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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ελληνική ιστορία εξελίσσεται παράλληλα µε τον οίνο και την άµπελο. 

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. Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην 

ίδρυση µιας επιχείρησης µε σκοπό την ανάπτυξη, την ωρίµανση αλλά και την 

επέκτασή της. Πρόκειται για ένα οινοποιείο που εντάσσεται στον δευτερογενή 

τοµέα και συγκεκριµένα στον τοµέα της µεταποίησης. Εντάσσεται στις µικρές 

επιχειρήσεις λόγω του προσωπικού που είναι µικρότερο των 10 ατόµων και 

του κύκλου εργασιών που δεν ξεπερνά τα €5.000.000. Η επιχείρηση 

προσφέρει προϊόντα µετά από επεξεργασία των σταφυλιών (µεταποίηση). Για 

την επεξεργασία και παραγωγή του τελικού προϊόντος, αποσκοπεί στην 

απόκτηση του κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού για την οµαλή 

λειτουργία της επιχείρησης.  

 

ABSTRACT 

The Greek story evolves with wine and grapevine. The importance of 

wine made its appearance in ancient times, and since the wine was honored 

at festivals and directly linked to the culture and history of Greece. This study 

aims at establishing a business to develop, maturation and expansion. This is 

a winery that fits in the secondary sector and particularly in the manufacturing 

sector. It falls on small businesses because the staff is less than 10 people 

and turnover not exceeding € 5.000.000. The company offers products after 

processing of the grapes (manufacturing). To edit and produce the finished 

product is to acquire the appropriate machinery for the smooth running of the 

business. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η ύπαρξη του οίνου ως κινητήριου µοχλού της επιχειρηµατικότητας και 

του εµπορίου µαρτυρείται από αρχαιοτάτων ετών. Οι βασικές αρχές 

οινοποίησης καθώς και ο τρόπος χρήσης έχουν ελάχιστα αλλάξει από τότε, το 

περιβάλλον βέβαια µέσα στο οποίο γεννιέται και διακινείται είναι πλέον 

διαφορετικό. 

Όπως κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιµη και κερδοφόρα, έτσι 

και µία επιχείρηση µεταποίησης σταφυλιών, θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση 

των δυνατοτήτων της και να έχει κατανοήσει τους στόχους της, να έχει 

καθορήσει τις στρατηγικές της. 

Θα προωθηθούν ενέργειες χρηµατοδότησης που θα καλυφθούν από 

ιδία κεφάλαια και από τραπεζικό δανεισµό. Το µάρκετινγκ που εφαρµόζεται, 

βοηθά να γίνει διάγνωση, των αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς, ώστε να 

προγραµµατιστούν και να αναπτυχθούν τέτοια προϊόντα, που να καλύπτουν 

και να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. 

Στόχοι µετά την υλοποίηση της επένδυσης είναι πρώτον, η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων - αναγκών των πελατών της επιχείρησης 

δεύτερον, η µεγιστοποίηση των κερδών χωρίς να µειώνετε η ποιότητα των 

υπηρεσιών και τρίτον, η επέκταση της φήµης της επιχείρησης και η γενικότερη 

προώθησή της.  

Ακόµα θα παρουσιαστεί το οικονοµικό πλάνο της επιχείρησης το οποίο 

αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό γραπτό κείµενο που 

παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι 

ρεαλιστικό, εφικτό, ολοκληρωµένο, σύντοµο, κατανοητό και να αιχµαλωτίζει το 

ενδιαφέρον του επενδυτή - χρηµατοδότη. Το επιχειρηµατικό σχέδιο 

παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά στον επενδυτή - χρηµατοδότη, αλλά 

συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες, παραρτήµατα κλπ., στα οποία µπορεί 

αυτός να ανατρέξει για περισσότερη ενηµέρωση ή επιβεβαίωση κάποιων 

στοιχείων.  
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Αρχικά λοιπόν, παρουσιάζεται η µακροοικονοµική ανάλυση (Ανάλυση 

PEST), έτσι ώστε να γίνει πλήρη ανασκόπηση του περιβάλλοντος της 

επένδυσης. Έπειτα αναλύεται ο κλάδος της οινοποιίας, στοιχεία της αγοράς 

των προϊόντων, οι τάσεις και οι προοπτικές που υπάρχουν, η θέση που η 

επιχείρηση πρόκειται να καταλάβει στην αγορά. 

Ακόλουθα, παρουσιάζονται τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης και 

γίνεται συνοπτική περιγραφή της επένδυσης. Στη συνέχεια γίνεται η 

παρουσίαση του προγράµµατος της επένδυσης. Επίσης, γίνεται αναλυτική 

αναφορά στην δραστηριότητα της επιχείρησης, στον τόπο εγκατάστασής της, 

στο ανθρώπινο δυναµικό, στη παραγωγική διαδικασία του προϊόντος και στην 

σκοπιµότητα της επένδυσης. Ακόµη, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του 

επενδυτικού σχεδίου, αναφέρονται λόγοι για την πραγµατοποίησή του και οι 

επιδιωκόµενοι στόχοι του. 

Τέλος, αναλύονται τα οικονοµικά στοιχεία της επένδυσης και 

συγκεκριµένα, το κόστος της επένδυσης, το χρηµατοδοτικό σχήµα, γίνεται 

ανάλυση δαπανών και αξιολογείται η αποδοτικότητα της επένδυσης, καθώς 

επίσης παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα από την υλοποίηση της µελέτης και 

γίνεται η τελική αξιολόγηση της επένδυσης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το περιβάλλον αποτελείται από όλα τα εξωτερικά στοιχεία που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις µιας επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις σήµερα 

καθίσταται περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη να αναλύσουν τα 

χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος, προκειµένου να 

διαπιστώσουν και να αξιολογήσουν σηµαντικά γεγονότα που βρίσκονται εκτός 

ελέγχου της επιχείρησης. Σκοπός της ανάλυσης του περιβάλλοντος είναι να 

εντοπισθούν ευκαιρίες, αλλά και να µειώσει τον κίνδυνο από απειλές. 

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. (Μακροοικονοµική Θεωρία N. Gregory Mankiw Απρίλιος 2002, 4η 

Έκδοση) 

Σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση των αλλαγών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος παίζουν οι παρακάτω εξελίξεις: 

Πρώτον, η διεθνοποίηση των αγορών και οι πιέσεις που δέχονται οι 

επιχειρήσεις από το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο διεθνής 

ανταγωνισµός επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, µε 

συνέπεια ακόµα και επιχειρήσεις µε καθαρά εγχώρια δραστηριοποίηση να 

είναι δύσκολο να αντισταθούν. 

Αποτέλεσµα αυτού, είναι οι επιχειρήσεις να έχουν πάψει να εξετάζουν 

το ύψος των µισθών-ηµεροµίσθιων, δεικτών τιµών-καταναλωτή, αξία 

νοµίσµατος, της χώρας στην οποία εδρεύουν, καθώς είναι κοινά σηµεία για 

όλους τους ανταγωνιστές. Αντίθετα, αυτά που παρακολουθούνται και 
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ελέγχονται προσεκτικά οι επιπτώσεις τους, είναι οι εξελίξεις στα πλαίσια του 

διεθνούς ανταγωνισµού όπως οι νοµισµατικές ισοτιµίες, το ύψος των 

επιτοκίων, οι δηµοσιονοµικές και εισοδηµατικές πολιτικές διαφόρων χωρών 

που µπορούν να επηρεάσουν τους ανταγωνιστές. 

∆εύτερον, γίνεται πιο δύσκολο πλέον για τις επιχειρήσεις να 

προστατευθούν από τις απειλές που παρουσιάζει το εξωτερικό περιβάλλον. 

Έτσι, η ελάττωση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και η όλο και πιο 

αυξανόµενη σύγκλιση των τεχνολογιών έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη για 

άµεση ανίχνευση των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος και άµεση 

ανταπόκριση σε αυτές. 

Εξ’ αιτίας αυτών των τάσεων το περιβάλλον µιας επιχείρησης 

καθίσταται εξαιρετικά ασταθές σε σχέση µε το παρελθόν. Αν και υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που διαµορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον διακρίνονται 

τέσσερις βασικές κατηγορίες: το Πολιτικό, το Οικονοµικό, το 

Κοινωνικοπολιτιστικό και το Τεχνολογικό περιβάλλον. Οι µεταβλητές του 

γενικευµένου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος απεικονίζονται στο Σχήµα 1 

και θα εξεταστούν αναλυτικά παρακάτω. 

