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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

� Η σπουδαιότητα του οίνου κάνει την εµφάνισή της στην αρχαιότητα, καθώς από τότε το κρασί το
τιµούσαν σε γιορτές και συνδεόταν άµεσα µε τον πολιτισµό και την ιστορία της Ελλάδας.

� ∆ιάφορες πηγές της ιστορίας και της αρχαιολογίας µαρτυρούν την διαχρονική εξέλιξη της καλλιέργειας
αµπέλου, της παραγωγής, χρήσης και εµπορίας οίνου στον Ελλαδικό χώρο.

� Σήµερα ο κλάδος της οινοποιίας αποτελεί κινητήριο µοχλό ανάπτυξης στην Ελλάδα, που οδηγεί ολοένα
και περισσότερο στην ίδρυση επιχειρήσεων παραγωγής οίνου.

� Για την ίδρυση και λειτουργία µίας πετυχηµένης οινοποιητικής µονάδας, απαιτείται τεχνογνωσία, έρευνα, 
σωστή οργάνωση, σύγχρονες εγκαταστάσεις και µεράκι.

� Κάθε επιχείρηση µεταποίησης σταφυλιών, θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση των δυνατοτήτων της, να
κατανοεί τους στόχους της και να έχει καθορήσει τις στρατηγικές της.



Μακροοικονοµικό Περιβάλλον

� Το περιβάλλον αποτελείται από όλα τα εξωτερικά στοιχεία που επηρεάζουν τις αποφάσεις µιας επιχείρησης.

� Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται µέσα σε ένα σύνθετο οικονοµικό, πολιτικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον.

� Οι αλλαγές του περιβάλλοντος οδηγούν τις επιχειρήσεις στην εφαρµογή νέων στρατηγικών, που µε τη σειρά τους οδηγούν

στην ανάγκη διαµόρφωσης νέων οργανωτικών δοµών.

� Εξ’ αιτίας αυτών των τάσεων το περιβάλλον µιας επιχείρησης καθίσταται εξαιρετικά ασταθές σε σχέση µε το παρελθόν.

� Οι µεταβλητές γενικευµένου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος απεικονίζονται παρακάτω



Πολιτικό – Νοµικό Περιβάλλον

� Ο όρος πολιτικό περιβάλλον εκφράζει τη γενική πολιτική κατάσταση της χώρας στην οποία η επιχείρηση

εδρεύει.

� Το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη σταθερότητα τα τελευταία 30 χρόνια. Οι

όποιες πολιτικές ανακατατάξεις ή αλλαγές γίνονται ήπια και µε δηµοκρατικές διαδικασίες.

� Το Ελληνικό κράτος βέβαια χαρακτηρίζεται από έντονη γραφειοκρατία σε όλες τις δοµές της δηµόσιας

ζωής του, κάτι που δρα ανασταλτικά πολλές φορές για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δράσης. 

� Γίνεται προσπάθεια όµως να δηµιουργηθεί το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον µε τους υπάρχοντες

πόρους και δυνατότητες, για να ανθίσει η επιχειρηµατικότητα. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.), αποτελεί µια επιπλέον ώθηση στην όλη προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη. 



� Στον κλάδο της οινοποιίας υπάρχουν µια πληθώρα νόµων, οδηγιών και διαταγµάτων που χτίζουν ένα

νοµικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει όλες τις νόµιµες διαδικασίες. 

� Καθορίζουν την φορολογική οµάδα που ανήκει το κάθε αλκοολικό προϊόν που προέρχεται από την

επεξεργασία των σταφυλιών επιβάλουν τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της

ποιότητας στα προϊόντα και την ασφάλεια των εργαζοµένων και κυρίως των καταναλωτών. 

� Με βάση το θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ τα κρασιά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες προϊόντων:
� Οίνοι Ονοµασίας Προέλευσης

� Επιτραπέζιοι Οίνοι

� Τοπικοί Οίνοι

� Οίνοι Ονοµασίας κατά παράδοση

� Οι τύποι των κρασιών σχετίζονται µε το χρώµα, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα και την περιεκτικότητα σε

διοξείδιο του άνθρακα. 



