψλ πξν θφξσλ θάηη πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηελ ρξνληά απηή. Ζ αχμεζε ηνπ κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο νδήγεζε ζε εκθάληζε θεξδψλ ζε επίπεδν (EBT) (Βιέπε 

παξάξηεκα). Σν 2010 ζπλερίδεηαη ε ζεηηθή πνξεία ησλ θεξδψλ αιιά θαηά κηθξφηεξν 

πνζνζηφ απφ ην 2009. 

Σν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο (EBITDA/SALES) ην 2008 ήηαλ πνιχ ρακειφ κηαο 

θαη εθείλε ηελ πεξίνδν ε εηαηξεία εκθάληζε δεκηέο. Σελ επφκελε ρξνληά ν δείθηεο 

εκθάληζε ζεκαληηθή αχμεζε ελψ ην 2010 εκθάληζε πηψζε (Πίλαθαο 3.2.3.6).  

Πίλαθαο 3.2.3.6: Γείθηεο θεξδνθνξίαο γηα ηε NIKAS 

Γείθηεο θεξδνθνξίαο 

NIKAS 2008 2009 2010 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 29,17% 36,8% 37,8% 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (EBT) -3,9% 3,64% 1,24% 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (EBITDA/SALES) 1,35% 10,70% 7,73% 

Πεγή: www.nikas.gr 

http://www.nikas.gr/
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CRETA FARM 

Αο δνχκε ηψξα ηνπο δείθηεο θεξδνθνξίαο ησλ δχν άκεζσλ αληαγσληζηψλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα (Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

έρνπλ αληιεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ). 

Πίλαθαο 3.2.3.7: Γείθηεο θεξδνθνξίαο ηελ CRETA FARM 

Γείθηεο θεξδνθνξίαο 

CRETA FARM 2008 2009 2010 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 42,89% 42,29% 42% 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (EBT) 2,44% 3,18% 3,79% 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (EBITDA/SALES) 13,65% 13,63% 14,7% 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε CRETA FARM ιεηηνπξγεί κε 

πςειφηεξν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο ιφγσ θαζεηνπνίεζεο πνπ ηεο εμαζθαιίδεη 

κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ ηεο δαπαλψλ αιιά θαη ηελ 

εμαζθάιηζε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεγαιχηεξεο 

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηεο εμαζθαιίδνπλ πςειφηεξα θέξδε. Ο δείθηεο 

πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο (EBITDA/SALES) εκθαλίδεηαη απμαλφκελνο απφ ην 

2008 έσο ην 2010, ζηνηρείν ζεηηθφ αθνχ απνηππψλεη απμαλφκελε θεξδνθνξία. 

IFANTIS 

Πίλαθαο 3.2.3.8: Γείθηεο θεξδνθνξίαο ηελ IFANTIS 

Γείθηεο θεξδνθνξίαο 

IFANTIS 2008 2009 2010 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 44,16% 48% 48,2% 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (EBT) 10,21% 8,52% 8,59% 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο (EBITDA/SALES) 13,79% 16,04% 17,66% 

 

Γηα ηελ εηαηξεία IFANTIS παξαηεξνχκε φηη ιεηηνπξγεί ζε πςειά πεξηζψξηα κηθηνχ 

θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηνπο δχν άκεζνπο αληαγσληζηέο ηεο παξφιν πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ιηγφηεξεο ζε φγθν πσιήζεηο απφ ηνπο άκεζνπο αληαγσληζηέο ηεο. Αθφκα ηελ ηξηεηία 
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2008-2010 δελ παξνπζηάδεη δεκίεο. πλνιηθά παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία θαηαθέξλεη 

θαη έρεη πςειφηεξα θέξδε ζε επίπεδν (EBT) απφ ηηο νκνεηδείο. Σέινο παξνπζηάδεη 

δείθηε πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο (EBITDA/SALES) απμαλφκελν θαη ζε πνιχ 

θαιχηεξα επίπεδα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην peer group. 

Γηάγξακκα 3.2.3.5: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ Πεξηζσξίνπ Μηθηνχ 

Κέξδνπο. 

 

Γηάγξακκα 3.2.3.6: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ Πεξηζσξίνπ Καζαξνχ 

Κέξδνπο (EBT) 

 

2008 2009 2010

29,17%

36,80% 37,80%

42,89% 42,29% 42%
44,16%

48% 48,20%

ΜΙΚΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ

NIKAS CRETA FARM IFANTIS

2008 2009 2010

-3,90%

3,64%

1,24%
2,44%

3,18%
3,79%

10,21%

8,52% 8,59%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΕΡΔΟΤ (EBT)

NIKAS CRETA FARM IFANTIS
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Γηάγξακκα 3.2.3.7: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ Πεξηζσξίνπ Καζαξνχ 

Κέξδνπο (EBITDA/SALES) 

 

3.3 Γείκηερ αποδοηικόηηηαρ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δπν δείθηεο, ε απνδνηηθφηεηα ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ ( ROTA) θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE). Σα δπν δηαθνξεηηθά κέηξα ζχγθξηζεο είλαη 

απαξαίηεηα γηαηί θσηίδνπλ δηαθνξεηηθέο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ εμεηάδεη πψο απηή ε απνηειεζκαηηθφηεηα εθκεηάιιεπζεο κεηαθξάδεηαη 

ζε φθεινο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο (Walsh, 2008).  

3.3.1 Αποδοηικόηηηα ζςνόλος ενεπγηηικού  

Ζ απνδνηηθφηεηα ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ ( ROTA) είλαη ν ιφγνο θεξδψλ πξν θφξσλ 

θαη ηφθσλ (EBIT) πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ (TA). Με άιια ιφγηα, ν δείθηεο ( 

ROTA) δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θέξδνπο πνπ επηηπγράλεη ε επηρείξεζε ζε θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη επελδχζεη ζην ίδην δηάζηεκα. 

Αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη θέξδε. Ο δείθηεο απηφο 

ππνινγίδεηαη θαη απφ ηε ζρέζε ROTA = καθαπού πεπιθυπίος κέπδοςρ(ebit/sales) 

2008 2009 2010

1,35%

10,70%

7,73%

13,65% 13,63%
14,70%

13,79%

16,04%

17,66%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΕΡΔΟΤ (EBITDA)

NIKAS CRETA FARM IFANTIS
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* γύπιζμα ενεπγηηικού. Σν πξψην κέξνο πξνζδηνξίδεη ην θέξδνο σο πνζνζηφ ησλ 

πσιήζεσλ θαη ην δεχηεξν αληηπξνζσπεχεη ηηο πσιήζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (θεθαιαίνπ) ηεο επηρείξεζεο (Walsh, 2008).  

3.3.2 Αποδοηικόηηηα ιδίυν κεθαλαίυν 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) εθθξάδεηαη κε ην ιφγν θεξδψλ κεηά θφξσλ 

(EAT) πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα ή θαζαξή ζέζε (NW), θαη αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (θαζαξή ζέζε) (Walsh, 2008).  

3.3.3 ύγκπιζη εηαιπειών 

NIKAS 

Γηα ηε NIKAS ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ γηα ηελ ηξηεηία 2008 έσο 

2010 παξνπζηάδεηαη αξρηθά αξλεηηθή θαη κεηά ζεηηθή. Γηα ην 2008 ε επηρείξεζε 

θαίλεηαη πσο δελ εθκεηαιιεχνληαλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα 

απαζρνινχκελα θεθάιαηά ηεο. κσο ε εηθφλα απηή αιιάδεη απφ ην 2009 πνπ 

παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ζεηηθφο θαη απηφ νθείιεηαη ζην ζεηηθφ θαζαξφ πεξηζσξίν 

θέξδνπο ελψ ην γχξηζκα ην ελεξγεηηθνχ παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα. Σν 2010 

παξνπζηάδεη κηα πηψζε πνπ νθείιεηαη ζηελ πηψζε ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

αιιά θαη ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ.   

Ζ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ηξηεηία παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. Σν 

2008 είλαη αξλεηηθή εμαηηίαο ησλ δεκηψλ πνπ εκθάληζε εθείλε ηε ρξνληά (Βιέπε 

παξάξηεκα). Σελ επφκελε ρξνληά πνπ παξνπζίαζε θέξδε ήηαλ ζεηηθφο, ελψ ην 2010 

μαλαγπξίδεη ε εηαηξεία ζε δεκίεο (πίλαθαο 3.3.3.9).  

Πίλαθαο 3.3.3.9: Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ηε NIKAS. 

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

NIKAS 2008 2009 2010 

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ -1,95% 6,8% 4,44% 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ -13,9% 8,3% -2,09% 

 Πεγή: www.nikas.gr 

http://www.nikas.gr/
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Αο δνχκε ηψξα ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δχν άκεζσλ αληαγσληζηψλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα (Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

έρνπλ αληιεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ).  

CRETA FARM 

Πίλαθαο 3.3.3.10: Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ηελ  CRETA FARM. 

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

CRETA FARM 2008 2009 2010 

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ 4,97% 5% 4,05% 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 5,04% 3,89% 4,69% 

 

Δίλαη εκθαλέο φηη ε εηαηξεία CRETA FARM έρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηφζν ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ φζν θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη ειάρηζηε αχμεζε απφ ην 2008 ζην 2009 θαη κηα κείσζε ην 

2010 ε νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ηνπ γπξίζκαηνο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε αξλεηηθή ζπγθπξία πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ην 2008 ζην 

2009 παξνπζίαζε κείσζε ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ελψ ην 2010 

παξνπζίαζε αχμεζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. 

IFANTIS 

Πίλαθαο 3.3.3.11: Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ηελ IFANTIS 

Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

IFANTIS 2008 2009 2010 

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ 11,4% 9,02% 8,74% 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 44,67% 39,53% 33,3% 

 

Γηα ηελ εηαηξεία IFANTIS ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη 

κείσζε ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008 ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ελψ ην 2010 ν δείθηεο κεηψλεηαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δείθηε θπθινθνξίαο 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. Γηα ηελ πεξίνδν 2009 ν  δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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παξνπζηάδεη κείσζε ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηελ πεξίνδν εθείλε ελψ 

ην 2010 ν ίδηνο δείθηεο ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη θαη πάιη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

θεξδψλ ηεο εηαηξείαο. 

Γηάγξακκα 3.3.3.8: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ROTA.  

 

Γηάγξακκα 3.3.3.9: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ROE. 
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NIKAS CRETA FARM IFANTIS
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-13,90%
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5,04% 3,89% 4,69%
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3.4 Γείκηερ πεςζηόηηηαρ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο θαη άκεζεο ξεπζηφηεηαο. 

3.4.1 Απιθμοδείκηηρ γενικήρ πεςζηόηηηαρ 

Ο απιθμοδείκηηρ γενικήρ πεςζηόηηηαρ (current ratio) ππνινγίδεηαη κε ην ιφγν 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ (current asset) πξνο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο (current 

liabilities).  Δθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη θαλεξψλεη ηάζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

φρη απφιπηε ηηκή. Μηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή απηνχ ηνπ δείθηε είλαη πάλσ απφ 1. 

Βέβαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο ηηκέο ηνπ δείθηε 

κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο (Walsh, 2008). Γηα παξάδεηγκα ζνχπεξ κάξθεη πνπ 

πιεξψλνπλ επί πηζηψζεη θα εηζπξάηηνπλ κεηξεηνίο (cash).  

3.4.2 Απιθμοδείκηηρ άμεζηρ πεςζηόηηηαρ 

Ο απιθμοδείκηηρ άμεζηρ πεςζηόηηηαρ (quick ratio) ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κείνλ απνζέκαηα (current asset – inventories) πξνο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (current liabilities). Αθαηξνχκε ηα απνζέκαηα δηφηη ε 

ξεπζηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε. Με ην φξν «ξεπζηνπνίεζε» 

εθθξάδνπκε ην πφζν γξήγνξα θαη ζε πην πνζνζηφ ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κεηξεηά εάλ παξνπζηαζηεί αλάγθε. 

Μηα ηθαλνπνηεηηθή ηηκή είλαη πάλσ απφ ηελ κνλάδα πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα εμνθιήζεη φιεο ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηα ππφινηπα ησλ 

κεηξεηψλ ηεο ζπλ ηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο.  

3.4.3 ύγκπιζη εηαιπειών 

Καηφπηλ εθαξκνγήο ηεο ζρέζεσο πνπ καο δίλεη ηνλ αξηζκνδείθηε γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο ε εηαηξεία NIKAS A.B.E.E. παξνπζηάδεη αδχλακε (πνιχ ρακειφηεξε 

ηεο κνλάδαο) γεληθή ξεπζηφηεηα θαη άξα αδπλακία ζην λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, κηαο θαη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ δελ είλαη ζε ζέζε 

λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ζ θαηάζηαζε αιιάδεη ην 2010 φπνπ ε 

ξεπζηφηεηα γίλεηαη 1,4 θνξέο θαη παξνπζηάδεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ αιιαγή απηή 

νθείιεηαη ζηελ αλαδηάξζξσζε δαλεηζκνχ πνπ ζπλέβαιε ζηελ βειηίσζε ηνπ δείθηε 
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γεληθήο ξεπζηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη βξαρππξφζεζκεο ηνθνθφξεο ππνρξεψζεηο 

(βξαρππξφζεζκα δάλεηα) κεηψζεθαλ απφ 42.616.621 επξψ ζε 5.831.478 επξψ, ελψ νη 

καθξνπξφζεζκεο ηνθνθφξεο ππνρξεψζεηο (καθξνπξφζεζκα δάλεηα) απμήζεθαλ απφ 

κεδέλ ζε 34.295.248 εθαη.  (βιέπε παξάξηεκα). 

Σν ίδην ζελάξην θαίλεηαη λα επαλαιακβάλεηαη θαη γηα ηνλ δείθηε άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο, πνπ θαη απηφο ζην δηάζηεκα ηεο δηεηίαο 2008 έσο 2009 θπκαίλεηαη 

θάησ απφ ηελ κνλάδα. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζεκαηνδνηεί φηη 

ηα δηαζέζηκα θαη νη απαηηήζεηο ηα νπνία απνηεινχλ ηα πεξηζζφηεξν εχθνια 

ξεπζηνπνηήζηκα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνχ είλαη ιηγφηεξα. Σν 2010 ε άκεζε ξεπζηφηεηα 

βειηηψλεηαη θαη θηάλεη πάλσ απφ ηε κνλάδα. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε κηθξή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν αξηζκνδεηθηψλ θαλεξψλεη φηη ππάξρνπλ κεησκέλα 

απνζέκαηα ζηελ εηαηξεία, θάηη ην νπνίν είλαη ινγηθφ, αθνχ ε εηαηξεία αλήθεη ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη δελ ζα ήηαλ θξφληκν λα δηαηεξνχζε πςειά απνζέκαηα.   

(Πίλαθαο 3.4.3.12) 

Πίλαθαο 3.4.3.12: Γείθηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηε NIKAS. 

Γείθηεο ξεπζηφηεηαο 

NIKAS 2008 2009 2010 

Γεληθή ξεπζηφηεηα 0,66 0,72 1,4 

Άκεζε ξεπζηφηεηα 0,55 0,62 1,2 

  Πεγή: www.nikas.gr 

Αο δνχκε ηψξα ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ησλ δχν άκεζσλ αληαγσληζηψλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα (Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

έρνπλ αληιεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ).  

CRETA FARM 

Πίλαθαο 3.4.3.13: Γείθηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ CRETA FARM. 

Γείθηεο ξεπζηφηεηαο 

CRETA FARM 2008 2009 2010 

Γεληθή ξεπζηφηεηα 0,83 0,78 0,85 

Άκεζε ξεπζηφηεηα 0,61 0,58 0,67 

http://www.nikas.gr/
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Απφ ηνπο δείθηεο βιέπνπκε φηη ε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο CRETA FARM γηα ηελ 

ηξηεηία δελ είλαη θαιή αθνχ θηλείηαη ζε επίπεδα ρακειφηεξα ηεο κνλάδαο θαη ηα ηξία 

έηε ζε αληίζεζε κε ηελ NIKAS πνπ ην 2010 μεπεξλά ηελ κνλάδα.  

IFANTIS 

Πίλαθαο 3.4.3.14: Γείθηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ IFANTIS 

Γείθηεο ξεπζηφηεηαο 

IFANTIS 2008 2009 2010 

Γεληθή ξεπζηφηεηα 1,06 1,16 1,18 

Άκεζε ξεπζηφηεηα 1,01 1,10 1,12 

 

Ζ ξεπζηφηεηα γηα ηελ IFANTIS γηα ηελ ηξηεηία είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεηηθή αθνχ 

θπκαίλεηαη πάλσ απφ ηε κνλάδα θαη γηα ηα ηξία ρξφληα. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη ηελ 

άλεζε ηεο εηαηξείαο λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο.  

Γηάγξακκα 3.4.3.10: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο. 
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Γηάγξακκα 3.4.3.11: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο. 

 

3.5 Γείκηερ δπαζηηπιόηηηαρ  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο νη δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε κέζε δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ (receivables turnover ratio), 

ε κέζε δηάξθεηα ησλ πιεξσηέσλ (payables turnover ratio), ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

ησλ απνζεκάησλ (inventory turnover ratio), ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (assets turnover ratio) θαη ε δηάξθεηα ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ (εκέξεο 

ρξεκαηνδφηεζεο). 

3.5.1 Μέζη διάπκεια ηυν απαιηήζευν 

Ζ μέζη διάπκεια ηυν απαιηήζευν (receivables turnover ratio) είλαη ν δείθηεο πνπ 

δείρλεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη εθάζηνηε πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ εμνθινχλ 

ηα ρξέε ηνπο. Ο δείθηεο απηφο κεηξάηαη ζε εκέξεο θαη ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν 

απαηηήζεηο πξνο πσιήζεηο πνιιαπιαζηαδφκελν κε 365. Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ην 

κέζν φξν θαη δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο φισλ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. Δκείο 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηνλ αξηζκεηή απαηηήζεηο πειαηψλ γξακ. 

εηζπξαθηέα. Μπνξεί ε κηθξή δηάξθεηα πίζησζεο πξνο ηνπο πειάηεο λα απνδεζκεχεη 

θεθάιαηα θαη λα κεηψλεη ηηο δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο, απφ ηελ άιιε φκσο 
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επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα 

δηαηξέρεη απμεκέλν θίλδπλν απψιεηαο ησλ πειαηψλ ηεο. 

3.5.2. Μέζη διάπκεια ηυν πληπυηέυν 

H μέζη διάπκεια ηυν πληπυηέυν (payables turnover ratio) απεηθνλίδεη ζε εκέξεο ην 

κέζν φξν εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ο 

δείθηεο ππνινγίδεηαη κε ην ιφγν ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο (γξακκάηηα θαη 

επηηαγέο) πξνο θφζηνο πσιεζέλησλ πνιιαπιαζηαδφκελνο κε 365. Σα πιεξσηέα 

αθνξνχλ πξνκεζεπηέο θαη επηηαγέο πιεξσηέεο θαη πηζησηέο δηάθνξνη. πλήζσο νη 

επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ε πεξίνδνο εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο λα είλαη 

κεγάιε θαζψο, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε, απηφο απνηειεί έμνδν γηα 

ηελ επηρείξεζε (κείσζε ξεπζηφηεηαο). Ζ αχμεζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο ησλ 

βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, δειαδή ε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

πίζησζεο πνπ παξέρνπλ νη πηζησηέο ηεο κνλάδαο απνδεζκεχεη θεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη κεηψλεη ηηο δαπάλεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Βέβαηα κηα ηέηνηα πνιηηηθή 

απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή καθξνρξφληα γηαηί κεγάιε 

δηάξθεηα εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζαξέζηεζε ησλ 

ηειεπηαίσλ κε θίλδπλν ε επηρείξεζε λα ηνπο ράζεη. 

3.5.3. Μέζη διάπκεια ηυν αποθεμάηυν 

Ζ μέζη διάπκεια ηυν αποθεμάηυν (inventory turnover ratio) δείρλεη ην κέζν 

δηάζηεκα δηαηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηελ επηρείξεζε θαη ππνινγίδεηαη απφ ην 

ιφγν απνζέκαηα πξνο θφζηνο πσιεζέλησλ πνιιαπιαζηαδφκελνο κε 365. ηνλ 

αξηζκεηή έρνπκε αθαηξέζεη απφ ηα απνζέκαηα ηελ παξαγσγή ζε εμέιηςε. Οη πνιιέο 

εκέξεο απνζεκάησλ κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ειιείςεσλ πνπ ζα νδεγνχζε ζε απψιεηα 

πσιήζεσλ. πγρξφλσο φκσο απμάλνπλ ην θφζηνο δηαηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ. Καηά 

βάζε, νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ κηθξή κέζε δηάξθεηα απνζεκάησλ ψζηε λα 

απνδεζκεχνπλ θεθάιαηα θαη λα κεηψλνπλ ηα θφζηε απνζήθεπζεο, ην πνζφ ηεο 

αζθάιεηαο ησλ απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ, απμάλνληαο ην θαζαξφ εηζφδεκα θαη ηελ 

θεξδνθνξία, πνπ φκσο λα κελ δεκηνπξγεί ειιείςεηο. Πάλησο ε πνιηηηθή ηεο 

απνζεκαηνπνίεζεο εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα κηα 

πηζαλή αχμεζε ησλ ηηκψλ θαζψο θαη απφ ηε θχζε ησλ πξντφλησλ.       
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3.5.4. Γιάπκεια ηος εμποπικού κύκλος 

Ζ διάπκεια ηος εμποπικού κύκλος (εκέξεο ρξεκαηνδφηεζεο ή εκέξεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο) αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ κεζνιαβνχλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

θαηαβάιινληαη ηα ρξήκαηα ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ κέρξηο φηνπ ηα αληίζηνηρα 

κεηξεηά εηζπξαρηνχλ απφ ηνπο πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ πξντφληα. Δίλαη κε άιια 

ιφγηα ην θαζαξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ε εηαηξεία δελ «εηζπξάηηεη» ρξήκαηα 

θαη γηα ην νπνίν πξέπεη λα αλαδεηήζεη ρξεκαηνδφηεζε δειαδή θεθάιαην θίλεζεο.    