Σχήµα 1 
 

 

Για την µελέτη των παραπάνω χρησιµοποιείται η ανάλυση PEST 

(Political, Economic, Social, Technological). Οι διαστάσεις της κάθε 
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µεταβλητής απεικονίζονται στο κάτωθι Σχήµα 2. Παρακάτω αναλύονται 

ξεχωριστά οι διαστάσεις του γενικευµένου περιβάλλοντος, προκειµένου να 

αξιολογηθούν οι τάσεις του κλάδου της οινοποιίας. 

  

Σχήµα 2 
 

 

   

 

Γενικά, ως στόχους της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος 

µπορούµε να θεωρήσουµε τους εξής: 1) την κατανόηση των τάσεων που 

επηρεάζουν τον κλάδο, 2) την αξιολόγηση της δοµής και των ανταγωνιστικών 

πιέσεων που καθορίζουν την κερδοφορία των εταιριών του κλάδου, 3) τον 

εντοπισµό κενών στην αγορά ή αναγκών που δεν εξυπηρετούνται καλά.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 

Ο όρος πολιτικό περιβάλλον εκφράζει τη γενική πολιτική κατάσταση 

της χώρας στην οποία η επιχείρηση εδρεύει. Είναι εύκολο στον καθένα να 

αντιληφτεί τη σπουδαιότητα του πολιτικού συστήµατος και των διαθέσεων 

αυτού, τόσο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων όσο και για την δράση και 

την ανάπτυξη στρατηγικής από µία επιχείρηση, αρκεί να αναλογιστεί το πώς 

αυτά εξαρτώνται από την πολιτική κατάσταση και την πιθανότητα µεταβολής 

της από πληθώρα πολιτικών περιστατικών, όπως απεργίες, ακυρώσεις  

οικονοµικών συµφωνιών, νοµισµατικούς/τιµολογιακούς/φορολογικούς 

ελέγχους. 

 Όλα τα ανωτέρω µε µία λέξη καλούνται «πολιτικός κίνδυνος» και για 

να αποφευχθεί, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν και να µελετούν τα 

εξής στοιχεία: 

 

1. Τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των πολιτικών κοµµάτων της 

χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. 

2. Τις πολιτικές συµφωνίες που πραγµατοποιούνται σε εθνικό, σε 

περιφερειακό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

3. Τη σχέση της εκάστοτε κυβέρνησης µε τις επιχειρήσεις καθώς 

και την πολιτική της για τα µονοπώλια και τον ανταγωνισµό. 

 

Έχοντας ως βάση αυτό το σκεπτικό θα επιχειρήσουµε µια συνοπτική 

αποτύπωση της ελληνικής πολιτικής καταστάσεως. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
 

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. Σηµαντικό είναι επίσης 

και το γεγονός ότι αποτελεί το σταθερότερο πολιτικό-οικονοµικό κράτος της 

Βαλκανικής αλλά και ολόκληρης της ανατολικής Μεσογείου.  
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Η τελευταία µεγάλη διεθνείς κρίση στην οποία βρισκόµαστε, προξένησε  

αναστάτωση (απεργίες, διαδηλώσεις κτλ). Παρόλα αυτά δεν συντρέχει µέχρι 

τώρα λόγος πολιτικής αστάθειας, αφού δεν υπάρχει ούτε προσδοκάτε 

ανατροπή του υπάρχοντος πολιτικοκοινωνικού κατεστηµένου. 

Το Ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται  από έντονη γραφειοκρατία σε όλες 

τις δοµές της δηµόσιας ζωής του, κάτι που δρα ανασταλτικά πολλές φορές για 

την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δράσης. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο του 

δηµόσιου βίου είναι το µεγάλο ποσοστό αδιαφανών συναλλαγών και 

διαφθοράς που λαµβάνουν χώρα σε όλες τις βαθµίδες του κρατικού 

µηχανισµού.  

Γεγονός πάντως είναι πως τόσο για το φαινόµενο της γραφειοκρατίας 

όσο και του έκλυτου δηµόσιου βίου γίνονται έντονες προσπάθειες από τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις για την πάταξη αυτών των φαινοµένων. 

 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Το ελληνικό κράτος προσπαθεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο 

επενδυτικό περιβάλλον µε του υπάρχοντες πόρους και δυνατότητες, για να 

ανθίσει η επιχειρηµατικότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή διακρίνουµε 

διάφορες κινήσεις όπως φοροελαφρύνσεις, επιδοτήσεις και απλούστευση 

διαδικασιών καθώς και ενισχύσεις για υιοθέτηση νέων µορφών 

επιχειρηµατικότητας. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.), 

αποτελεί µια επιπλέον ώθηση στην όλη προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α.  2007-

2013, διαµορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν µε το βέλτιστο τρόπο οι 

στρατηγικές επιλογές της χώρας. 

Επίσης, η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου 

(Ε.∆.Ο.Α.Ο) µέσω της πρωτοβουλίας της χάραξης των «∆ρόµων του 

Κρασιού» προσπαθεί να συνεισφέρει στη βιώσιµη ανάπτυξη του 

οινοτουρισµού. 

Τέλος βήµατα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας προτίθεται να φέρει και η φορολογική µεταρρύθµιση, η 

οποία είναι σε εξέλιξη. 
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Παρόλα τα παραπάνω, τα αποτελέσµατα δεν είναι τα επιθυµητά. 

Πολλά ακόµα µένουν να γίνουν για να ξεπεραστούν οι χρόνιες παθογένειες 

του ελληνικού πολιτικό-οικονοµικού συστήµατος. 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΝΟ 
 

Όντας ένα πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα 

υποχρεούται να ακολουθεί και να εναρµονίζει όλες εκείνες τις κοινοτικές 

οδηγίες και κανονισµούς µε το δικό της εθνικό δίκαιο. 

Έτσι στον κλάδο της οινοποιίας υπάρχουν µια πληθώρα νόµων, 

οδηγιών και διαταγµάτων που χτίζουν ένα νοµικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει 

όλες τις νόµιµες διαδικασίες. Ορίζουν µε σαφήνεια τα χαρακτηριστικά όλων 

των τύπων οίνου και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την 

οινοποίηση αυτών.  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. Παρακάτω θα αναφερθούµε περιληπτικά σε θέµατα που 

σχετίζονται της οινικής νοµοθεσίας  

Με βάση το θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ τα κρασιά διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες προϊόντων: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΝΩΝ 
 

� Οίνοι Ονοµασίας Προέλευσης 

 

Τα κρασιά ονοµασίας προέλευσης διακρίνονται σε Ονοµασίας 

Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) και Ονοµασίας 

Προελεύσεως Ελεγχόµενης (Ο.Π.Ε.). Ξεχωρίζουν αντίστοιχα, από την 

κόκκινη και µπλε ταινία στις φιάλες. Οι παραπάνω ταινίες χορηγούνται µε 

βάση τη δήλωση παραγωγής από το κράτος και όχι από ειδικές επιτροπές.    

Εποµένως η επικόλληση µιας κόκκινης ή µπλε ταινίας στην εκάστοτε 

φιάλη, αποτελεί µια διοικητική και όχι µια ποιοτική εγγύηση. Οι περιοχές 

που δίνουν, βάσει νοµοθεσίας, κρασιά Ο.Π.Α.Π. ή Ο.Π.Ε. είναι οι εξής: 
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Πίνακας 1 Ζώνες Παραγωγής λευκών ξηρών οίνων Ο.Π.Α.Π. 
 

ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΞΗΡΩΝ ΟΙΝΩΝ Ο.Π.Α.Π. 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) - Ροδίτης, Σαββατιανό 

ΖΙΤΣΑ (ΗΠΕΙΡΟΣ) – Ντεµπίνα 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (ΕΠΤΑΝΗΣΑ) - Ροµπόλα 

ΛΗΜΝΟΣ (ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟ) – Μοσχάτο Αλεξανδρείας 

ΜΑΝΤΙΝΕΑ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) - Μοσχοφίλερο 

ΜΕΛΙΤΩΝΑ ΠΛΑΓΙΕΣ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) – Ροδίτης, Ασύρτικο, Αθήρι  

ΠΑΡΟΣ (ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ) - Μονεµβασιά 

ΠΑΤΡΑ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) - Ροδίτης 

ΠΕΖΑ (ΚΡΗΤΗ) - Βηλάνα 

ΡΟ∆ΟΣ (∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ) - Αθήρι 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ) – Ασύρτικο, Αθήρι, Αϊδόνι 

ΣΗΤΕΙΑ (ΚΡΗΤΗ) – Βηλάνα, Θρεψαθήρι  

 

Πίνακας 2 Ζώνες Παραγωγής ερυθρών ξηρών οίνων Ο.Π.Α.Π. 
 

ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΟΙΝΩΝ Ο.Π.Α.Π. 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) - Ξινόµαυρο 

ΑΡΧΑΝΕΣ (ΚΡΗΤΗ) – Κοτσιφάλι, Μανδηλαρία 

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) – Ξινόµαυρο, Νεγκόσκα 

∆ΑΦΝΕΣ (ΚΡΗΤΗ) - Λιατικο 

ΜΕΛΙΤΩΝΑ ΠΛΑΓΙΕΣ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) – Ληµνιό, Cabernet Sauvignon  

ΝΑΟΥΣΑ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) – Ξινόµαυρο 

ΝΕΜΕΑ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) – Αγιωργίτικο 

ΡΑΨΑΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) – Ξινόµαυρο, Σταυρωτό, Κρασάτο 

 

Πίνακας 3 Ζώνες Παραγωγής αφρώδων ξηρών οίνων Ο.Π.Α.Π. 
 

ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΡΩ∆ΩΝ ΞΗΡΩΝ ΟΙΝΩΝ Ο.Π.Α.Π. 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) – Ξινόµαυρο (Ροζέ) 

ΖΙΤΣΑ (ΗΠΕΙΡΟΣ) – Ντεµπίνα (Λευκό) 
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� Επιτραπέζιοι Οίνοι 

 

  Στην κατηγορία αυτή ανήκει το µεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών 

κρασιών, όπως επίσης οι Τοπικοί και οι Οίνοι Ονοµασίας Κατά Παράδοση. 

 

� Τοπικοί Οίνοι. 

 

Η υποκατηγορία αυτή δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Οι Τοπικοί 

Οίνοι φέρουν το όνοµα της περιοχής από την οποία προέρχονται και το 

χαρακτηρισµό «Τοπικός» πχ. Πελοποννησιακός Τοπικός. Χωρίζονται δε, 

ανάλογα µε το όνοµα της περιοχής που φέρουν, σε Τοπικούς 

∆ιαµερισµατικούς - Τοπικούς µε ένδειξη νοµού. 

 

� Οίνοι Ονοµασίας κατά παράδοση 

 

Στην οµάδα αυτή κατατάσσεται η Ρετσίνα. Ο όρος αυτός σηµαίνει ότι 

στην παραπάνω ονοµασία χρησιµοποιούνται αναγκαστικά και 

παραδοσιακά για το χαρακτηρισµό κρασιών µε το χρώµα, το άρωµα και τη 

γεύση ποσότητες διαλυµένου ρετσινιού. 

 

 ΤΥΠΟΙ ΟΙΝΩΝ 
 

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

σάκχαρα και την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα.  

 

� Χρώµα 

 

Τα κρασιά ανάλογα µε το χρώµα τους κατατάσσονται σε λευκά, ροζέ 

και ερυθρά. Το χρώµα του κρασιού εξαρτάται από το είδος του σταφυλιού 

αλλά και από τη µέθοδο οινοποίησης. 
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� Περιεκτικότητα σε Σάκχαρα 

 

Ανάλογα µε την περιεκτικότητα τους σε σάκχαρα, τα κρασιά 

διακρίνονται σε ξηρά, ηµίξηρα, ηµίγλυκα και γλυκά. Η νοµοθεσία ορίζει 

επακριβώς την απαιτούµενη συγκέντρωση σακχάρων, προκειµένου ένα κρασί 

να χαρακτηριστεί ξηρό, γλυκό κτλ. Η γλυκύτητα του κρασιού οφείλεται στα 

σάκχαρα που παραµένουν αζύµωτα όταν σταµατήσει η αλκοολική ζύµωση 

 

� Περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα 

 

Ανάλογα µε την περιεκτικότητα τους σε διαλυµένο διοξείδιο του 

άνθρακα, τα κρασιά χωρίζονται σε ήσυχα, ηµιαφρώδη και αφρώδη. Το αέριο, 

µπορεί να προέρχεται από την αλκοολική ζύµωση ή να προστεθεί εκ των 

υστέρων. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον αποτελεί µια από τις 

σηµαντικότερες µεταβλητές καθώς επηρεάζει µε τον ίδιο τρόπο µικρές και 

µεγάλες επιχειρήσεις. Όταν εξετάζεται το οικονοµικό περιβάλλον, πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη το επιχειρηµατικό περιβάλλον, το βιοµηχανικό περιβάλλον, 

το εθνικό οικονοµικό περιβάλλον και το ευρύτερο παγκόσµιο περιβάλλον, 

ιδιαίτερα λόγω της παγκοσµιοποίησης των αγορών.  

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.  

Ορισµένα από τα γεγονότα που έχουν επηρεάσει και συνεχίζουν να 

επηρεάζουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι 

� Η παγκοσµιοποίηση του ανταγωνισµού. 

� Η διεθνής οικονοµική κρίση της τελευταίας τριετίας. 

� Η επιστροφή της Κίνας και της Ρωσίας στο εµπόριο µε την 

∆ύση. 
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� Ο πληθωρισµός. 

 

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 

 

Τα δηµοσιονοµικά µέτρα που έλαβαν την τελευταία τριετία οι 

κυβερνήσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης, είχαν ως παράπλευρη 

συνέπεια την εκτίναξη του δηµοσίου χρέους. Η ανάγκη εξυπηρέτησης του 

χρέους αυτού τα επόµενα χρόνια θα ασκεί ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια και 

µέσω του µηχανισµού αποταµίευσης-επενδύσεων θα συµπιεστούν και οι 

ρυθµοί ανάπτυξης. 

Για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόµενο, είναι απαραίτητη η έγκαιρη 

δηµοσιονοµική προσαρµογή. Για να ενισχυθούν οι προοπτικές αυτές, 

επιβάλλεται να προωθηθούν, παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, 

διαρθρωτικές, µεταρρυθµίσεις που θα ενισχύσουν τις παραγωγικές 

δυνατότητες των οικονοµιών και την ευελιξία της προσαρµογής τους, στους 

κατά καιρούς κραδασµούς του µακροοικονοµικού ή του χρηµατοπιστωτικού 

περιβάλλοντος. 

Η οικονοµική κατάσταση στην Ε.Ε. παραµένει εξίσου αβέβαιη. Αυτές οι 

δυσµενείς συνθήκες επηρεάζουν και την ελληνική οικονοµία. Τα αρνητικά 

γεγονότα επέφεραν σειρά υποβαθµίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της 

ελληνικής οικονοµίας, µε αποτέλεσµα να παγώσουν για την Ελλάδα οι αγορές 

χρήµατος και κεφαλαίων και να ασκηθούν ισχυρότατες πιέσεις στη 

ρευστότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της οικονοµίας.     
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Α.Ε.Π. 
 

Η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας παρουσίασε περαιτέρω 

επιδείνωση τους πρώτους µήνες του 2010 και αυτό αντανακλάται στην 

σηµαντική υποχώρηση που παρατηρείται από τις αρχές του 2009 στο ΑΕΠ. Η 

κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας οφείλεται στη σηµαντική µείωση της 

κατανάλωσης και των παγίων 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.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ, 

σε σταθερές τιµές 2005, ως προς το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου 

έτους για την τελευταία τριετία. 

 

Πίνακας 4 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE ) 

Μεταβολή (%) ΑΕΠ ως προς το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους 

ΕΤΟΣ 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο 3ο Τρίµηνο 4ο Τρίµηνο 

2011 -8 -6,3 -3,9 -6,5 

2012 -6,3 -7,3 -7,1 -7,6 

2013 -6,7 -5,9 -5,9 Μη διαθέσιµο 

 

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. 

 
 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 
 

Σε ότι αφορά τον πληθωρισµό, βάσει του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, 

προκύπτει ότι πτωτική πορεία από τις αρχές του 2011 συνεχίζει να υφίσταται. 