Οικονοµικό Περιβάλλον

� Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες µεταβλητές καθώς επηρεάζει

µε τον ίδιο τρόπο µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις.

� Ο πληθωρισµός, τα επιτόκια, οι µεταβολές στο διαθέσιµο εισόδηµα, οι δείκτες του χρηµατιστηρίου και το

στάδιο του επιχειρηµατικού κύκλου είναι ορισµένοι από τους παράγοντες του µακρό – οικονοµικού

περιβάλλοντος που µπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρηµατικές πρακτικές σε µια επιχείρηση.  

� Στα πλαίσια του οικονοµικού περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλύουν:

� Την κατάσταση των οικονοµικών µεγεθών της χώρας, όπως το Α.Ε.Π.
� Το επίπεδο της ανεργίας

� Την προσφορά χρήµατος

� Τη διαθεσιµότητα ενέργειας, πρώτων υλών και το ανάλογο κόστος

� Το διαθέσιµο εισόδηµα αγοραστών

� Τις πληθωριστικές τάσεις

� Το ύψος των πραγµατοποιηθέντων επενδύσεων



� Με βάση τα διαθέσιµα µη εποχικά διορθωµένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά το

3o  τρίµηνο του 2013, παρουσίασε µείωση κατά 3,0%, σε σχέση µε το 3o  τρίµηνο του 2012. 

� Παρατηρούµε ότι ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ παρέµεινε αρνητικός σε όλη τη διάρκεια του

2012, ενώ για ολόκληρο το έτος διαµορφώθηκε κατά µέσο όρο στο -7%, ενώ υπάρχει µια σχετική άνοδος

µέχρι το 3ο τρίµηνο του 2013.



� Σε ότι αφορά τον πληθωρισµό, βάσει του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, προκύπτει ότι πτωτική πορεία από

τις αρχές του 2011 συνεχίζει να υφίσταται.



� Ο ρυθµός ανόδου της απασχόλησης επιβραδύνθηκε την τελευταία πενταετία. Τα µηνύµατα από το 2009 
είναι περισσότερο απογοητευτικά αφού παρατηρείται µείωση της απασχόλησης και αντίστοιχη αύξηση

του ποσοστού ανεργίας. 

� Παρουσιάζονται διαγράµµατα που αφορούν την κατάσταση της ανεργίας:



Κοινωνικό – Πολιτιστικό Περιβάλλον

� Μεγάλης βαρύτητας παράµετρος θα πρέπει να θεωρείται και το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον το

οποίο περιβάλει την επιχείρηση. 

� Το περιβάλλον αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιών, των ιδανικών και άλλων χαρακτηριστικών

που διακρίνουν τα µέλη µιας οµάδας από µία άλλη. 

� Μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει να αναλυθούν όσον αφορά το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον

είναι:
� Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής

� Η σηµασία της καριέρας σε κάθε χώρα

� Η στάση των καταναλωτών σε συγκεκριµένες ενέργειες marketing
� Οι ηθικοί κανόνες και η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων

� Η ισότητα των µειονοτήτων

� Οι επιχειρηµατικοί οργανισµοί θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τον τρόπο που ο εκάστοτε παράγοντας του

κοινωνικό-πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι δυνατόν να τον επηρεάσει

� Όσον αφορά τον κλάδο που µας απασχολεί, πρόσφατη έρευνα έδειξε, ότι το κρασί αποτελεί την πρώτη

προτίµηση των Ελλήνων καταναλωτών µεταξύ αλκοολούχων ποτών µε ποσοστό 55%. 



Τεχνολογικό περιβάλλον

� Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού µας είναι η τεχνολογική πρόοδος σε όλους τους τοµείς της επιστήµης. 

� Καινούργιος µηχανολογικός εξοπλισµός, καινοτοµίες στις µεθόδους παραγωγής και φυσικά η ταχύτητα
στην µετάδοση των δεδοµένων και των πληροφοριών.