3.5.5. Κςκλοθοπιακή ηασύηηηα ηος ενεπγηηικού 

Ζ κςκλοθοπιακή ηασύηηηα ηος ενεπγηηικού (assets turnover ratio) δείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο γηα λα 

παξάγεη πσιήζεηο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε γίλεηαη κε ην ιφγν πσιήζεηο πξνο 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ, θαη εθθξάδεηαη ζε θνξέο.  

3.5.6 ύγκπιζη εηαιπειών 

NIKAS 

Γηα ηελ NIKAS A.B.E.E ε κέζε δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ κεηψλεηαη απφ ην 2008 

έσο ην 2010. Απηφ είλαη θαιφ γηα ηελ επηρείξεζε θαζψο ιηγφηεξα ρξήκαηα ήηαλ 

δεζκεπκέλα ζην ινγαξηαζκφ ησλ εηζπξαθηέσλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ. Γηα ην δηάζηεκα 2008 κε 2009 νη εκέξεο πιεξσηέσλ 

κεηψζεθαλ θάηη πνπ δελ σθειεί ηε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο κηαο θαη νη πξνκεζεπηέο 

θαίλεηαη λα απαηηνχλ γξεγνξφηεξα ηα ιεθηά ηνπο δεζκεχνληαο έηζη θεθάιαηα. κσο 

ην 2010 νη εκέξεο πιεξσηέσλ απμάλνπλ αξθεηά γηα λα βειηηψζνπλ ιίγν ηελ 

θαηάζηαζε. Οη εκέξεο απνζεκάησλ ην 2008 ήηαλ 41 ελψ ην 2009 απμήζεθαλ ζηηο 43 

κέξεο θαη ην 2010 ζε 46 κέξεο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ νη αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο NIKAS Α.Β.Δ.Δ. νη νπνίεο απφ ην 2008 έσο ην 2009 απμήζεθαλ 

απφ 25 ζε 49 κέξεο, ελψ ηνλ επφκελν ρξφλν κεηψζεθαλ ζε 27 εκέξεο. Ζ έληνλε 

κεηαβνιή ην 2010 νθείιεηαη ζε αιιαγή ηεο πνιηηηθήο είζπξαμεο απφ ηνπο πειάηεο 

θαζψο θαη ζε θαιχηεξε δηαπξαγκάηεπζε πιεξσκήο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, δεδνκέλεο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σέινο, ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη 

κηθξή ζρεδφλ κία θνξά ην ρξφλν πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δελ ρξεζηκνπνηεί 

ζπρλά ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο γηα λα παξάγεη πσιήζεηο. Σα παξαπάλσ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 3.5.6.15. 
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πκπεξαζκαηηθά ε NIKAS θξαηά ζεηηθέο θαη ρακειά ηηο εκέξεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην 2008 θαη 2010 επεηδή ηηο ρξνληέο απηέο κεηψζεθαλ νη εκέξεο απαηηήζεσλ θαη 

απμήζεθαλ νη εκέξεο πιεξσηέσλ. Δηδηθφηεξα ην 2010 ήηαλ κία θαιή πεξίνδνο δηφηη 

νη αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ήηαλ ινγηθέο θαη έδηλαλ δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο 

1,4 δηαηεξψληαο ζε ρακειφ επίπεδν ηηο απαηηήζεηο θαη απνζέκαηα ελψ νη 

πξνκεζεπηέο απμάλνπλ.  

Πίλαθαο 3.5.6.15: Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε NIKAS. 

Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

NIKAS  2008 2009 2010 

Σαρ. Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ Μέξεο 41 43 46 

Σαρ. Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ Μέξεο 100 90 83 

Σαρ. Πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Μέξεο 116 84 102 

Ζκέξεο ρξεκαηνδφηεζεο Μέξεο 25 49 27 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ Φνξέο 0,95 0,98 0,92 

Πεγή: www.nikas.gr 

Γηάγξακκα 3.5.6.12: Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 
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Αο δνχκε ηψξα ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ δχν άκεζσλ αληαγσληζηψλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα (Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

έρνπλ αληιεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ). 

CRETA FARM 

Πίλαθαο 3.5.6.16: Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ CRETA FARM. 

Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

CRETA FARM  2008 2009 2010 

Σαρ. Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ Μέξεο 85 72 68 

Σαρ. Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ Μέξεο 119 86 144 

Σαρ. Πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Μέξεο 136 122 252 

Ζκέξεο ρξεκαηνδφηεζεο Μέξεο 68 36 -40 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ Φνξέο 0,62 0,65 0,55 

Πεγή: ICAP 

Γηα ηελ CRETA FARM νη εκέξεο απνζεκάησλ ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2008 

κεηψζεθαλ ζεκαληηθά απνδεζκεχνληαο θεθάιαηα. Απφ ηελ άιιε, νη απαηηήζεηο 

απμήζεθαλ απφ 119 πνπ ήηαλ ην 2008 ζε 144 ην 2010 δεζκεχνληαο θεθάιαηα, αιιά 

παξάιιεια ηθαλνπνηψληαο ηνπο πειάηεο. Ζ εηαηξεία, φπσο δείρλεη ν δείθηεο 

ηαρχηεηαο πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ, θαηάθεξε λα απνδεζκεχζεη θεθαιαία 

κεηψλνληαο ηηο αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Σέινο ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ είλαη κηθξή, πάλσ απφ ρξφλν, ζε ζρέζε κε ηηο δχν άιιεο εηαηξείεο. Απηφ 

απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία CRETA FARM έρεη πεξηζζφηεξα ζηάδηα 

παξαγσγήο αθνχ δηαζέηεη δηθέο ηεο ρνηξνκεηέξεο, δηθά ηεο ρνηξίδηα, ζθαγεία 

παξαγσγή θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη ηέινο αιιαληηθψλ.  
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Γηάγξακκα 3.5.6.13: Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

IFANTIS 

Πίλαθαο 3.5.6.17: Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ IFANTIS.   

Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

IFANTIS  2008 2009 2010 

Σαρ. Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ Μέξεο 15 17 20 

Σαρ. Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ Μέξεο 146 150 178 

Σαρ. Πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ Μέξεο 228 212 279 

Ζκέξεο ρξεκαηνδφηεζεο Μέξεο -67 -45 -81 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ Φνξέο 1,03 1,02 0,96 

Πεγή: ICAP 

Οη εκέξεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη αξλεηηθέο. Σν 2008 δείρλεη φηη δελ έρεη αλάγθε 

ρξεκαηνδφηεζεο αθνχ κπνξεί ηα ιεθηά πνπ εηζπξάηηεη απφ ηνπο πειάηεο λα ηα 

ηνθίζεη γηα 67 κέξεο κέρξη λα πιεξψζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Σν 2009 εμαθνινπζεί 

λα κελ έρεη αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο δηαηεξψληαο ζε πνιχ θαιά επίπεδα ην δείθηε 

γεληθήο ξεπζηφηεηαο  1,16. Σν 2010 νη εκέξεο απνζεκάησλ απμάλνληαη καδί κε ηηο 

εκέξεο απαηηήζεσλ αιιά παξάιιεια απμάλνληαη θαη νη εκέξεο πιεξσηέσλ κε 

απνηέιεζκα θαη πάιη λα κελ ππάξρεη αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο. Καη απηή ηε ρξνληά ν 

δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα 1,18. 
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Γηάγξακκα 3.5.6.14: Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

3.6 Γείκηερ σπημαηοοικονομικήρ διάπθπυζηρ (μόσλεςζηρ) 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δαλεηνδφηεζεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ (παζήο, 1999).  

 Ζ αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο γίλεηαη βάζεη ησλ δεηθηψλ μέλα 

πξνο ίδηα θεθάιαηα, παγηνπνίεζεο (δείρλεη ην βαζκφ θάιπςεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο απφ πάγηα ζηνηρεία), θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ ή δείθηεο 

θάιπςεο ηφθσλ. 

3.6.1 Γείκηηρ κάλςτηρ σπημαηοοικονομικών δαπανών ή κάλςτηρ ηόκυν 

Ο δείκηηρ κάλςτηρ σπημαηοοικονομικών δαπανών ή κάλςτηρ ηόκυν 

ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (EBIT) πξνο ηφθνη θαη 

εθθξάδεηαη ζε θνξέο. Ζ ηηκή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θέξδνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ην 

ζπλνιηθφ πνζφ δαλείνπ θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ο δείθηεο δελ νξίδεηαη αθελφο 

ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ, θαη αθεηέξνπ, ζηε 

πεξίπησζε εκθάληζεο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θαη ηφθσλ. 
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 3.6.2 Απιθμοδείκηηρ ξένα ππορ ίδια κεθάλαια 

Γίλνπκε κεγάιε έκθαζε ζηνλ απιθμοδείκηη ξένα ππορ ίδια κεθάλαια γηαηί, εάλ δελ 

έρεη απνδεθηή ηηκή, ε επηρείξεζε έρεη λα αληηκεησπίζεη καθξνπξφζεζκα ζνβαξφ 

πξφβιεκα, ην νπνίν κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν. ζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα μέλα 

θεθάιαηα, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο. ιεο νη νθεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ παξέρνπλ ζηνπο ηξίηνπο λφκηκν δηθαίσκα λα πξνβάινπλ 

νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζηαζεξή εθξνή εμαηηίαο ηνπ 

δαλεηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αβέβαηεο εηζξνέο εγείξεη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο. Απφ ηελ άιιε φκσο ηα μέλα θεθάιαηα θνζηίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα. Με ηελ πξνζζήθε μέλσλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ βειηηψλεηαη ε 

θεξδνθνξία, απμάλεηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο, απμάλεηαη ε πεξηνπζία ησλ κεηφρσλ ελψ 

παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε αλαπηπμηαθή δπλακηθή. κσο ε απμεκέλε κφριεπζε 

απμάλεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν. Αλαινγίδνληαο ηα παξαπάλσ θάζε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ην βαζκφ αβεβαηφηεηαο ησλ κειινληηθψλ ηεο 

εηζξνψλ θαη λα πξνζαξκφδεη ηα επίπεδα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο αλάινγα κε απηή 

ηελ αβεβαηφηεηα. 