Πιο συγκεκριµένα η πτωτική µεταβολή µε τους αντίστοιχους δείκτες 

προηγούµενων ετών γίνεται φανερή παρακάτω: 
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Πίνακας 5 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE ) 
Σύγκριση µέσου ετήσιου δείκτη ∆.Τ.Κ. 

Έτος Μέσος ετήσιος ∆είκτης Μεταβολή (%) 

2011 108,20 3,3% 

2012 109,82 1,5% 

2013 108,81 0,9% 

 
 

ΑΝΕΡΓΙΑ 
 

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. Σηµαντικό είναι ότι η µείωση του µέσου χρόνου εργασίας είναι 

µεγάλη. 

Πιο συγκεκριµένα, κατά το 4ο τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των 

απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα και των ανέργων σε 1.025.877. 

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 20,7%, έναντι 17,7% του προηγούµενου τριµήνου 

και 14,2% του αντίστοιχου τριµήνου 2010. Η απασχόληση µειώθηκε κατά 

3,6% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 8,5% σε σχέση µε το 4ο  

τρίµηνο του 2010. Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 16,8% σε σχέση µε 

το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 44,1% σε σχέση µε το 4ο τρίµηνο του 2010.  

Επίσης, κατά το 4ο τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων 

ανήλθε σε 3.681.926 άτοµα και των ανέργων σε 1.295.535. Το ποσοστό 

ανεργίας ήταν 26,0%, έναντι 24,8% του προηγούµενου τριµήνου και 20,7% 

του αντίστοιχου τριµήνου 2011. Η απασχόληση µειώθηκε κατά 1,5% σε σχέση 

µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 6,4% σε σχέση µε το 4ο τρίµηνο του 

2011. Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση µε το 

προηγούµενο τρίµηνο και κατά 26,3% σε σχέση µε το 4ο τρίµηνο του 2011. 

Τέλος, κατά το 3ο τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων 

ανήλθε σε 3.635.905 άτοµα και των ανέργων σε 1.345.387. Το ποσοστό 

ανεργίας ήταν 27,0%, έναντι 27,1% του προηγούµενου τριµήνου και 24,8% 

του αντίστοιχου τριµήνου του 2012. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% σε 

σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε 2,8% σε σχέση µε το 3ο 
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τρίµηνο του 2012. Ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση µε 

το προηγούµενο τρίµηνο και αυξήθηκε κατά 9,3% σε σχέση µε το 3ο τρίµηνο 

του 2012. (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE ) 

 
Ακολουθεί παρουσίαση των παραπάνω µε διαγράµµατα.: 

   

 

∆ιάγραµµα 3.1 2011 
 

 

∆ιάγραµµα 3.2 2012 
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∆ιάγραµµα 3.3 2013 
 

Μπορούµε τέλος να παρουσιάσουµε συνοπτικά, προς απλή 

ενηµέρωση, τα χαρακτηριστικά της ανεργίας και της απασχόλησης το 3ο 

τρίµηνο του 2013. 

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 31,3% είναι σηµαντικά υψηλότερο 

από των ανδρών 23,8%. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται 

στους νέους ηλικίας 15-24 ετών 57,2%, το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει 

στο 62,8%. 

 

Πίνακας 6 Ανεργία (%), κατά φύλλο και οµάδες ηλικιών 
 

 

 



 25 

 

∆ιάγραµµα 3.4 Ανεργία (%) κατά οµάδες ηλικιών 3ο τρίµηνο 2013 
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE) 

  

Κατά το 3ο τρίµηνο του 2013, βρήκαν απασχόληση 135.822 άτοµα, τα 

οποία ήταν άνεργα από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, 

36.361 άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε 

θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 170.584 άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν 

απασχολούµενα, σήµερα είναι άνεργα και άλλα 87.692 άτοµα που ήταν 

απασχολούµενα, είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Επιπλέον, 126.724 

άτοµα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό, 

εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση όντας άνεργα. 

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθµού των απασχολούµενων, 

παρατηρούµε ότι σε όλους του τοµείς, εκτός από τον πρωτογενή,  

παρατηρείται µείωση στον αριθµό των απασχολούµενων. Στον πρωτογενή 

έχουµε αύξηση 2,4%, στον δευτερογενή µείωση 9,9% και στον τριτογενή 

τοµέα επίσης µείωση 2%. 

∆ιάγραµµα 3 .5 Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολούµενων κατά τοµέα της οικονοµίας. 
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∆ιάγραµµα 3.6 Ποσοστιαία κατανοµή των απασχολούµενων κατα θέση στο επάγγελµα. 
 

 

 

Τέλος το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 8,2% του 

συνόλου των απασχολούµενων. Από το υποσύνολο αυτών των εργαζοµένων, 

το 63,4% έκανε αυτή την επιλογή επειδή δεν µπόρεσε να βρει πλήρη 

απασχόληση. Το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 62,8% είναι 

το χαµηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανέρχεται στο 83,4% του 

συνόλου των απασχολούµενων. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

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.     

Οι επιχειρηµατικοί οργανισµοί θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τον 

τρόπο που ο εκάστοτε παράγοντας του κοινωνικό-πολιτιστικού περιβάλλοντος 

είναι δυνατόν να τον επηρεάσει, αλλά και να παρακολουθούν ανελλιπώς της 

αλλαγές και τις τάσεις που διαµορφώνονται σε αυτό. 

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 

 

Η βασική λογική µε την οποία κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 

αντιµετωπίζει το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον είναι η συνεχής ανάλυσή 

του και η κοινή πορεία µε τα βασικά χαρακτηριστικά του.  

Πέραν της γήρανσης του πληθυσµού, ο σύγχρονος τρόπος ζωής 

υπαγορεύει γρήγορους ρυθµούς, πολλές ώρες εργασίας, αυξηµένο άγχος και 

µείωση του ελεύθερου χρόνου. Όλες αυτές οι καταστάσεις οδηγούν σε 

αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών των Ελλήνων. Το φαινόµενο αυτό 

έχει οδηγήσει στην ανάδειξη κατηγοριών προϊόντων που µέχρι πρότινος δεν 

υπήρχαν στην αγορά. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα προσαρµογής 

των επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αντιλαµβάνονται τις µεταβαλλόµενες προσδοκίες της σηµερινής κοινωνίας 

ώστε να βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της επιλογής των καταναλωτών. 
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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%. Όσον αφορά την επιλογή 

κρασιού η προτίµηση στα ελληνικά προϊόντα είναι συντριπτική µε ποσοστό 

κοντά στο 95%. Τέλος για ποσοστό 66% η κατανάλωση κρασιού αποτελεί 

κοµµάτι των καθηµερινών διατροφικών συνηθειών.          

     (http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=1746761 ) 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
  

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. 

Σαν ορισµό θα µπορούσαµε να πούµε ότι ως τεχνολογικοί παράγοντες 

θεωρούνται οι δραστηριότητες εκείνες που έχουν να κάνουν µε την 

δηµιουργία νέας γνώσης και την µεταφορά της γνώσης αυτής σε νέα 

προϊόντα, διαδικασίες. Το τεχνολογικό περιβάλλον περιλαµβάνει: 

 

� Τις ανακαλύψεις της επιστήµης. 

� Τις βελτιώσεις µηχανηµάτων και των µεθόδων παραγωγής  

� Την πρόοδο της αυτοµατοποίησης  

� Την πρόοδο της επεξεργασίας δεδοµένων 

 

Γίνεται αντιληπτή λοιπόν η αναγκαιότητα της εκάστοτε επιχείρησης, να 

βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων σε ότι αφορά την τεχνολογία και να 

απολαµβάνει τα ανταγωνιστικά οφέλη που µπορεί να της προσφέρει. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα πρέπει µια σύγχρονη επιχείρηση, να ρίχνει πάντα ένα 

µέρος της προσοχής και των πόρων της, στον τοµέα της έρευνας και της 

ανάπτυξης, να µελετά και να διερευνά για νέα προγράµµατα και επιδοτήσεις, 

να έχει µια θετική αντιµετώπιση προς την τεχνολογία και να λειτουργεί µε το 

σκεπτικό του πως η τεχνολογία θα µετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

για την επιχείρηση. 
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Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο των κρατικών ερευνών για την 

έρευνα, έχει ξεκινήσει την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων για την 

τόνωση της καινοτοµίας. Στο πρόγραµµα του Ε.Σ.Π.Α 207-2013 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»,  ο κεντρικός αναπτυξιακός 

στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας. 