� Το τεχνολογικό περιβάλλον περιλαµβάνει:
� Τις ανακαλύψεις της επιστήµης.
� Τις βελτιώσεις µηχανηµάτων και των µεθόδων παραγωγής

� Την πρόοδο της αυτοµατοποίησης

� Την πρόοδο της επεξεργασίας δεδοµένων

� Όσον αφορά τον κλάδο της οινοποιίας το τεχνολογικό επίπεδο των παραγωγικών µονάδων έχει

βελτιωθεί σηµαντικά και οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει πλήρως αυτοµατοποιηµένες µεθόδους

παραγωγής, ενώ όλες πλέον οι επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον δικά τους χηµικά εργοστάσια. Αντίθετα, 
φαίνεται ότι ο τοµέας που καθυστερεί είναι αυτός της πρωτογενής παραγωγής, δηλαδή την εφαρµοσµένη

αµπελοοινική έρευνα.

� Στα πλαίσια αυτά µια αποτελεσµατική λύση είναι η συνεργασία µεταξύ των οινοποιείων, η
δηµιουργία συµµαχιών και δικτύων. Οι νέες τεχνολογίες µε τις δυνατότητες που παρέχουν

ενισχύουν, υποστηρίζουν και διευκολύνουν την δηµιουργία δικτύων και συνεργασιών. 



Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας

� Ορισµένοι από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση του οίνου είναι η τιµή του σε

συνδυασµό µε το διαθέσιµο εισόδηµα, οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, η εποχικότητα και ο

τουρισµός. Σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης του οίνου είναι η εποχικότητα που

παρουσιάζει. 

� Η τιµή του κρασιού σε συνδυασµό µε το διαθέσιµο εισόδηµα λειτουργεί θετικά ή αρνητικά ως προς τη

ζήτηση του οίνου. 

� Σε συνθήκες µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος, µειώνεται η κατανάλωση κρασιού σε χώρους

ψυχαγωγίας / εστίασης (κρύα αγορά), είτε λόγω περιορισµού των εξόδων εκτός οικίας, είτε λόγω
υποκατάστασης µε άλλα φθηνότερα προϊόντα. 

� Η διαφήµιση, τέλος, αποτελεί κι αυτή σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης του κρασιού. Οι

µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις, δαπανούν σηµαντικά ποσά για την προβολή των προϊόντων τους, η
οποία πραγµατοποιείται µέσω περιοδικών και εφηµερίδων, µε σκοπό να επηρεάσουν τις προτιµήσεις των

καταναλωτών. 



Προσφορά Προϊόντων Οινοποιίας

� Με την παραγωγή κρασιού απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από

ανοµοιοµορφία, τόσο ως προς το µέγεθος, όσο και ως προς τα κρασιά τα οποία παράγουν. 

� Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν µακροχρόνια παρουσία στον κλάδο, σύγχρονες οινοποιητικές εγκαταστάσεις

και διαθέτουν ισχυρά εµπορικά σήµατα. 

� Ωστόσο και µεσαίου µεγέθους εταιρείες έχουν αξιόλογη παρουσία στην αγορά εµφιαλωµένου κρασιού, 
έχοντας καθιερώσει στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερων ποικιλιών. 

� Οι δώδεκα µεγαλύτερες εταιρείες κλάδου παρουσιάζονται παρακάτω: 





� Ο έντονος ανταγωνισµός στον κλάδο της Οινοποιίας, καθιστά το δίκτυο διανοµής σηµαντικό παράγοντα

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.

� Οι µεγάλες οινοβιοµηχανίες, έχουν αναπτύξει δικά τους δίκτυα και προµηθεύουν απευθείας τα κυριότερα

σηµεία της «κρύας» αγοράς και τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ-µάρκετ. 

� Τέλος, στον κλάδο εµφανίσθηκαν και επιχειρήσεις που εξειδικεύτηκαν στην διακίνηση ποιοτικών

ελληνικών κρασιών από το χώρο των λεγόµενων «µικρών παραγωγών», βοηθώντας έτσι στην διάδοση

και καθιέρωση αυτής της κατηγορίας προϊόντων

� Τα επισκέψιµα οινοποιεία αποτελούν ένα ακόµη σηµείο διάθεσης, όσον αφορά επιχειρήσεις που

λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. 