3.6.3 Γείκηηρ παγιοποίηζηρ 

Ο δείκηηρ παγιοποίηζηρ εθθξάδεη ην βαζκφ θάιπςεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο 

απφ πάγηα ζηνηρεία, θαη ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν πάγην ελεξγεηηθφ πξνο ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθφο δείθηεο γηαηί δείρλεη ηη εμαζθάιηζε παξέρεηαη ζηνπο 

πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο. 

3.6.4 ύγκπιζη εηαιπειών 

NIKAS 

Ζ εηαηξεία NIKAS ην 2008 παξνπζηάδεη 3,31 θνξέο πεξηζζφηεξα μέλα θεθάιαηα απφ 

ηα ίδηα θεθάιαηα. Σν 2009 ηα μέλα θεθάιαηα κεηψλνληαη ζε 3,02 ε κηθξή απηή 

κείσζε νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ. Γηα ην 2010 ν 

δείθηεο θπκαίλεηαη ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα. Γεληθφηεξα ζα ιέγακε φηη ν δείθηεο είλαη 

ζρεηηθά πςειφο απμάλνληαο ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ηεο εηαηξείαο.  

Απφ ην δείθηε παγηνπνίεζεο ηεο NIKAS παξαηεξνχκε φηη ην ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο απνηειείηαη απφ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θάηη πνπ 
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δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ηεο κηαο θαη είλαη κηα εηαηξεία εληάζεσο παγίνπ 

εμνπιηζκνχ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο πξνέξρεηαη απφ μέλα 

θεθάιαηα ηφζν καθξνπξφζεζκα φζν θαη βξαρππξφζεζκα. Αλάκεζα ζην 2008 θαη 

2009 ε θαηαλνκή ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο απφ μέλα θεθάιαηα δελ αιιάδεη, απφ 

ην 2009 ζην 2010 ππάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ θαηαλνκή ηνπ ηξφπνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ δπν εηψλ βιέπεη φηη 

γηα ην 2009 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνέξρεηαη απφ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε πνζνζηφ 43,1% (βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο / ζπλνιηθά θεθάιαηα) ελψ γηα ην 2010 πξνέξρεηαη απφ ηηο καθξνρξφληεο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε πνζνζηφ 34,6% (καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο / ζπλνιηθά 

θεθάιαηα).  

Με βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ε εηαηξεία δελ 

είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο έμνδα γηα ην 2008 επεηδή 

εκθαλίδεη αξλεηηθά  ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (βιέπε παξάξηεκα). Σν 

2009 ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (EBIT) 

εκθαλίδνληαη ζεηηθά θάηη πνπ ηεο εμαζθαιίδεη δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο εμφδσλ, ελψ ην 2010 ν δείθηεο κεηψλεηαη θαιχπηνληαο 

φκσο θαη πάιη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. ια ηα παξαπάλσ θαίλνληαη ζηνλ 

(Πίλαθα 3.6.4.18). 

Πίλαθαο 3.6.4.18: Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο γηα ηε NIKAS.        

Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

NIKAS  2008 2009 2010 

Ξέλα πξνο Ίδηα θεθάιαηα Φνξέο 3,31 3,02 3,1 

Γείθηεο παγηνπνίεζεο % 53% 50,6% 52,7% 

πλνιηθφ ρξένο πξνο ζπλνιηθφ απαζρ. θεθάιαην % 76,7% 75% 75,6% 

Κάιπςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ Φνξέο - 2,1 1,6 

Πεγή: www.nikas.gr 

Αο δνχκε ηψξα ηνπο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ησλ δχν άκεζσλ 

αληαγσληζηψλ ηεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα (Σα 

http://www.nikas.gr/
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ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ αληιεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ).  

CRETA FARM 

Πίλαθαο 3.6.4.19: Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο γηα ηελ CRETA FARM. 

Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

CRETA FARM  2008 2009 2010 

Ξέλα πξνο Ίδηα θεθάιαηα Φνξέο 1,82 1,67 1,81 

Γείθηεο παγηνπνίεζεο % 69,81% 70,58% 50,95% 

πλνιηθφ ρξένο πξνο ζπλνιηθφ απαζρ.  θεθάιαην % 64,5% 62,4% 64,4% 

Κάιπςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ Φνξέο 1,4 1,7 1,5 

 

Ο δείθηεο μέλα πξνο ίδηα θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ 

NIKAS θαη θαηά ζπλέπεηα φηη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο ηεο CRETA FARM 

είλαη κηθξφηεξνο. Απφ ην χςνο ηνπ δείθηε παγηνπνίεζεο παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία 

έρεη κεγάιν κέξνο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζε πεξηζζφηεξν πνζνζηφ απφ ηελ 

NIKAS ην 2008 θαη ην 2009. Σν ζπλνιηθφ ρξένο ηεο CRETA FARM θαίλεηαη λα 

είλαη ην κηθξφηεξν απφ ηηο άιιεο δπν εηαηξείεο θάηη πνπ θαλεξψλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ηεο λα ρξεκαηνδνηεί πην εχθνια κε δηθά ηεο θεθάιαηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ 

θαηαλνκή ησλ πεγψλ μέλεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ηξηεηία θαίλεηαη νκαιή θαη δελ 

απαηηεί ζρνιηαζκφ. ζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα θαιχςεη ην χςνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ ηεο, θαίλεηαη λα κελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξν 

πξφβιεκα. 
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IFANTIS 

Πίλαθαο 3.6.4.20: Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο γηα ηελ IFANTIS. 

Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

IFANTIS  2008 2009 2010 

Ξέλα πξνο Ίδηα θεθάιαηα Φνξέο 2,89 3,1 3,5 

Γείθηεο παγηνπνίεζεο % 52,35% 51,4% 44,8% 

πλνιηθφ ρξένο πξνο ζπλνιηθφ απαζρνινχκελν 

θεθάιαην 

% 72,7% 74,3% 76,6% 

Κάιπςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ Φνξέο 17,2 2,9 2,6 

 

Ο δείθηεο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα γηα ην 2008 θπκαίλεηαη ζε επίπεδα κεηαμχ ησλ 

δχν πξνεγνχκελσλ εηαηξεηψλ. Δλψ ην 2009 είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ NIKAS, ην 

2010 ν δείθηεο απηφο αλέξρεηαη ζηηο 3,5 θνξέο. Καη ζηελ εηαηξεία IFANTIS ην χςνο 

ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζρεδφλ ην κηζφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηε θχζε ησλ εηαηξεηψλ. Απφ ην δείθηε ζπλνιηθφ 

ρξένο πξνο ζπλνιηθφ θεθάιαην παξαηεξνχκε φηη πάλσ απφ ηα κηζά, δειαδή ην 72,7% 

θαη ην 74,3% ην 2009 ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε μέλα θεθάιαηα. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ην 2010. Σέινο θαη απηή ε εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο δαπάλεο. 

Γηάγξακκα 3.6.4.15: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε μέλσλ πξνο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. 
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1,82 1,67 1,81
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ΞΕΝΑ ΠΡΟ ΙΔΙΑ
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Γηάγξακκα 3.6.4.16: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ δείθηε παγηνπνίεζεο 

 

Γηάγξακκα 3.6.4.17: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ δείθηε ζπλνιηθφ 

ρξένο πξνο ζπλνιηθφ απαζρνινχκελν θεθάιαην. 
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53% 50,60% 52,70%

69,81% 70,58%

50,95%52,35% 51,40%
44,80%

ΔΕΙΚΣΗ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΗ

NIKAS CRETA FARM IFANTIS

2008 2009 2010

76,70% 75% 75,60%
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟ ΠΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Γηάγξακκα 3.6.4.18: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ δείθηε θάιπςεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. 

 

3.7 Κεθάλαιο κίνηζηρ 

Σν κεθάλαιο κίνηζηρ εθθξάδεη ηε ιεηηνπξγηθή ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηεη κηα 

επηρείξεζε. Ο φξνο ιεηηνπξγηθή ξεπζηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ή νηνλεί ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη εδψ 

δηαζέζηκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ κηαο επηρείξεζεο ζε ξεπζηφ 

(Walsh, 2008).  

αθψο ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα δελ είλαη ην ίδην πξάγκα κε ηελ πεξηνπζία. Σν λα 

είλαη θαλείο πινχζηνο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη έρεη θαη θαιή ξεπζηφηεηα. Μπνξεί 

γηα παξάδεηγκα ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία λα κελ ξεπζηνπνηνχληαη εχθνια κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ξεπζηφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζέινπκε. Γη’ απηφ ην ιφγν 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πάληα επάξθεηα, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη ηξέρνπζεο 

αλάγθεο.     

Γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «θεθάιαην θίλεζεο» γηα λα πεξηιάβνπκε κφλν ηξία 

ζηνηρεία, δειαδή «απνζέκαηα», «εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο» θαη «πιεξσηένπο 

ινγαξηαζκνχο», αιιά ν θιαζηθφο νξηζκφο θαιχπηεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

«θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» θαη ησλ «ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ» θαη απηφλ ηνλ 

νξηζκφ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ο ιφγνο είλαη φηη απνηεινχλ ηνπο 

2008 2009 2010

0
2,1 1,61,4 1,7 1,5

17,2

2,9 2,6

ΚΑΛΤΨΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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θπξίαξρνπο ινγαξηαζκνχο θαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ άκεζε 

αληίδξαζε. Σα θχξηα ζηνηρεία, ζηνλ πξψην νξηζκφ, πνπ δελ πεξηιήθζεθαλ είλαη ηα 

«κεηξεηά» θαη ηα «βξαρππξφζεζκα δάλεηα», ηα νπνία εμαξηψληαη απφ απνθάζεηο 

πνιηηηθήο. 

Με άιια ιφγηα, ην θεθάιαην θίλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ ψζηε λα δίλεη δείθηε 

γεληθήο ξεπζηφηεηαο ειαθξψο πςειφηεξν απφ ηελ κνλάδα. Δπίζεο ην θεθάιαην 

θίλεζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πςειφ δηφηη ηφηε ζα εμάγεη πςειφ δείθηε γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο θαη ν πςειφο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ίζσο ζεκαίλεη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο δηνγθσκέλεο απαηηήζεηο θαη απνζέκαηα, νχηε φκσο ζα πξέπεη λα είλαη 

αξλεηηθφ, δηφηη ηφηε ζα δίλεη ρακειφ δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ε επηρείξεζε νδεγείηαη ζε απμεκέλν δαλεηζκφ, θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ 

πξνο ηνπο πηζησηέο απνδπλακψλνληαο ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Μηα εηαηξεία ε νπνία δηαηεξεί νξζνινγηθά απνζέκαηα γηα ηε θχζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο, δελ απμάλεη ζεκαληηθά ηνπο πειάηεο ηεο θαη απμάλεη ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζε ηέηνηα πιαίζηα ψζηε λα κελ θηάζεη λα αγνξάδεη ζε κε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο, είλαη εθείλε ε νπνία ζην ηέινο ηεο εκέξαο δεκηνπξγεί αμία 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο. 

’ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πνχκε φηη ε «απφιπηε» ηέρλε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δηεχζπλζε ηεο θάζε ζχγρξνλεο επηρείξεζεο είλαη λα θαηνξζψλεη ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν λα κεηψλεη πειάηεο θαη απνζέκαηα θαη λα απμάλεη πξνκεζεπηέο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ηα ηξία απηά κεγέζε λα κελ είλαη πςειά ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ θαη ην θφζηνο πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφο ινηπφλ είλαη ν ηέιεηνο 

«ζπλδπαζκφο», ν νπνίνο λαη κελ είλαη ζπάληνο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη 

αλέθηθηνο. 
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3.7.1 ύγκπιζη εηαιπειών 

NIKAS 

Ζ NIKAS θαηά ηε ρξήζε 2008 παξνπζηάδεη κεθάλαιο κίνηζηρ αξλεηηθφ. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ππεξβαίλνπλ ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Ζ θαηάζηαζε απηή ππνδειψλεη ηελ αδπλακία ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο κηαο θαη δελ θαίλεηαη λα δηαζέηεη 

ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγηθή ξεπζηφηεηα. Πξάγκαηη, φπσο δηαπηζηψζακε θαη απφ ην 

δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα κηαο θαη ν δείθηεο 

δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδα θάησ απφ ηε κνλάδα (0,66). Ζ εηαηξεία ην 2008 

παξνπζηάδεη απμεκέλεο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηα 

καθξνπξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα. Με ηηο απμεκέλεο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο 

ππνρξεψζεηο θαιχπηεη είηε πάγηα είηε δεκηέο. 

Ζ ίδηα θαηάζηαζε ζπλερίδεηαη θαη γηα ην 2009 φπνπ θαη πάιη ην θεθάιαην θίλεζεο 

είλαη αξλεηηθφ θαη ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο δηακνξθψλεηαη θαη πάιη ζε κε επηζπκεηά 

επίπεδα γηα ηνλ θιάδν (0,72). Σε ρξνληά απηή ε εηαηξεία παξνπζηάδεη θέξδε ελψ 

ρξεκαηνδνηεί ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Σν 

2010 ππάξρεη αλαζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο θαη ην θεθάιαην θίλεζεο γίλεηαη ζεηηθφ 

δίλνληαο δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο πάλσ απφ ηελ κνλάδα (1,4). Ζ αλαζηξνθή απηή 

απνδίδεηαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία ηε 

ρξνληά εθείλε (Πίλαθαο 3.7.1.21). 

Πίλαθαο 3.7.1.21: Κεθάιαην θίλεζεο ηεο NIKAS. 

NIKAS 2008 2009 2010 

ΠΧΛΖΔΗ 96.071.506 95.555.664 87.025.863 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ -23.559.588 -18.799.684 13.621.646 
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Γηάγξακκα 3.7.1.19: Κεθάιαην θίλεζεο 

 

Αο δνχκε ηψξα πσο δηακνξθψλνληαη νη παξαπάλσ δείθηεο ζηηο δχν άκεζεο 

αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα (Σα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ αληιεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ). 

CRETA FARM 

Ζ εηαηξεία CRETA FARM φιε ηελ ηξηεηία πνπ εμεηάδνπκε απφ ην 2008 έσο ην 2010 

παξνπζηάδεη αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο είλαη θαη ηηο ηξεηο ρξνληέο κεγαιχηεξεο απφ ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Ζ εηαηξεία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

παγίσλ αληιψληαο θεθάιαηα απφ ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

Καηά ζπλέπεηα ην αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο δίλεη δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο θάησ 

απφ ηε κνλάδα θαη γηα ηα ηξία έηε (Πίλαθαο 3.7.1.22). 

Πίλαθαο 3.7.1.22: Κεθάιαην θίλεζεο ηεο CRETA FARM. 

CRETA FARM 2008 2009 2010 

ΠΧΛΖΔΗ 103.214.000 105.829.000 99.531.000 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ -9.958.000 -13.439.000 -11.118.000 
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Γηάγξακκα 3.7.1.20: Κεθάιαην θίλεζεο 

 

IFANTIS 

Ζ εηαηξεία IFANTIS παξνπζηάδεη γηα νιφθιεξε ηελ ηξηεηία πνπ εμεηάδνπκε κηα 

δηαθνξεηηθή εηθφλα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκνεηδείο ηεο. Σν θεθαιαίν θίλεζεο 

είλαη ζεηηθφ θαη ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο πάλσ απφ ηελ κνλάδα θαη ηα ηξία έηε. 

Παξάιιεια, ε εηαηξεία δηαηεξεί ζε ινγηθά επίπεδα ηα απνζέκαηα ηεο, ε αχμεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο δελ πξνθαιεί αλεζπρία ελψ ηαπηφρξνλα νη αχμεζε ησλ πξνκεζεπηψλ 

επλνεί ηελ εηαηξεία (Πίλαθαο 3.7.1.23). 

Πίλαθαο 3.7.1.23: Κεθάιαην θίλεζεο ηεο IFANTIS.  

IFANTIS 2008 2009 2010 

ΠΧΛΖΔΗ 76.759.194 76.436.456 78.285.083 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 2.058.558 5.080.410 6.990.612 
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Γηάγξακκα 3.7.1.21: Κεθάιαην θίλεζεο 

 

3.8 Σαμειακέρ ποέρ 

3.8.1 Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ 

Οη καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ (FCF) απνηεινχλ ηα κεηξεηά πνπ είλαη ζε ζέζε κηα 

επηρείξεζε λα παξάγεη αθνχ έρνπκε αθαηξέζεη ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ή επέθηαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Οη θαζαξέο ξνέο 

είλαη ζεκαληηθέο γηαηί επηηξέπνπλ ζε κία εηαηξεία λα ζπλερίζεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

επθαηξίεο πνπ εληζρχνπλ ηελ αμία ησλ κεηφρσλ. Υσξίο ηηο θαζαξέο ξνέο είλαη 

δχζθνιν λα αλαπηπρζνχλ λέα πξντφληα, λα γίλνπλ εμαγνξέο, λα πιεξσζνχλ 

κεξίζκαηα θαη λα κεησζνχλ ηα ρξέε. Ο ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

γίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

FCF = CASH FROM OPERATION + CASH FOR INVESTMENT  

Οη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη κάξηπξαο ηεο δπλαηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο λα 

παξάγεη κεηξεηά. Θα πξέπεη λα πνχκε φηη αξλεηηθέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο δελ 

είλαη απφ κφλεο ηνπο θαθφ ζεκάδη. Αλ είλαη αξλεηηθφ ην FCF κπνξεί απηφ λα είλαη 

ζεκάδη φηη ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί κεγάιεο επελδχζεηο. Αλ απηέο νη επελδχζεηο 

δίλνπλ κεγάιε απφδνζε κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή κπνξεί λα καο απνδεκηψζεη 

καθξνπξφζεζκα (Walsh, 2008). 
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3.8.2 ςνολικέρ ηαμειακέρ ποέρ 

Οη ζςνολικέρ ηαμειακέρ ποέρ (TCF) είλαη ηα ζπλνιηθά κεηξεηά πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζε ηεο κηα επηρείξεζε αθνχ πξνζζέζεη ζην (FCF) ηα κεηξεηά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε. Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ είλαη:  

TCF = CASH FROM OPERATION + CASH FOR INVESTMENT + CASH FROM 

FINANCING 

3.8.3 ύγκπιζη εηαιπειών 

NIKAS 

Γηα ηε NIKAS νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο παξνπζηάδνληαη αξλεηηθέο γηα ην 2008 

ππνδειψλνληαο ηελ αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη κεηξεηά, ράλνληαο έηζη 

πηζαλέο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο. Σν απνηέιεζκα απηφ πξνέθπςε επεηδή ε εηαηξεία 

παξνπζίαζε δεκίεο απφ ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηεο. Παξφια απηά νη ζπλνιηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο ήηαλ ζεηηθέο εμαηηίαο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ελ 

ιφγν εηαηξείαο. Σελ επφκελε ρξνληά, ην 2009, ην FCF γίλεηαη ζεηηθφ ιφγσ ησλ 

θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε απφ ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηεο. Σν γεγνλφο 

απηφ ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί θάπνηεο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα ηεο 

παξνπζηαζηνχλ ή λα ρξεκαηνδνηήζεη ελέξγεηεο γηα αλάπηπμε λέσλ θαηλνηνκηθψλ 

πξντφλησλ, ηθαλά λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν 

TCF είλαη θαη απηφ ζεηηθφ θαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2008. Αληίζεηα ην 2010 ην  

FCF κεηψλεηαη αιιά δηαηεξείηαη ζεηηθφ. Απηφ ζπλέβε εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ 

θεξδψλ πνπ νθείινληαη ζηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ εκθαλίζηεθε ζηε 

ρψξα καο. Σελ ίδηα ρξνληά, ην TCF παξνπζηάδεηαη αξλεηηθφ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ (βιέπε παξάξηεκα). ια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.8.3.24). 

Πίλαθαο 3.8.3.24: Καζαξέο θαη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο γηα ηε NIKAS.  

NIKAS 2008 2009 2010 

ΚΑΘΑΡΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

(FCF) -1.006.636 1.156.415 786.352 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

(TCF) 737.469 1.488.676 -1.430.313 
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Γηάγξακκα 3.8.3.22: Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο θαη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο.  

 

CRETA FARM 

Ζ εηαηξεία CRETA FARM ην 2008 παξνπζίαζε αξλεηηθέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

ην 2008 γηαηί ηα κεηξεηά απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ιηγφηεξα ζε ζρέζε 

κε ηα κεηξεηά πνπ πξννξίδνληαλ γηα επελδχζεηο. Απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα θαθφ 

γηαηί πηζαλφλ εθείλε ηελ πεξίνδν ε επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο κνξθήο 

επέλδπζε. Πξάγκαηη απφ ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή ηνπ 2008 παξαηεξνχκε φηη ππήξμε 

αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Σελ ίδηα 

πεξίνδν φκσο νη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο εκθαλίδνληαη θαη απηέο αξλεηηθέο ιφγσ 

ηεο απνπιεξσκήο δαλείσλ. Καηά ηελ επφκελε ρξήζε, ην 2009, ε εηαηξεία 

παξνπζηάδεη ζεηηθέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ εηζξνψλ απφ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε κείσζε ησλ εθξνψλ γηα επελδχζεηο θαζψο θαη 

ζεηηθέο ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο παξφιιν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη παιί 

απνπιεξσκή δαλείσλ. Ζ ρξνληά απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία λα 

θάλεη λέεο επελδχζεηο αιιά θαη λα απνπιεξψζεη δάλεηα. Σέινο, ην 2010 νη θαζαξέο 

ηακεηαθέο ξνέο πέθηνπλ πεξίπνπ ζην κηζφ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Απηφ απνδίδεηαη ζε αχμεζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θάηη 

πνπ ππνδειψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε αχμεζε ησλ εθξνψλ απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (βιέπε παξάξηεκα). Δίρε ζεηηθφ FCF αιιά παξνπζίαζε 
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αξλεηηθφ TCF ιφγσ εμφθιεζεο δαλείσλ. Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.8.3.25).  