Με το πρόγραµµα αυτό επιταχύνεται η µετάβαση στην οικονοµία της 

γνώσης και ενισχύεται η Ελλάδα ως τόπος ανάπτυξης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

Ο τοµέας των τροφίµων έχει βελτιωθεί µε την εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών, όπως ο εκσυγχρονισµός του µηχανολογικού εξοπλισµού, µε 

µηχανήµατα πιο σύγχρονα τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν την 

παραγωγή. Η αυτοµατοποίηση των διαφόρων λειτουργιών εξοικονοµεί 

πόρους και προσδίδει αξιοπιστία στα παραγόµενα προϊόντα.  

Επίσης, δηµιουργούνται συνεχώς νέα προϊόντα για την κάλυψη των 

σύγχρονων αναγκών του καταναλωτή. Οι νέες διατροφικές συνήθειες και η 

στροφή των καταναλωτών σε ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, υπαγορεύουν 

στην βιοµηχανία τροφίµων να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση. Τα 

βιολογικά προϊόντα και τα λειτουργικά τρόφιµα είναι χαρακτηριστικό 

παράδειγµα εισαγωγής νέων κατηγοριών προϊόντων στην αγορά. Με την 

απαραίτητη ανάλυση των τεχνολογικών εξελίξεων, οι επιχειρήσεις 

ανακαλύπτουν κερδοφόρες ευκαιρίες, οι οποίες µπορούν να προσφέρουν 

διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, προσδίδοντας ξεχωριστή θέση στον 

εκάστοτε κλάδο. 

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. 

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει στον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και στην αυτοµατοποίηση της παραγωγής και 

πλησιάζουν τα διεθνή πρότυπα σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό. Παρά λοιπόν, 

που τα στάδια παραγωγής παραµένουν ίδια, τα µηχανήµατα που 
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χρησιµοποιούνται ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικά 

συστήµατα ελέγχου και επεξεργασίας της πρώτης ύλης καθώς και 

αυτοµατοποιηµένα εµφιαλωτήρια και συσκευαστήρια. Επίσης 

χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερα συστήµατα ελεγχόµενης 

θερµοκρασίας των χώρων παραγωγής και παλαίωσης. Παράλληλα 

εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης της επιχείρησης και 

αναπτύσσουν ιδιαίτερα τα τµήµατα πωλήσεων-marketing στην προσπάθεια 

τους  να επεκταθούν στην εγχώρια και κυρίως στην διεθνή αγορά. 

Όσον αφορά τους συνεταιρισµούς και τους µικρούς παραγωγούς είναι 

επιτακτική η ανάγκη οι µεν πρώτοι να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισµό των 

εγκαταστάσεων που διαθέτουν καθώς και στην καλύτερη οργάνωση των 

µονάδων, οι δε δεύτεροι να ενταχθούν σε πλαίσιο ποιοτικού ελέγχου της 

παραγωγής και της εµπορίας τους. 

Τέλος τα οινοποιεία θα πρέπει να ενηµερώνονται συνεχώς για τις νέες 

εξελίξεις στην τεχνολογία και το διαδίκτυο, να κατανοήσουν την εφαρµογή των 

τεχνολογιών αυτών στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Στην 

προσπάθεια αυτή σηµαντικός είναι και ο βαθµός ετοιµότητας των οινοποιείων 

για αναπροσαρµογή των στρατηγικών τους στόχων και των συστηµάτων 

διοίκησής τους σε σχέση µε το διαδίκτυο και τις εφαρµογές του. 

Προς την κατεύθυνση αυτή σηµαντική είναι η συνεχής ενηµέρωση και 

εκπαίδευση των στελεχών των οινοποιείων σε σχέση µε το ηλεκτρονικό 

µάρκετινγκ και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει για την ενδυνάµωση της 

χρησιµότητας της επιχείρησης προς τους καταναλωτές. Τα περισσότερα 

οινοποιεία είναι µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να 

αντιµετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισµό και συνήθως έχουν µικρή 

διαπραγµατευτική ικανότητα σε ατοµικό επίπεδο. 

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. Ωστόσο η εφαρµογή της τεχνολογίας 

θα πρέπει να συνδυάζεται και µε τις απαραίτητες οργανωτικές και διοικητικές 

αλλαγές στην κουλτούρα του οργανισµού προς την κατεύθυνση αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 
 
 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
 
 

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.  

Το φαινόµενο αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι, τους καλοκαιρινούς µήνες 

εξαιτίας της αύξησης της θερµοκρασίας οι καταναλωτές στρέφονται σε 

υποκατάστατα προϊόντα και κυρίως τη µπύρα ή τα αναψυκτικά. Η 

εποχικότητα επηρεάζει και τη ζήτηση σε συγκεκριµένες κατηγορίες του 

κρασιού µιας και το καλοκαίρι προτιµάται ο λευκός οίνος από τον κόκκινο. 

Επιπρόσθετα, η εποχικότητα του κρασιού γίνεται ορατή και από την αύξηση 

της ζήτησης του κρασιού, ιδίως κατά την περίοδο των εορτών δεδοµένης της 

αυξηµένης κατανάλωσης στα εορταστικά γεύµατα, αλλά και της πολύ συχνής 

επιλογής κρασιών ως δώρο.  

Η τιµή του κρασιού σε συνδυασµό µε το διαθέσιµο εισόδηµα λειτουργεί 

θετικά ή αρνητικά ως προς τη ζήτηση του οίνου.  Η ελαστικότητα ζήτησης ως 

προς της τιµής είναι µικρότερη της µονάδας, δηλαδή η ζήτηση είναι 

ανελαστική.   Αυτό οφείλεται, εξαιτίας της ευρείας διάδοσης του κρασιού σε 

όλα τα εισοδηµατικά στρώµατα, αλλά και δεδοµένου ότι διατίθενται πολλοί 

τύποι κρασιών σε µία ευρεία ποικιλία τιµών, ενδεχόµενες µεταβολές των 

τιµών δεν επιφέρουν δραστική µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας 

συνολικά, αλλά µετακίνηση των καταναλωτών σε φθηνότερα προϊόντα, ή  

µετάκληση από εµφιαλωµένο σε χύµα κρασί.  

Σε συνθήκες µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος, µειώνεται η 

κατανάλωση κρασιού σε χώρους ψυχαγωγίας / εστίασης (κρύα αγορά), είτε 
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λόγω περιορισµού των εξόδων εκτός οικίας, είτε λόγω υποκατάστασης µε 

άλλα φθηνότερα προϊόντα. Επίσης, σηµαντική επίδραση στην κατανάλωση 

οίνου έχουν τα καταναλωτικά πρότυπα και οι διατροφικές συνήθειες. Τα 

τελευταία έτη πληθαίνουν τα αποτελέσµατα ερευνών που αποδεικνύουν τις 

ευεργετικές επιδράσεις τόσο του κόκκινου όσο και του λευκού κρασιού στην 

υγεία.  

Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη στροφή των καταναλωτών προς 

την υγιεινή διατροφή, έχουν ως αποτέλεσµα τη θετική προδιάθεση του 

καταναλωτή απέναντι στο κρασί και την αύξηση της κατανάλωσης. Σύµφωνα 

µε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε πανεπιστήµια, έχει αποδειχθεί ότι 

η καθηµερινή και ελεγχόµενη κατανάλωση κρασιού, µειώνει κατά 40% το 

κίνδυνο από καρδιακά νοσήµατα (Buffalo University) και βοηθάει στην 

βελτίωση των νοητικών λειτουργιών του εγκεφάλου και τονώνει την µνήµη 

(Auckland University).  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση του οίνου είναι ο 

εισερχόµενος τουρισµός στη χώρα µας. 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. Η αύξηση της 

διαφηµιστικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση 

της διαφήµισης στη ζήτηση των προϊόντων (ICAP 2012).  

 

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 
(ΖΗΤΗΣΗ) 

 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας Έρευνας Οικογενειακών 

Προϋπολογισµών της Ε.Σ.Υ.Ε., το ύψος της µέσης µηνιαίας δαπάνης ανά 

νοικοκυριό για τα προϊόντα του κλάδου (κρασί και αφρώδης οίνος) ανερχόταν 

σε €4,25.  