� Συγκρινόµενες µε οινοβιοµηχανίες άλλων χωρών οι ελληνικές είναι µικρές επιχειρήσεις. Οι τοπικές

ελληνικές ποικιλίες αποτελούν τον κρισιµότερο παράγοντα που διαφοροποιεί το ελληνικό από το διεθνές

κρασί. 

� Οι χώρες που εστιάζεται το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για εξαγωγές είναι η Μεγάλη

Βρετανία, η Γερµανία, οι Η.Π.Α. και η Κίνα. 

� Οι υψηλές τιµές είναι το σηµαντικότερο οικονοµικό εµπόδιο και προκύπτει ως αποτέλεσµα του υψηλού

κόστους παραγωγής και των µεταφορικών εξόδων και των υψηλών απαιτήσεων για επενδύσεις για την

εισαγωγή στον κλάδο. 

� Επιπρόσθετα, η απουσία καλά οργανωµένων ερευνών αγοράς στην οινοβιοµηχανία και το γεγονός ότι

πολλές επιχειρήσεις είναι ικανοποιηµένες µε τις πωλήσεις σε εγχώριο επίπεδο, αποτελούν ανασταλτικούς

παράγοντες. 

� Όσον αφορά την εγχώρια κατανάλωση οίνου, καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τα εγχώρια προϊόντα.

� Αναφορικά µε την διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία κρασιών εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό

καταλαµβάνουν τα λευκά κρασιά και κυρίως η ρετσίνα που παρουσιάζεται στην Βόρεια Ελλάδα. 



Γενικά Χαρακτηριστικά Κλάδου

� Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου κλάδου είναι η µακραίωνη παράδοση της
αµπελοκαλλιέργειας – οινοποιίας στην Ελλάδα.

� Στην παρούσα φάση ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα περιλαµβάνει λίγες οινοβιοµηχανίες µεγάλου
µεγέθους, καθώς και πλήθος µικροµεσαίων οινοποιητικών επιχειρήσεων, αγροτικών συνεταιρισµών και
εισαγωγικών εταιρειών.  

� Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα και η φήµη των εµφιαλωµένων ελληνικών κρασιών έχει βελτιωθεί σε
µεγάλο βαθµό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς βραβεύσεις που αποσπούν σε διεθνείς
διαγωνισµούς. 

� Η αγορά του κρασιού διακρίνεται στην «κρύα», που περιλαµβάνει κυρίως τους χώρους διασκέδασης και
εστίασης, καθώς και στη «ζεστή», που αφορά την οικιακή κατανάλωση. 

� Η διανοµή των προϊόντων πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο µέσω χονδρεµπόρων και αντιπροσώπων, 
ενώ τα σούπερ µάρκετ και οι κάβες αποτελούν τα βασικότερα σηµεία λιανικής πώλησης.



Περιγραφή Προϊόντων Κλάδου – Πρώτες Ύλες

� Σηµαντικό κριτήριο διάκρισης των κρασιών αποτελεί η αµπελουργική ζώνη προέλευσης του κρασιού και

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται µε αυτήν. 

� Με βάση το θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ τα κρασιά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες προϊόντων:
� Οίνοι Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). 

� Οίνοι Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.). 
� Ποικιλιακοί Οίνοι. 
� Οίνοι χωρίς ένδειξη Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. 

� Η πρώτη ύλη του κρασιού είναι οι ρώγες του σταφυλιού που περιέχουν σάκχαρα, καθώς επίσης οργανικά

οξέα και νερό. 

� Το οινόπνευµα που περιέχει το κρασί παράγεται από τα σάκχαρα του µούστου µε την αντίδραση της

αλκοολικής ζύµωσης.

� Συνήθως όσο πιο πολύ διαρκεί η ζύµωση, τόσο πιο πολλά αρώµατα ζύµωσης θα περιέχει το κρασί. Η
ωρίµανση των κρασιών εξαρτάται από το είδος και την ποικιλία από την οποία προέρχονται



Θεσµικό Πλαίσιο Κλάδου

� Από το 1962 στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής (Κ.Α.Π), εφαρµόσθηκε η κοινή οργάνωση της

αµπελοοινικής αγοράς (Κ.Ο.Α. οίνου). 