Πίλαθαο 3.8.3.25: Καζαξέο θαη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο γηα ηελ CRETA FARM. 

CRETA FARM 2008 2009 2010 

ΚΑΘΑΡΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

(FCF) -3.784.000 6.930.000 3.645.000 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

(TCF) -4.669.000 1.962.000 -405000 

 

Γηάγξακκα 3.8.3.23: Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο θαη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο.  

 

IFANTIS 

Σν 2008 ε εηαηξεία  IFANTIS εκθάληζε ζεηηθέο θαζαξέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο θαη 

αξλεηηθέο ζπλνιηθέο ιφγσ ηεο απνπιεξσκήο δαλείσλ. Σν 2009 εκθάληζε κεησκέλεο 

θαζαξέο ξνέο ιφγσ κείσζεο ησλ ξνψλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη 

ζπλνιηθέο ξνέο δηαηεξήζεθαλ ζεηηθέο παξ’ φιν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πάιη 

απνπιεξσκή δαλείσλ. Σν 2010 εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ ξνψλ απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα κεγέζε ήηαλ ζεηηθά. Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.8.3.26).  
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Πίλαθαο 3.8.3.26: Καζαξέο θαη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο γηα ηελ IFANTIS. 

IFANTIS 2008 2009 2010 

ΚΑΘΑΡΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

(FCF) 4.648.888 1.428.085 7.876.910 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

(TCF) -1.350.258 906.007 9.292.879 

 

Γηάγξακκα 3.8.3.24: Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο θαη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο.  

 

3.9 Απιθμοδείκηερ επενδύζευν ή δείκηερ αποηίμηζηρ (investments ratios) 

3.9.1 Κέπδη ανά μεηοσή  

Σα βαζηθά ή κεησκέλα θέξδε - δεκίεο αλά κεηνρή ππνινγίδεηαη κε δηαίξεζε ηνπ 

θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο, κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ 

ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ είλαη θέξδε 

κεηά απφ ηνπο θφξνπο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ. Απηφο ν δείθηεο 

εθθξάδεη ην θέξδνο πνπ απνθφκηζε ν θνηλφο κέηνρνο γηα θάζε κεηνρή ηνπ. Πξέπεη λα 

πνχκε φηη δελ ρξεζηκεχεη ζε ηίπνηε λα ζπγθξίλνπκε ηα θέξδε κηαο εηαηξείαο αλά 

κεηνρή κε ηα αληίζηνηρα θέξδε κίαο άιιεο, γηαηί κηα εηαηξεία κπνξεί λα επηιέμεη λα 

έρεη κεγάιν αξηζκφ κεηνρψλ ρακειήο αμίαο ή κηθξφηεξν αξηζκφ πςειήο αμίαο. 

Μπνξεί επίζεο λα απνθαζίζεη λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππφ έθδνζε 
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κεηνρψλ. Αθφκα ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο φηη ην απφιπην κέγεζνο ησλ θεξδψλ 

αλά κεηνρή δε καο ιέεη ηίπνηε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο, ελψ ε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνδείθηε δηαρξνληθά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν.  

Δπηπξνζζέησο, ε αχμεζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή επεξεάδεη έληνλα ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο. Ζ αχμεζε ησλ ΚΑΜ δίλεη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν κηαο εηαηξείαο απ’ φηη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο. Αλ γηα παξάδεηγκα ε πνζνζηηαία αχμεζε ησλ θεξδψλ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηφηε ν δείθηεο 

ΚΑΜ ζα κεησζεί, αθφκε θαη κε πςειφηεξα θέξδε.   

3.9.2 ύγκπιζη εηαιπειών 

NIKAS 

Ζ πνξεία ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή απφ ην 2008 έσο ην 2010 γηα ηελ NIKAS 

παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. Παξαηεξνχκε φηη ηα θέξδε αλά κεηνρή δελ 

αθνινπζνχλ δηαρξνληθά κηα αλνδηθή θαη νκαιή πνξεία θάηη πνπ απνζαξξχλεη 

πηζαλνχο αγνξαζηέο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο (Πίλαθαο 3.9.2.27). 

 Πίλαθαο 3.9.2.27: Κέξδε αλά κεηνρή γηα ηε NIKAS. 

NIKAS 2008 2009 2010 

ΚΔΡΓΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ (EPS) -0,15 0,1 -0,02 

 

CRETA FARM 

Καη γηα ηελ  CRETA FARM ε πνξεία ηνπ δείθηε δελ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 

παξφια απηά δελ παξνπζηάδεη έληνλεο κεηαβνιέο (Πίλαθαο 3.9.2.28). 

Πίλαθαο 3.9.2.28: Κέξδε αλά κεηνρή γηα ηελ CRETA FARM. 

CRETA FARM 2008 2009 2010 

ΚΔΡΓΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ (EPS) 0,1 0,08 0,1 
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IFANTIS 

Ζ εηαηξεία IFANTIS παξνπζηάδεη γηα ηελ ηξηεηία 2008 - 2010 πςειφ δείθηε πνπ 

βαίλεη κεηνχκελνο, κηα αξλεηηθή εηθφλα ηφζν γηα ην δείθηε φζν θαη γηα ηα θέξδε πνπ 

κπνξεί λα απνθέξεη ε θάζε κεηνρή (Πίλαθαο 3.9.2.29). 

Πίλαθαο 3.9.2.29: Κέξδε αλά κεηνρή γηα ηελ IFANTIS. 

IFANTIS 2008 2009 2010 

ΚΔΡΓΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ (EPS) 2,4 2 1,7 

 

Γηάγξακκα 3.9.2.25: πγθξηηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή. 

 

3.10 Νεκπό ζημείο  

Σν λεθξφ ζεκείν εθθξάδεη ην χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα 

θάλεη ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηα ζπλνιηθά ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά ηεο έμνδα, 

ρψξηο λα παξνπζηάδεη νχηε θέξδε νχηε δεκίεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ 

γίλεηαη απφ ηνλ ιφγν ζπλνιηθά ζηαζεξά έμνδα πξνο ην πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο επί ησλ 

πσιήζεσλ (κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο) θαη καο δίλεη ην θαηψηεξν επίπεδν εζφδσλ πνπ 

πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα κελ έρνπκε δεκίεο. Δλαιιαθηηθά ην λεθξφ ζεκείν κπνξεί 

λα καο δείμεη πφζεο κνλάδεο πξντφληνο πξέπεη λα παξάγνπκε γηα λα θαιχςνπκε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο. Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ζσζηνί. Δκείο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

πξψην. 
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Ζ ζεκαζία ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ, έγθεηηαη ζηελ κειέηε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο, αθνχ απνηειεί ηελ θχξηα κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζηαζεξνχ θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ, θαιφ ζα ήηαλ λα ιακβάλεηαη σο νδεγφο γηα ηε ιήςε 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, θαη φρη γηα λα θξίλνληαη νη δηνηθήζεηο ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ, καο δείρλεη ηνλ ειάρηζην φγθν παξαγσγήο πνπ 

πξέπεη λα επηηεπρζεί, πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα θαιχπηεη ηφζν ην ζηαζεξφ φζν 

θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο ηεο. Γειαδή, νπζηαζηηθά ην λεθξφ ζεκείν καο δείρλεη πφζν 

κπνξεί λα κεησζνχλ νη πσιήζεηο κηαο επηρείξεζεο, ρσξίο απηή λα είλαη δεκηνγφλα.  

Σα ζηαζεξά έμνδα είλαη ηα έμνδα πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ρξήζεο. Οη ζηαζεξέο δαπάλεο νκαδνπνηνχληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο ζηα έμνδα δηάζεζεο θαη ζηα έμνδα δηνίθεζεο. Σα κεηαβιεηά έμνδα 

είλαη εθείλα ηα έμνδα ηα νπνία επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, πρ έμνδα πξψησλ πιψλ, θφζηνο θαπζίκσλ θηι.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην λεθξφ ζεκείν είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα κηα επηρείξεζε γηαηί δίλεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηε βησζηκφηεηα 

ηφζν ηεο ίδηαο φζν θαη κηαο επέλδπζεο θαη γη’ απηφ φια ηα ζηειέρε ηνπ απνδίδνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα. 

3.10.1 ύγκπιζη εηαιπειών 

NIKAS 

Ζ εηαηξεία NIKAS γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2008 κε 31/12/2008 

πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο 96.071.506 εθαη. πνπ φκσο δελ ήηαλ ηθαλέο γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο ζηαζεξέο δαπάλεο. Έηζη πξνέθπςαλ αξλεηηθά θέξδε πξν θφξσλ θαη 

ηφθσλ. Ζ εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ζα έπξεπε λα 

παξνπζηάζεη πςειφηεξεο πσιήζεηο γηα ην 2008, δειαδή, 102.587.117 εθαη. ψζηε λα 

κελ παξνπζηάζεη νχηε θέξδε νχηε δεκίεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη αλεζπρεηηθφ γηαηί 

ππνδειψλεη πσο ε επηρείξεζε δελ κπνξεί κε ηηο πσιήζεηο πνπ θάλεη λα θαιχςεη ηα 

βαζηθά ηεο έμνδα.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8C_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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κσο ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2009 κε 31/12/2009. 

Σελ ρξνληά εθείλε ε εηαηξεία NIKAS πξαγκαηνπνηεί χςνο πσιήζεσλ 95.555.664 

εθαη., ςειφηεξν απφ ην χςνο πσιήζεσλ πνπ ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ πνπ αλήιζε ηελ 

ρξνληά εθείλε ζηα 77.445.035 εθαη. Ζ αιιαγή απηή απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

έθεξε θέξδε ζηελ εηαηξεία θαη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε φια ηα έμνδα ηεο. 

Σελ ρξνληά 2010 παξφιν πνπ ε εηαηξεία παξνπζίαζε δεκηέο ζηα θέξδε κεηά θφξσλ 

θαηάθεξε κε ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε λα θαιχςεη ηα ζηαζεξά ηεο έμνδα. Οη 

πσιήζεηο ηελ ρξνληά εθείλε ήηαλ 87.025.863 εθαη. ελψ ην λεθξφ ζεκείν γηα ηελ ίδηα 

ρξνληά αλήιζε ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζηα 75.242.145 εθαη. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηελ ηξηεηία βιέπνπκε φηη ε εηαηξεία κπνξεί λα είλαη βηψζηκε θαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη 

ηα βαζηθά ηεο έμνδα πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζή ηεο.  