Αναλύοντας την εν λόγω δαπάνη κατά τόπο διαµονής προκύπτει ότι 

στην Αθήνα αντιστοιχεί το µεγαλύτερο ποσό (€4,98), σε αντίθεση µε τις λοιπές 

αστικές περιοχές και τη Θεσσαλονίκη. Στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές 
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τα νοικοκυριά ξόδευαν κατά µέσο όρο σε µηνιαία βάση €4,27 και €3,92 

αντίστοιχα, για κρασί και αφρώδη οίνο. 

 

 

 
Πίνακας 7 Μέσος όρος µηνιαίων αγορών προϊόντων οινοποιίας. 

 

 

Πρέπει βέβαια να επισηµάνουµε ότι στις αγροτικές περιοχές όπου 

υπάρχει σηµαντική αυτοκατανάλωση κρασιού προερχόµενου από χωρική 

παραγωγή, η καταγραφόµενη δαπάνη δεν αντιστοιχεί στην πραγµατική 

κατανάλωση. 

Όσον αφορά το ύψος της δαπάνης για προϊόντα κατά τάξεις συνολικής 

µηνιαίας αξίας αγορών, τα δύο µεγέθη ακολουθούν ανάλογη πορεία, µε τις 

δαπάνες να εµφανίζουν σηµαντική άνοδο ως το επίπεδο των 1451€-1800€. 

Παρά τη µικρή µείωση στο επόµενο επίπεδο της τάξεως του 7%, στη συνέχεια 

οι σχετικές δαπάνες είναι ανοδικές, αφού αυξάνεται και το ύψος του συνολικού 

ποσού των αγορών, ενώ στην υψηλότερη κατηγορία η µέση µηνιαία δαπάνη 

για κρασί αυξάνεται αρκετά. 

 

Πίνακας 8 Μέσος όρος µηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για προϊόντα οινοποιίας. 

 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο µέσος όρος µηναίων 

ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά περιοχή.  
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, η αποκτηθείς µέση 

µηνιαία ποσότητα κρασιών ανά νοικοκυριό ανήλθε σε 1,8 λίτρα περίπου. 

Ειδικότερα, εξετάζοντας τις αστικές περιοχές παρατηρείται ότι στην πρώτη 

θέση βρίσκεται η Αθήνα, στην οποία αντιστοιχεί η µεγαλύτερη µέση µηνιαία 

ποσότητα (1,74 λίτρα), ενώ µε µικρή διαφορά ακολουθούν οι υπόλοιπες 

αστικές περιοχές (1,73 λίτρα).  

Στη Θεσσαλονίκη η µέση µηνιαία ποσότητα για το σύνολο του οίνου 

διαµορφώθηκε σε 1,15 λίτρα. Στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές τα 

νοικοκυριά δήλωσαν κατά µέσο όρο 1,88 λίτρα και 2,10 λίτρα αντίστοιχα 

µηνιαία. 

 

Πίνακας 9 Μέσος όρος µηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν. 

 
 
 



 35 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Αφού παρουσιάστηκαν οι βασικοί παράγοντες της ζήτησης κρασιού, 

αναφέρονται στη συνέχεια τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάζουν την 

προσφορά του κλάδου της οινοποιίας. Περιγράφεται η δοµή και διάρθρωση 

του κλάδου, αναφέρονται τα δίκτυα διανοµής και παρουσιάζονται οι 

κυριότερες παραγωγικές επιχειρήσεις και τα µερίδια αγοράς που κατέχουν. 

 

 
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 

(ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
 
 

Ο κλάδος της οινοποιίας απαρτίζεται κυρίως από παραγωγικές 

επιχειρήσεις. 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.  

Επίσης σηµαντικό µερίδιο στην αγορά αντιστοιχεί στις ενώσεις 

αγροτικών συνεταιρισµών. Αναφορικά µε τις εισαγωγικές επιχειρήσεις του 

κλάδου, αυτές είναι σχετικά λίγες και ασχολούνται παράλληλα µε την 

εισαγωγή και άλλων οινοπνευµατωδών ποτών.  

∆ιαθέτουν κυρίως προϊόντα από τις χώρες της ΕΕ, όπως η σαµπάνια 

και τα λοιπά αφρώδη κρασιά και δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον στο 

χονδρικό εµπόριο. Στο επίπεδο της εγχώριας παραγωγής λειτουργεί 

περιορισµένος αριθµός µεγάλων οινοβιοµηχανιών, µε συστηµατική και 

οργανωµένη παραγωγή και εκτεταµένα δίκτυα διανοµής.  

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. Το χύµα κρασί 

παράγεται ως επί το πλείστον από συνεταιριστικές ενώσεις οι οποίες το 

διαθέτουν στην οινοβιοµηχανία, ή από  µικροµεσαίες µονάδες οι οποίες το 

διανέµουν συνήθως στις τοπικές αγορές.  
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Η παραγωγή κρασιού αποτελεί αποκλειστική δραστηριότητα για τις 

περισσότερες  των περιπτώσεων. Σε γενικές γραµµές το ποιοτικό επίπεδο 

των προϊόντων του κλάδου θεωρείται υψηλό, τόσο στην εγχώρια όσο και στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Οι δώδεκα µεγαλύτερες εταιρείες κλάδου των οποίων οι 

πωλήσεις κρασιού το 2008 ξεπέρασαν τα 5 εκατ. Ευρώ και οι πωλήσεις από 

τα εξεταζόµενα προϊόντα ξεπερνούν το 50% του κύκλου των εργασιών τους 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 10 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις κλάδου. 

 
 
 
 

∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Ο έντονος ανταγωνισµός στον κλάδο της Οινοποιίας, καθιστά το δίκτυο 

διανοµής σηµαντικό παράγοντα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Οι εταιρείες επιδιώκουν τη διεύρυνση του δικτύου τους, µε σκοπό την 

παρουσία τους σε νέα σηµεία πώλησης και την πληρέστερη κάλυψη της 

αγοράς.  
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Η διάρθρωση του δικτύου διανοµής διαφοροποιείται ανάλογα µε το 

µέγεθος των επιχειρήσεων. Οι µεγάλες οινοβιοµηχανίες, έχουν αναπτύξει δικά 

τους δίκτυα και  προµηθεύουν απευθείας τα κυριότερα σηµεία της «κρύας» 

αγοράς και τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ-µάρκετ. Ωστόσο, οι αντιπρόσωποι 

αποτελούν το κυριότερο κανάλι διανοµής, ιδιαίτερα για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, ενώ καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς σε περιοχές 

εκτός των αστικών κέντρων και ιδίως στα νησιά. Επιπλέον, ορισµένες από τις 

εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτοντας εκτεταµένο δίκτυο διανοµής 

αναλαµβάνουν και τη διανοµή κρασιών ελληνικών εταιρειών.  

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.  

Αναφορικά µε τα σηµεία λιανικής πώλησης, εκτιµάται ότι διευρύνεται το 

µερίδιο της αγοράς οίνου που καλύπτουν οι κάβες και τα σούπερ µάρκετ. 

Υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Αντίθετα 

φθίνουσα τάση εκτιµάται ότι παρουσιάζει η ζήτηση κρασιού στα σηµεία της 

«κρύας» αγοράς (ICAP 2012). Τα επισκέψιµα οινοποιεία αποτελούν ένα 

ακόµη σηµείο διάθεσης, όσον αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

τουριστικές περιοχές.  

Αρκετές επιχειρήσεις  διαθέτουν επισκέψιµες εγκαταστάσεις, ωστόσο, 

στις περισσότερες περιπτώσεις η εν λόγω δραστηριότητα εξυπηρετεί κατά 

κύριο λόγω προωθητικούς σκοπούς και την γενικότερη εικόνα της εταιρείας.  

Οι όροι εµπορίου που επικρατούν στον κλάδο διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

το µέγεθος της επιχείρησης, το προϊόν, την ποσότητα παραγγελίας, τις 

συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά και γενικότερα το είδος της 

συµφωνίας µεταξύ των µερών.  

Στις τρέχουσες συνθήκες οικονοµικής κρίσης φαίνεται πως οι όροι 

έχουν  επιδεινωθεί για τους παραγωγούς. Συνηθέστερες πρακτικές αποτελούν 

οι εκπτώσεις επί του αρχικού τιµοκαταλόγου, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε 

το ύψος των παραγγελιών, καθώς και οι πιστώσεις που αν και µέχρι πρότινος 

διαµορφώνονταν σε γενικές γραµµές από 4 – 6 µήνες, πλέον τείνουν να έχουν 

διάρκεια τουλάχιστον 6 µήνες (ICAP 2012). 
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ – ΕΜΠΟ∆ΙΑ 
 
 

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. 