� Από το 1978 θεσπίστηκαν αρκετές παρεµβάσεις καθιερώνοντας:
� Τον περιορισµό των δικαιωµάτων αναφύτευσης και τη χορήγηση πριµοδοτήσεων για την εκρίζωση

αµπελώνων.

� Την εφαρµογή καθεστώτος τιµών και παρεµβάσεων στους επιτραπέζιους οίνους µε προορισµό την

απόσταξη, δηλαδή την απόσυρση σε µια εγγυηµένη τιµή των πλεονασµάτων της παραγωγής και τη

µεταποίησή τους σε πόσιµη ποσότητα αλκοόλ ή καύσιµο.

� Τα κυριότερα σηµεία της αναθεωρηµένης Κ.Ο.Α που θα αναφερθούν είναι τα παρακάτω:
� Εθνικά κονδύλια

� Τα κράτη µέλη µπορούν πλέον να προσαρµόσουν τα µέτρα στις ιδιαίτερες συνθήκες τους.

� Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης

� Κονδύλια θα µεταφερθούν στον προϋπολογισµό των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης και θα

δεσµευθούν για να διατεθούν σε περιοχές οινοπαραγωγής.
� Εκρίζωση

� ∆ίνεται η δυνατότητα στους µη ανταγωνιστικούς αµπελοκαλλιεργητές που επιθυµούν να

αποχωρήσουν από τον τοµέα, να αποχωρήσουν µε οικονοµική ενίσχυση. 

� Βελτίωση των κανόνων επισήµανσης

� Η έννοια των οίνων ποιότητας της ΕΕ βασίζεται στους οίνους µε προστατευόµενη γεωγραφική

ένδειξη και στους οίνους µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης. 



Συµπεράσµατα – Προοπτικές Κλάδου

� Το ανταγωνιστικό περιβάλλον περιλαµβάνει όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις

επιχειρήσεις στην οικονοµία. 

� Σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι να συνδυάζει τους παράγοντες αυτούς µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντλεί

πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της.

� Η ανάλυση του µικρό – περιβάλλοντος µιας επιχείρησης µπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά µε την

χρησιµοποίηση του µοντέλου των πέντε δυνάµεων του Porter.

� Την ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου.
� Την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στο κλάδο.

� Την διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών.
� Την διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών.
� Την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα.

� Κάθε µία από τις πέντε δυνάµεις του Porter ασκεί και µία πίεση στον κλάδο και στις επιχειρήσεις που

δρουν σε αυτό. 



� Η απειλή από τους νεοεισερχόµενους είναι χαµηλή. 

� Αντίθετα η ύπαρξη υποκατάστατων αποτελεί υψηλή απειλή.
� Οι προµηθευτές σε γενικό επίπεδο, αποτελούν χαµηλή δύναµη, καθώς υπάρχει πληθώρα προµηθευτών

πρώτης ύλης, µε αποτέλεσµα να συµπιέζονται οι τιµές. 
� Από την άλλη οι αγοραστές, παρουσιάζουν µία ισορροπηµένη τάση, αφού από τη µία υπάρχει δυσκολία

πρόσβασης στους αντιπροσώπους και από την άλλη υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους

εστίασης και κάβες. 
� Τέλος, ο ανταγωνισµός µεταξύ των υφιστάµενων επιχειρήσεων είναι αρκετά µεγάλος λόγο της αυξηµένης

προσφοράς προϊόντος και της γενικότερης µικρής συγκέντρωσης στα µερίδια αγοράς. 



Μελέτη περίπτωσης «Κτήµα κυρ-Γιάννη»

επέκταση-ίδρυση οινοποιείου

� Η εταιρεία ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ιδρύθηκε το 1997 από το Γιάννη Μπουτάρη. Με βασικές περιοχές έµφασης τη

Νάουσα και το Αµύνταιο, στις δύο πλευρές του όρους Βερµίου στη Βορειοδυτική Ελλάδα.