ια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.10.1.30) θαη 

ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 

Πίλαθαο 3.10.1.30: Νεθξφ ζεκείν γηα ηελ NIKAS  

NIKAS 2008 2009 2010 

ΠΧΛΖΔΗ 96.071.506 95.555.664 87.025.863 

ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ (ζε έζνδα) 102.587.117 77.445.035 75.242.145 

 

Γηάγξακκα 3.10.1.26: Νεθξφ ζεκείν NIKAS 

 

2008 2009 2010

96071506 95555664
87025863

102587117

77445035 75242145

ΝΕΚΡΟ ΗΜΕΙΟ

Πωλήςεισ Νεκρό ςημείο 
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CRETA FARM 

Ζ εηαηξεία CRETA FARM γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2008 κε 31/12/2008 

πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο 103.241.000. εθαη.. Σν χςνο ησλ πσιήζεσλ εθείλεο ηεο 

νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ ήηαλ αξθεηφ ψζηε ε εηαηξεία λα παξνπζηάδεη θέξδε κεηά 

θφξσλ χςνπο 2.891.000 εθηαη.. Σν λεθξφ ζεκείν γηα εθείλε ηελ πεξίνδν αλήιζε ζηα 

83.870.366 εθαη. αξθεηά πην θάησ απφ ηηο πξαγκαηνπνηεζήζεο πσιήζεηο. 

Σν 2009 ε θαηάζηαζε ζπλερίδεη λα είλαη παξφκνηα, δειαδή, ε εηαηξεία θαη πάιη 

πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο πάλσ απφ ην λεθξφ ζεκείν παξνπζηάδνληαο θέξδε κεηά 

θφξσλ χςνπο 2.356.000 εθαη. ιίγν ιηγφηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.   

Σέινο γηα ηε CRETA FARM θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2010 κε 31/12/2010 νη  

πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ θαη πάιη πςειφηεξεο απφ ην λεθξφ ζεκείν, 

ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε θαη πάιη ε εηαηξεία λα εκθαλίζεη θέξδε κεηά θφξσλ χςνπο 

2.983.000 εθαη. ηα νπνία ήηαλ πςειφηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. πλνιηθά 

ινηπφλ, παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία CRETA FARM παξνπζηάδεηαη εμαηξεηηθά 

βηψζηκε, κε θέξδε θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο γηα ην κέιινλ. 

ια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.10.1.31) θαη 

ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 

Πίλαθαο 3.10.1.31: Νεθξφ ζεκείν γηα ηελ CRETA FARM.  

CRETA FARM 2008 2009 2010 

ΠΧΛΖΔΗ 103.241.000 105.829.000 99.531.000 

ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ (ζε έζνδα) 83.870.366 86.698.983 82.376.190 
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Γηάγξακκα 3.10.1.27: Νεθξφ ζεκείν CRETA FARM 

 

IFANTIS 

ζνλ αθνξά ηελ IFANTIS, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη κφλν γηα ην 2008 θαη 2010. 

Έηζη ινηπφλ, ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2008 κε 31/12/2010 ε IFANTIS παξνπζίαζε 

πσιήζεηο 76.759.194 εθαη.. Σν λεθξφ ζεκείν εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ρακειφηεξν 

ζηα 56.337.450 εθαη.. Ζ εηαηξεία ινηπφλ θαίλεηαη λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηηο θαη κάιηζηα λα εκθαλίζεη θέξδε κεηά θφξσλ χςνπο 8.859.557 εθαη., 

πςειφηεξα απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο εηαηξείεο.  

Γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1/1/2009 κε 31/12/2009 παξνπζηάδεηαη λα θάλεη 

πσιήζεηο 76.436.456 εθαη. ελψ ην λεθξφ ζεκείν εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ θαη πάιη 

ρακειφηεξα ζηα 55.540.712 εθαη.. Βιέπνπκε φηη ε εηαηξεία θαη απηή ηε ρξνληά 

κπνξεί φρη κφλν λα θαιχςεη ηα ζηαζεξά ηεο έμνδα αιιά θαη λα παξνπζηάζεη θέξδε 

κεηά θφξσλ πνπ αλήιζαλ ζηα 7.040.807 εθαη.. πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ε IFANTIS δελ θαίλεηαη λα αλεζπρεί κηαο θαη ε εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί 

πεξηζζφηεξα θέξδε (EBIT) απφ ηνπο δχν βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο. Καη ζε απηή 

ηελ εηαηξεία, φπσο θαη ζηελ CRETA FARM, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο είλαη κεγάιεο.   

ια ηα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.10.1.32) θαη 

ζην αθφινπζν δηάγξακκα. 

 

2008 2009 2010

103241000 105829000 99531000
83870366 86698983 82376190

ΝΕΚΡΟ ΗΜΕΙΟ

Πωλήςεισ Νεκρό ςημείο 
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Πίλαθαο 3.10.1.32: Νεθξφ ζεκείν γηα ηελ IFANTIS. 

IFANTIS 2008 2009 2010 

ΠΧΛΖΔΗ 76.759.194 76.436.456 78.285.083 

ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ (ζε έζνδα) 56.337.450 55.540.712 54.457.058 

                         

Γηάγξακκα 3.10.1.28: Νεθξφ ζεκείν IFANTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010

76.759.194 76.436.456 78.285.083

56.337.450 55.540.712 54.457.058

ΝΕΚΡΟ ΗΜΕΙΟ

Πωλήςεισ Νεκρό ςημείο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ Διιάδα ε εγρψξηα παξαγσγή αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ ζεκείσζε 

αχμεζε απφ ην 1994 έσο ην 2009 παξνπζηάδνληαο κέζν ξπζκφ αχμεζεο 3,04%.  

Αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη νη εμαγσγέο θαη νη εηζαγσγέο. Παξφιε ηελ αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαιχπηεηαη απφ ηελ 

εγρψξηα παξαγσγή ζε πνζνζηφ 86,5%. Σξείο είλαη νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ 

θαηέρνπλ θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά ε IFANTIS, ε CRETA FARM θαη ε 

NIKAS. Οη εηαηξείεο απηέο θαζνξίδνπλ θαη ην ζχλνιν ησλ κεγεζψλ ζηνλ θιάδν.  

Δθαξκφδνληαο ην ππφδεηγκα ηνπ PORTER γηα ηε ζηξαηεγηθή νκάδα IFANTIS, 

CRETA FARM, NIKAS ζπκπεξαίλνπκε φηη ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

ζηξαηεγηθή νκάδα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε γηαηί απαηηνχληαη πςειέο δαπάλεο ζε 

θεθάιαηα, δηαθήκηζε, ηερλνγλσζία θαη εμνπιηζκφ.  

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ραξαθηεξίδεηαη κέηξηα κε ρακειή γηα 

ηνλ θιάδν. κσο νη εηαηξείεο ηεο ππφ εμέηαζεο νκάδαο ζπλεξγάδνληαη κε 

πξνκεζεπηέο απφ ηελ Δπξψπε πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζε group, γεγνλφο πνπ 

απμάλεη ηε δχλακε ηνπο, ελψ ηα πξντφληα ηνπο δελ είλαη δηαθνξνπνηεκέλα. Γελ 

πξέπεη λα μερλάκε ην γεγνλφο φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο είλαη θαζεηνπνηεκέλεο έηζη 

πεξηνξίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζρέζε ηνπο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Απφ ηελ άιιε ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη πνιχ κεγάιε. Ζ ζεκαληηθφηεξε αηηία 

είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη ηα νπνία 

θαηαθιχδνληαη απφ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

Ο αληαγσληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο πνπ 

κειεηάκε είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. Απηφ νθείιεηαη ζην ηζνδχλακν κέγεζνο, ηε κε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ζην ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ 

θαη ζηα ζεκαληηθά εκπφδηα εμφδνπ. Σέινο, ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

ραξαθηεξίδεηαη κέηξηα σο ρακειή κηαο θαη ηα ππνθαηάζηαηα «ζλαθ» δελ κπνξνχλ λα 

θαζνξίζνπλ ζεκαληηθά ηηο αλψηαηεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ.   

Απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πξνθχπηεη φηη ε 

εηαηξεία IFANTIS αλαδεηθλχεηαη ε πιένλ θεξδνθφξνο ειιεληθή βηνκεραλία ζηνλ 

θιάδν ησλ αιιαληηθψλ – θξεαηνζθεπαζκάησλ γηα ην 2010. Παξφιν πνπ δελ 

θαηάθεξε λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο βειηίσζε εληππσζηαθά ηελ θεξδνθνξία ηεο. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε, ε CRETA FARM πξαγκαηνπνηεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο γηα ην 2010 ησλ χςνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε 99.531.000, 

αθνινπζεί ε εηαηξεία NIKAS κε 87.025.863 θαη ε εηαηξεία IFANTIS πνπ 

δηακνξθψλεη ηηο ιηγφηεξεο πσιήζεηο ην χςνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζηα 78.285.083. 

κσο φπσο πξναλαθέξακε, ε εηαηξεία IFANTIS ην 2010 θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη 

ηα πεξηζζφηεξα θέξδε κεηά θφξσλ, κε ηελ CRETA FARM λα αθνινπζεί ελψ ε 

NIKAS ήηαλ ε κφλε εηαηξεία πνπ εκθάληζε δεκηέο, δηαγξάθνληαο κηα αξλεηηθή 

πνξεία. Με ην πςειφηεξν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ε 

IFANTIS ελψ ε ίδηα εηαηξεία παξνπζηάδεη θαη ην πςειφηεξν θαζαξφ πεξηζψξην 

θέξδνπο. Γεχηεξε έξρεηαη ε CRETA FARM θαη ηξίηε ε NIKAS. 

ζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη πάιη ε IFANTIS εκθαλίδεηαη λα ππεξηεξεί έλαληη ησλ νκνεηδψλ 

απνδεηθλχνληαο ηνλ θαιφ ρεηξηζκφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο αιιά θαη ηθαλνπνηψληαο ηνπο 

κεηφρνπο ηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σελ 

αθνινπζεί θαη πάιη ε CRETA FARM ε νπνία δηακνξθψλεη ζεηηθνχο δείθηεο πνπ 

φκσο είλαη αξθεηά ρακειφηεξνη ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε. Ζ NIKAS απφ ηελ άιιε ελψ 

παξνπζηάδεη δείθηε απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ  

CRETA FARM εκθαλίδεη αξλεηηθφ δείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Ζ εηαηξεία NIKAS θαηάθεξε ην 2010 λα αληηζηξέςεη ην δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο 

κε αλαδηάξζξσζε δαλεηζκνχ αλεβάδνληαο ηνλ πάλσ απφ ηελ κνλάδα. Σελ αθνινπζεί 

ε IFANTIS πνπ φκσο δηαρξνληθά εκθαλίδεη δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο πάλσ απφ 

ηελ κνλάδα. Δλψ ζηελ ηξίηε ζέζε έξρεηαη ε CRETA FARM πνπ παξνπζηάδεη δείθηε 

θάησ απφ ηελ κνλάδα. 