Θέλοντας να εστιάσουµε ποιοτικά στους λόγους που επηρεάζουν την 

εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών οινοβιοµηχανιών παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

  
Πίνακας 11 Κατηγορίες εµποδίων για την εξαγωγή Ελληνικού οίνου. 

 

 

Είναι χωρισµένα σε τρεις κατηγορίες: 

• Οικονοµικά εµπόδια που περιλαµβάνουν όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά θέµατα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Εµπόδια που αφορούν το marketing και την προώθηση των 

προϊόντων και περιλαµβάνουν το branding του προϊόντος, την 

επισήµανση του, την διαφοροποίησή του και τον ανταγωνισµό. 

• Πολιτικά εµπόδια που αφορούν πιθανές ποσοστώσεις και 

άλλους πολιτικούς και εµπορικούς περιορισµούς.  

(Barriers to the Export of Greek Wine. C. Papalexiou, 2009). 
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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. (Barriers to the Export of Greek Wine. C. Papalexiou, 

2009).  

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.  

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
 

 

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.  

Τα ερυθρά κρασιά καλύπτουν µέτριο ποσοστό και σύµφωνα µε 

παράγοντες του κλάδου, η ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος αυξάνεται την 

τελευταία περίοδο. Σχετικά µε τους τύπους οίνου, αναφέρεται ότι τα 

επιτραπέζια κρασιά καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής αγοράς, 

ενώ τα κρασιά Ονοµασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) 

εκτιµάται ότι αντιπροσωπεύουν µερίδιο 10% - 15%. 

 Όσον αφορά την αγορά εµφιαλωµένων κρασιών, διαπιστώνεται ότι τα 

κρασιά της χαµηλότερης κατηγορίας τιµών (6€/φιάλη) καλύπτουν ποσοστό 

60% - 65% περίπου. Ενώ τα µεσαίας κατηγορίας (6€ - 10€/φιάλη) 

καταλαµβάνουν το 20% - 25% περίπου.  

Το µερίδιο των ακριβών κρασιών εκτιµάται σε 10% - 15% των 

εµφιαλωµένων συνολικά. Παράγοντες της αγοράς βέβαια, υποστηρίζουν ότι 

τα κρασιά µεσαίας κατηγορίας υφίστανται έντονη πίεση από τα φθηνά 

παραγόµενα κρασιά, εκ των οποίων η ποιότητα βελτιώνεται συνεχώς.  
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Ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µεγάλο 

αριθµό επιχειρήσεων. Επιπλέον, το χύµα κρασί, που καλύπτει το µεγαλύτερο 

µέρος της εγχώριας αγοράς, προέρχεται ως επί των πλείστων από 

µικροµεσαίες µονάδες ή συνεταιρισµούς. Το µέγεθος της επιχείρησης και η 

ποικιλία των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά έχει θετική επίδραση στο 

καθαρό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων οινοποιίας. Αυτό συµβαίνει 

γιατί όσο µεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο καλύτερα εκµεταλλεύεται τις 

οικονοµίες κλίµακας.  

Επιπλέον οι µεγάλες επιχειρήσεις µπορούν να εφαρµόσουν ένα 

ευρύτερο φάσµα ανταγωνιστικών στρατηγικών για αυξήσουν την κερδοφορία 

τους. Αντίθετα η «ηλικία» της επιχείρησης δείχνει µια αρνητική αλλά όχι 

σηµαντική επίδραση στο καθαρό περιθώριο κέρδους. (Factors Affecting the 

Competitiveness of the Greek Wine Enterprises. Konstantinidis C., Sergaki P., 

Mattas K. and Kontogeorgos A. 2008). 

Μια επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να 

εµφανίσει µεγαλύτερη κερδοφορία, που σηµαίνει ότι µια αύξηση του 

κεφαλαίου της οδηγεί σε αύξηση κέρδους µέχρι ενός ορισµένου σηµείου. 

Πέραν αυτού, κάθε απλή αύξηση κεφαλαίου οδηγεί σε µείωση των κερδών για 

τις οινοβιοµηχανίες. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ποσότητες εµφιαλωµένων κρασιών που 

διέθεσαν στην αγορά οι οινοβιοµηχανίες,  εκτιµώνται τα µερίδια αγοράς για το 

2012: 

Πίνακας 12 Μερίδια αγοράς εµφιαλωµένου κρασιού 2012. 

     
 

Γενικά, ο βαθµός συγκέντρωσης στην αγορά εµφιαλωµένων κρασιών, 

δεν είναι µεγάλος, καθώς τέσσερις από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις εκτιµάται 

ότι συγκέντρωσαν από κοινού 22% της αγοράς. (ICAP 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου κλάδου είναι η 

µακραίωνη παράδοση της αµπελοκαλλιέργειας – οινοποιίας στην Ελλάδα. 

Ωστόσο, ο κλάδος άρχισε να εκσυγχρονίζεται και να αναπτύσσεται µε τη 

σηµερινή του µορφή από τη δεκαετία του ’60, οπότε µεγάλες εταιρείες 

πραγµατοποίησαν σηµαντικές επενδύσεις και προσανατολίστηκαν προς την 

παραγωγή εµφιαλωµένου κρασιού. 

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. Οι µεγάλες εταιρείες ελέγχουν σηµαντικά µερίδια της 

εγχώριας αγοράς εµφιαλωµένων κρασιών, καλύπτοντας µέσω εκτεταµένων 

δικτύων διανοµής το σύνολο της χώρας. Όσον αφορά τις µικρότερου 

µεγέθους επιχειρήσεις, ορισµένες παράγουν τόσο χύµα όσο και εµφιαλωµένο 

κρασί το οποίο διατίθεται στην τοπική αγορά, ενώ άλλες παράγουν 

εµφιαλωµένο κρασί «περιορισµένης παραγωγής» µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, η διανοµή του οποίου πραγµατοποιείται συνήθως µέσω 

ειδικευµένων εταιρειών.  

Την δραστηριότητα διανοµής συχνά αναλαµβάνουν και ορισµένες 

εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης διαθέτουν ανεπτυγµένο δίκτυο 

διανοµής. Εισάγουν κρασιά κυρίως από την ΕΕ, σε αντίθεση µε τις 

παραγωγικές εταιρείες όπου η παραγωγή και εµπορία κρασιού αποτελεί, για 

την πλειοψηφία, τη βασική τους δραστηριότητα. Τέλος, σηµαντικό κοµµάτι της 

εγχώριας παραγωγής αντιπροσωπεύουν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί. 

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα και η φήµη των εµφιαλωµένων 

ελληνικών κρασιών έχει βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό, γεγονός που 
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επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς βραβεύσεις που αποσπούν σε διεθνείς 

διαγωνισµούς. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πραγµατοποιήσει επενδύσεις 

εκσυγχρονισµού, οι οποίες ενίοτε εντάσσονται σε επιδοτούµενα 

προγράµµατα.  

Ο εξαγωγικός προσανατολισµός των επιχειρήσεων του κλάδου είναι 

έντονος. Ως κυριότερες αγορές των ελληνικών κρασιών αναδεικνύονται η 

Γερµανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γαλλία και το Βέλγιο, όπου στις 3 πρώτες 

βρίσκονται ισχυρές οµογενειακές κοινότητες που σύµφωνα µε παράγοντες της 

αγοράς απορροφούν µεγάλο µέρος των εξαγωγών. 

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. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 
 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται σύντοµη αναφορά στα προϊόντα του 

κλάδου και τη βασική παραγωγική διαδικασία. 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).  

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις προϋπάρχουσες Ο.Π.Α.Π 

(Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας), Ο.Π.Ε. (Ονοµασία 

Προέλευσης Ελεγχόµενη) και τους οίνους «γλυκύς φυσικός» και 

«φυσικώς γλυκός». Τα κρασιά Π.Ο.Π. προέρχονται από αυστηρά 

καθορισµένη και αναγνωρισµένη αµπελουργική ζώνη, ενώ 

προσδιορίζονται αυστηρά η ποικιλία, η τοποθεσία, η καλλιεργητική 

τεχνική, ακόµη και η στρεµµατική απόδοση του αµπελιού.  
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� Οίνοι Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).  