� Οι δραστηριότητες του Κτήµατος Κυρ-Γιάννη βασίζονται στο σύνολο τους στην εφαρµογή των αρχών της

ολοκληρωµένης καλλιέργειας. 

� Στο Κτήµα Κυρ Γιάννη γίνεται, συνεχής πειραµατική εργασία πάνω στις ιδιότητες του βαρελιού που

χρησιµοποιείται στην οινοποίηση (προέλευση, χωρητικότητα, κάψιµο, µέγεθος πόρων) και την επίδρασή

του πάνω στο κρασί. 

� Όραµα του κτήµατος Κυρ-Γιάννης είναι η ανάδειξη του δυναµικού του Ελληνικού –και ιδιαίτερα µάλιστα

του Μακεδονικού- αµπελώνα καθώς και η σταδιακή του καθιέρωση στον παγκόσµιο οινικό χάρτη.

� Σ’ αυτή τη λογική, η νέα γενιά κρασιών Κυρ-Γιάννη µε βάση το Ξινόµαυρο, αναµένεται να αποτελέσει

µοχλό για τη µελλοντική ανάπτυξη και την καθιέρωση της οινοποιίας και σε διεθνές επίπεδο.  



� Η επιχείρηση παράγει κρασιά που έχουν κατακτήσει πολλές διακρίσεις τόσο στο εσωτερικό αλλά και

στο εξωτερικό.

� Τα κυριότερα από αυτά είναι:

� Ερυθρός Οίνος

� ∆ύο Ελιές

� Παράγκα

� Γιανακοχώρι

� Μπλε Αλεπού

� Λευκός Οίνος

� Τέσσερις Λίµνες

� Σαµαρόπετρα

� Παράγκα

� Τα Ξινόµαυρα

� Καλή Ρίζα

� ∆ιάπορος

� Ραµνίτσα

� Ροζέ Οίνος

� Ακακίες

� Ακακίες sparkling



Επέκταση-ίδρυση οινοποιείου

� Αφού παραθέσαµε την εικόνα, την φιλοσοφία, την στρατηγική και τους στόχους αλλά και τα προϊόντα της

εταιρείας, θα προχωρήσουµε πλέον στην ίδρυση και σύσταση της επέκτασης του οινοποιείου του

κτήµατος Κυρ-Γιάννη.

� Η αξιολόγηση της επένδυσης, θα γίνει µε την βοήθεια λογιστικών φύλλων, βασιζόµενα στα πρότυπα του

Σωτήρη Καρβούνη. 

� Στον υπό ίδρυση φορέα δεν υπάρχει προηγούµενη οικονοµική δραστηριότητα.

� Σύµφωνα µε την εκπόνηση της οικονοµοτεχνικής µελέτης της υπό σύσταση εταιρίας «Οινοποιείο»
αναφορικά µε το µέγεθός της θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για το πρώτο έτος µετά την υλοποίηση

του επενδυτικού σχεδίου:

� Θα απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους
� Αναµένεται να έχει κύκλο εργασιών µικρότερο από 5.000.000€



Πρόγραµµα Επενδύσεων – Σκοπιµότητα

Επένδυσης

� Σύµφωνα µε τις αυξανόµενες εξαγωγές οίνου, την αύξηση κατανάλωσης αλλά και την αύξηση του

αγροτουρισµού στην χώρα µας κάνουν απαραίτητη την υλοποίηση του προτεινοµένου επενδυτικού

σχεδίου. 

� Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο η ίδρυση µιας περισσότερο οργανωµένης επιχείρησης. Ένα εµφιαλωτήριο

οίνου υψηλών προδιαγραφών µε πιστοποιητικά ποιότητας και µε απόκτηση βραβείων.

� Η σκοπιµότητα του παραπάνω επενδυτικού έργου στηρίζεται στα ακόλουθα δεδοµένα:

� Στην µεγάλη ζήτηση προϊόντων οίνου

� Στην ενίσχυση της οικονοµίας

� Στην ανάπτυξη του κλάδου της οινοποιίας τοπικά και εθνικά.