Καη νη ηξεηο εηαηξείεο ιφγσ ηνπ φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν ησλ ηξνθίκσλ 

παξνπζηάδνπλ ιίγεο εκέξεο απνζεκάησλ ελψ νη εκέξεο απαηηήζεσλ θαη νη κέξεο 

πιεξσηέσλ θπκαίλνληαη ζε ινγηθά πιαίζηα. εκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί φηη ην 2010 

θαη νη ηξεηο εηαηξείεο θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηηο εκέξεο απνπιεξσκήο 

ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Δδψ ζα πξέπεη λα πνχκε φηη επεηδή ε CRETA FARM επεηδή 

έρεη πεξηζζφηεξα ζηάδηα παξαγσγήο απφ ηηο άιιεο δχν παξνπζηάδεη κηθξφηεξν δείθηε 

θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ελψ ε NIKAS θαη ε IFANTIS δε δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα 

κεηαμχ ηνπο. 



92 
 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ελ ιφγσ εηαηξείεο 

ζηεξίδνληαη έληνλα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Απνδεηθλχεηαη φηη 

πάλσ απφ ην κηζφ ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ πξνέξρεηαη απφ άιιεο πεγέο εθηφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Πην ραξαθηεξηζηηθά, νη εηαηξείεο NIKAS θαη IFANTIS δηαρξνληθά 

παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ δαλεηζκφ κηαο θαη ηα μέλα θεθάιαηα είλαη ζρεδφλ ηξεηο 

θνξέο πςειφηεξα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. Απφ ηελ άιιε ε CRETA FARM 

παξνπζηάδεη ην ρακειφηεξν δείθηε μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα θαλεξψλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο λα ρξεκαηνδνηεί πην εχθνια κε δηθά ηεο θεθάιαηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θαη νη ηξεηο εηαηξείεο είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο έμνδα, ελψ ηε κεγαιχηεξε επθνιία 

ηελ παξνπζηάδεη ε εηαηξεία IFANTIS. ζνλ αθνξά ην ζχλνιν ην ελεξγεηηθνχ ηνπο 

παξαηεξνχκε φηη ζρεδφλ ην κηζφ απνηειείηαη απφ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θάηη 

πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ηνπο κηαο θαη είλαη εηαηξείεο εληάζεσο παγίνπ 

εμνπιηζκνχ. πσο πξναλαθέξακε ηηο κεγαιχηεξεο παγηνπνηήζεηο ηηο παξνπζηάδεη ε 

CRETA FARM ιφγσ ηεο θαζεηνπνίεζεο ζηελ παξαγσγή. 

ρεηηθά κε ην θεθάιαην θίλεζεο, ε εηαηξεία IFANTIS παξνπζηάδεη γηα νιφθιεξε ηελ 

ηξηεηία πνπ εμεηάδνπκε κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νκνεηδείο 

ηεο. Σν θεθαιαίν θίλεζεο είλαη ζεηηθφ θαη ζε ινγηθά πιαίζηα ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο θαη ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο πάλσ απφ ηελ κνλάδα θαη ηα ηξία έηε.  

ρεηηθά κε ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο θαη νη ηξεηο εηαηξείεο πνπ εμεηάδνληαη 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο. Σν πςειφηεξν επίπεδν παξνπζηάδεη ε 

IFANTIS αθνινπζεί ε CRETA FARM θαη ηέινο κε αξθεηή δηαθνξά ε NIKAS. κσο 

ε κνλαδηθή εηαηξεία πνπ παξνπζηάδεη θαη ζεηηθέο ζπλνιηθέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ε 

IFANTIS. Αθφκα, ηα θέξδε αλά κεηνρή ηεο IFANTIS παξνπζηάδνληαη πςειφηεξα 

απφ ηηο νκνεηδήο ελψ θαη νη ηξεηο εηαηξείεο πνπ εμεηάζακε πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο 

πάλσ απφ ην λεθξφ ζεκείν. 

Ζ παξαπάλσ δείθηεο θαζψο θαη ε θαιή πνξεία πνπ παξνπζίαζε ε εηαηξεία IFANTIS 

απνηππψλνληαη θαη απφ ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα ηεο 

εθεκεξίδαο ην ΒΖΜΑ ζηηο 28/2/2010, ην 2009 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά γηα ηνλ 

θιάδν ησλ αιιαληηθψλ. ην θιείζηκν ηνπ ρξφλνπ ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ θαη ε 

IFANTIS θάλεη ηελ αλαηξνπή. Ζ εηαηξεία μεθίλεζε επηζεηηθή δηαθεκηζηηθή 

πξνζπάζεηα πνπ εμαθνινπζεί κέρξη θαη ζήκεξα, κε αηρκή ηνλ «Gummy Bear» ζην 
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παξηδάθη πνπ απνηειεί ην πην δπλακηθφ πξντφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα απνδείρηεθε ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε θαη ε ελ ιφγσ εηαηξεία 

θέξδηζε ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο, θαηαθηψληαο θάπνηα ζηηγκή ηελ πξψηε ζέζε 

ηνπ θιάδνπ.  

Μέζα ζε έλα αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε 

IFANTIS θαηαθέξλεη κε πνιιέο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing να δηαηεξεί ζε 

πνιχ πςειά επίπεδα ηα κεξίδηα ηεο επελδχνληαο ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πνηθηιία 

ησλ θσδηθψλ δηεθδηθψληαο ην ρψξν πνπ ηεο αλήθεη ζηελ Διιάδα θαη κάιηζηα  φπσο 

δείρλνπλ ηα ζηνηρεία δείρλεη λα ην έρεη θαηαθέξεη. Παξ’ φιν ηνλ απμεκέλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ε εηαηξεία θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη 

ζην δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη.  

Οη πξνζπάζεηεο γηα επηβίσζε θαη θεξδνθνξία ζην δχζθνιν απηφ πεξηβάιινλ 

απνηππψλνληαη θαη ζηηο ελέξγεηεο ηεο CRETA FARM. Κξίλνληαο απφ ηα φζα 

πξάηηνπλ νη δχν κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πνπ εμεηάδνπκε, θαίλεηαη φηη παξ’ 

φιεο ηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, δε θαίλεηαη λα έρνπλ αθήζεη ηα πξάγκαηα 

ζηελ ηχρε ηνπο. Αληηιακβάλνληαη φηη ζα απαηηεζεί ρξφλνο, ρξήκα, ππνκνλή θαη 

επηκνλή πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θάπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη γη’ απηφ ίζσο, 

CRETA FARM θαη NIKAS ζηξάθεθαλ ήδε ζηηο μέλεο αγνξέο, απφ φπνπ 

πξνζβιέπνπλ ζε ζεκαληηθνχο ηδίξνπο, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα εμαζθαιίζνπλ 

πνηέ απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.  

Ο leader ηνπ θιάδνπ, ε CRETA FARM εθηηκψληαο φηη νη πξννπηηθέο ζεκαληηθήο 

αλφδνπ ησλ εξγαζηψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά είλαη πεξηνξηζκέλεο έρεη ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζε ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο παξαγσγνχο θξέαηνο ζε κεγάιεο αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα αιιαληηθά ηεο κε ην brand "Δλ Διιάδη" βξίζθνληαη ήδε απφ ην 

2008 ηνπνζεηεκέλα ζηηο ΖΠΑ κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ζπλάςεη 

κε ηελ Clemens Investments LLC (6
ε
 ζε κέγεζνο εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ζηηο ΖΠΑ). 

Αλάινγα έδξαζε θαη ζηελ Ηζπαλία φπνπ ζρεηηθά πξφζθαηα ζηηο 12/3/09 πξνρψξεζε 

ζε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αrgal Groupo Alimentario (3
ε
 ζε κέγεζνο εηαηξεία 

ηνπ θιάδνπ ζηελ Ηζπαλία) κέζσ joint venture, γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο, πνπ κεηαθξάδεηαη ζηελ θαηαλάισζε 600 ρηι. ηφλσλ εηεζίσο, κε ηδίξν 

λα αγγίδεη ηα 7 δηο. επξψ. ηε ζπλέρεηα βήκα βήκα πξαγκαηνπνίεζε θαη άιιεο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο φπσο απηή ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 κε ηελ νπεδηθή Parsons 
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AB κέζσ θνηλνπξαμίαο. Σνλ 7/2010 ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ GSI ε πξψηε ζε 

κέγεζνο εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ζηελ Ηηαιία κέζσ joint venture. ην ζηφραζηξν ηεο 

CRETA FARM βξίζθνληαη επίζεο θη άιιεο αγνξέο, φπσο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο 

Αγγιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη άιιεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, ην 

απνηειεζκαηηθφ management πνπ δηαζέηεη, ηνλ κέρξη ηψξα επηρεηξεκαηηθφ θαη 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ ηεο, ηελ πγηή θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε θαη ην απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ, εθηηκνχκε φηη ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο δηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο είηε απηέο 

αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε είηε ην επξχηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηε NIKAS απνδεηθλχεη φηη ηα πξάγκαηα δελ πάλε 

θαζφινπ θαιά. Παξάιιεια, νη πξννπηηθέο ζεκαληηθήο αλφδνπ ησλ εξγαζηψλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. ηελ πξνζπάζεηα ηεο ινηπφλ γηα 

αλάθακςε,  πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ δίθηπν παξαγσγήο θαη 

δηαθίλεζεο αιιαληηθψλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, πξνζδνθψληαο ηαρχηεξνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ζε ελνπνηεκέλε βάζε. Μηα απφ ηηο θηλήζεηο ηεο είλαη θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Νν 1 γαιαθηνπαξαγσγφ εηαηξεία γηα δηαλνκή πξντφλησλ ζηε 

Ρνπκαληθή αγνξά ην 2008. Βέβαηα δελ εγθαηαιείπεη ηε "κάρε" πνπ δίλεη ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. Ήδε δηέθνςε ηηο κε θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηαπηφρξνλα 

ελίζρπζε ηα ζηξαηεγηθά ηεο πξντφληα, απφ ηα νπνία εμαζθαιίδεη πςεινχο ξπζκνχο 

αχμεζεο ηνπ ηδίξνπ ηεο. Με φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο επειπηζηεί φηη γξήγνξα ζα 

επηζηξέςεη ζηελ θεξδνθνξία αλ θαη ηα ζηνηρεία δελ θαίλεηαη λα είλαη επλντθά γηα ηελ 

εηαηξεία.     
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