� Με την υλοποίηση του έργου του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου θα δηµιουργηθούν πολλά οφέλη

τόσο από τοπικής όσο και από εθνικής πλευράς. 



� Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να παράγει τα προϊόντα

που αναφέραµε παραπάνω. Πλέον η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής:



Κόστος – Ανάλυση – Αξιολόγηση Επένδυσης

� Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το αρχικό πάγιο και ο πίνακας προτύπου κόστους της

υποθετικής µας επένδυσης



� Έπειτα ο πίνακας της αρχικής Χρηµατοδότησης



� Τα ποσοστά αποσβέσεων και ο πίνακας των χρηµατοοικονοµικών µε τους όρους δανεισµού αλλά και τον

προβλεπόµενο κύκλο εργασιών.



Παραµετροποιηµένοι Πίνακες





















� Προβλεπόµενοι Αριθµοδείκτες



Συµπεράσµατα
� Έχοντας ολοκληρώσει την µελέτη για την ίδρυση οινοποιείου στην εγχώρια αγορά, διαπιστώνουµε ότι

επενδύουµε σε ένα σχετικά δύσκολο τοµέα για την Ελλάδα, αλλά µε το θετικό στοιχείο ότι τα τελευταία
χρόνια αναπτύσσεται µε πολύ καλό ρυθµό.

� Η ίδρυση του οινοποιείου έχει αρκετά µεγάλο κόστος για την ανάπτυξή του και την παραγωγή του
προϊόντος, αλλά παράλληλα µε καλή διαχείριση του µάρκετινγκ αποτελεί µια πολύ κερδοφόρα
επιχείρηση.

� Η δηµιουργία τοπικών οινοποιείων, µε στόχο την ορθή εκµετάλλευση των προϊόντων της αµπέλου και
την παραγωγή ποιοτικών οίνων, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στα απαιτητικά πρότυπα ποιότητας και να
είναι ανταγωνιστικοί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, είναι ένα ενθαρρυντικό βήµα για την οινική
παραγωγή του τόπου.

� Ακόµα και αναφορικά µε την δική µας µελέτη περίπτωσης, τα συµπεράσµατα που µπορούµε να
αντλήσουµε από την µελέτη της επένδυσης και τα οικονοµικά στοιχειά της είναι ότι η επιχείρηση µπορεί
να χαρακτηριστεί βιώσιµη και µπορούµε να το δούµε από τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης που είναι η
Καθαρή Παρούσα Άξια σε πρόγραµµα χωρίς εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις και στο πρόγραµµα µε
εξωτερικές επενδύσεις είναι θετική.

� Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας αυξάνεται σταδιακά οπότε η επιχείρησή µας γίνεται όλο και
καλύτερη από πλευρά ρευστότητας.  

� Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων κυµαίνεται σε αρκετά υψηλές τιµές γεγονός πολύ σηµαντικό, 
καθώς δείχνει την ικανότητα της εταιρείας να παράγει κέρδη από την χρήση των ιδίων κεφαλαίων της.

� Το ποσοστό του µικτού περιθωρίου κέρδους από τους δείκτες αποδοτικότητας επιτρέπει στην επιχείρηση
να προβεί σε αύξηση του κόστους παραγόµενων προϊόντων.  

� Τέλος ο δείκτης παγίων προς µακροχρόνιες υποχρεώσεις, αυξάνεται διαχρονικά που σηµαίνει ότι
αυξάνεται το περιθώριο ασφάλειας που απολαµβάνουν οι πιστωτές, καθώς και το ότι τυχόν επέκταση
των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγινε µε χρηµατοδότηση ιδίων κεφαλαίων.

� Σε σύγκριση µε τον κλάδο και µε τις µελέτες της Hellastat, ο δείκτης ρευστότητας βρίσκετε σε
ικανοποιητικά επίπεδα καθώς ο µέσος όρος του κλάδου είναι 1,71.

� Όσον αφορά τον δείκτη ταχύτητας είσπραξης, στη δικιά µας υπόθεση είναι αρκετά υψηλός καθώς έχουµε
µόνο απαιτούµενα µετρητά.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