Εδώ περιλαµβάνονται οι «Τοπικοί Οίνοι» και οι «Οίνοι κατά 

Παράδοση». Η παραγωγή οίνων Π.Γ.Ε ακολουθεί ελαφρώς ηπιότερες 

προδιαγραφές από αυτή των ΠΟΠ. Ωστόσο, όσον αφορά τους 

Τοπικούς Οίνους υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε τη 

γεωγραφική περιοχή παραγωγής, την καταγωγή των σταφυλιών αλλά 

και τις ποικιλίες αµπέλου που χρησιµοποιούνται. Οι οίνοι µε ονοµασία 

κατά παράδοση αφορούν δύο οίνους που παράγονται αποκλειστικά 

στη γεωγραφική επικράτεια της Ελλάδας, τη  Ρετσίνα και τη Βερντέα 

Ζακύνθου. 

 

� Ποικιλιακοί Οίνοι.  

Είναι µια νέα κατηγορία οίνου που δηµιουργήθηκε από την ΕΕ 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο ανταγωνισµός από τις αυξανόµενες 

εισαγωγές οίνων από Τρίτες Χώρες και η οποία επιτρέπει σε οίνους 

που δεν είναι ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε να αναγράφουν ενδείξεις σχετικά µε το έτος 

συγκοµιδής, τις οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου από τις οποίες 

παρασκευάζονται. Οι κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει και εδώ αυστηρές 

διατάξεις για την πιστοποίηση των οίνων. Ωστόσο, έως σήµερα το 

ελληνικό κράτος δεν έχει θεσπίσει ανάλογη εθνική νοµοθεσία, µε 

αποτέλεσµα οι επιτραπέζιοι οίνοι που παράγονται στην Ελλάδα να µην 

έχουν το δικαίωµα να συµπεριληφθούν στην κατηγορία των 

ποικιλιακών οίνων. 

 

� Οίνοι χωρίς ένδειξη Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.  

Πρόκειται για τους υπόλοιπους επιτραπέζιους οίνους που προέρχονται 

από περιοχές και ποικιλίες που δεν πληρούν τις αυστηρές 

προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόµος για τις προηγούµενες 

κατηγορίες. 
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Πίνακας 13 Ελληνικά Κρασιά Ελεγχόµενης Ονοµασίας Προελεύσεως ΟΠΕ 

 
 
 
 

Πίνακας 14 Ελληνικά Κρασιά Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας ΟΠΑΠ 
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Η πρώτη ύλη του κρασιού είναι οι ρώγες του σταφυλιού που περιέχουν 

σάκχαρα, καθώς επίσης οργανικά οξέα και νερό. Από αυτές συλλέγεται ο 

µούστος µε διάφορες µεθόδους. Οι σχετικές διεργασίες διεξάγονται πλέον 

µηχανικά µε ειδικό εξοπλισµό.  

Το οινόπνευµα που περιέχει το κρασί παράγεται από τα σάκχαρα του 

µούστου µε την αντίδραση της αλκοολικής ζύµωσης. Η ζύµωση διαρκεί από   

9 έως και 25 ηµέρες, ανάλογα µε την αρχική συγκέντρωση σακχάρων, τη 

θερµοκρασία στην οποία πολλαπλασιάζονται και δρουν οι µύκητες, το 

οξυγόνο που έχουν στη διάθεσή τους και άλλους παράγοντες.  

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. ∆ιαφορετικά είδη κρασιού 

έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

ωρίµανσης και συντήρησης. Πολλά κόκκινα κρασιά δεν είναι κατάλληλα για 

κατανάλωση πριν «µαλακώσουν» στο βαρέλι, ενώ τα λευκά κρασιά συνήθως 

δεν χρειάζονται, ούτε αντέχουν, την ωρίµανση στο βαρέλι. Μετά λοιπόν την 

ενδεχόµενη ωρίµανση ακολουθεί η παλαίωση εσωτερικά της φιάλης. 

 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 

 

Η εξέλιξη των εκτάσεων αµπέλων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το µέγεθος της παραγωγής οίνου. 

Σύµφωνα µε τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι εκτάσεις αµπέλων, για τις 

οινικές περιόδους 2011-2012.  

Σηµειώνεται ότι το σύνολο των εκτάσεων περιλαµβάνει και ποικιλίες 

διπλής χρήσης που κατά συνήθεια οινοποιούνται. 
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Πίνακας 15 Απογραφή Αµπελουργικών Εκτάσεων 2011-2012 

( http://el-vima.blogspot.com/2013/06/blog-post_9707.html) 
 



 47 

Οι περιφέρεια µε τις µεγαλύτερες εκτάσεις αµπέλων το 2011/20012 

ήταν η Πελοπόννησος η οποία κάλυψε 17,2% των συνολικών εκτάσεων. 

Ακολούθησε η ∆υτική Ελλάδα µε ποσοστό 13,4%. Η Κρήτη κάλυψε το 11.6% 

των συνολικών εκτάσεων. Τέλος σηµαντικό µερίδιο έχει και η Αττική, οι 

εκτάσεις της οποίας αντιστοιχούν στο 10,3% του συνόλου. 

Επίσης παρουσιάζονται οι κύριες οινοποιήσιµες ποικιλίες στα έτη 

2011-2012. 

 

 

Πίνακας 16 Απογραφή κύριων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου. 

( http://el-vima.blogspot.com/2013/06/blog-post_9707.html) 



 48 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 
 

Από το 1962 στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής (Κ.Α.Π), 

εφαρµόσθηκε η κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (Κ.Ο.Α. οίνου). 

Αρχικά, ήταν φιλελεύθερη, χωρίς περιορισµούς στην φύτευση και µε λίγα 

ρυθµιστικά µέτρα της αγοράς. Στη συνέχεια, εκτός από την ελευθερία 

φύτευσης, δόθηκαν και εγγυήσεις διάθεσης στην αγορά, γεγονός που 

προκάλεσε διαρθρωτικά πλεονάσµατα. 

Ως εκ τούτου, 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. 

 

Ωστόσο,  ισορροπία στην αγορά οίνου δεν επιτεύχθηκε πλήρως,  ενώ 

οι συνθήκες στη διεθνή αγορά, κατέστησαν αναγκαία τη µεταρρύθµιση της 

Κ.Ο.Α. του οίνου. 

Στα πλαίσια της εφαρµογής της Agenda 2000 και της γενικής 

αναµόρφωσης της Κ.Α.Π., θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (αριθµ. 1493/99 της 

17ης Μαΐου 1999) η νέα κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής  αγοράς, η οποία 

εφαρµόζεται από 1/8/200. ωστόσο, η ανάγκη για νέες µεταρρυθµίσεις στον 

κάδο του οίνου δεν έπαψαν να υπάρχουν µε αποτέλεσµα στις 19/12/2007 να 

καταλήξουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νέα αναθεωρηµένη 

Κ.Ο.Α 

Η µεταρρύθµιση θα εξασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος 

στις αµπελουργικές περιοχές, θα διαφυλάξει τις παραδοσιακές πολιτικές για 

την ποιότητα, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. 
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Η παραπάνω µεταρρύθµιση ψηφίστηκε το 2008 και άρχισε η ισχύς της από 1 

Αυγούστου 2008. 

  

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ Κ.Ο.Α. 
 

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. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν την προώθηση στις 

αγορές τρίτων χωρών, την αναδιάρθρωση-µετατροπή αµπελώνων, την 

καινοτοµία, τη στήριξη του πρώιµου τρύγου και των εκσυγχρονισµό της 

αλυσίδας παραγωγής. 

 

� Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης 

Κονδύλια θα µεταφερθούν στον προϋπολογισµό των µέτρων αγροτικής 

ανάπτυξης και θα δεσµευθούν για να διατεθούν σε περιοχές οινοπαραγωγής. 

Τα σχετικά µέτρα περιλαµβάνουν τα εξής: εγκατάσταση νέων γεωργών, 

καλύτερη προώθηση στην αγορά, επαγγελµατική κατάρτιση στήριξη για την 

κάλυψη των πρόσθετων δαπανών. 

 

� Καθιέρωση της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση 

Αποσυνδεδεµένη ενιαία ενίσχυση ανά εκµετάλλευση, την οποία 

χορηγούν κράτη µέλη σε αµπελουργούς και σε όλους τους καλλιεργητές που 

εκριζώνουν τους αµπελώνες τους.   

 

� Εκρίζωση 

Με το µέτρο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους µη ανταγωνιστικούς 

αµπελοκαλλιεργητές που επιθυµούν να αποχωρήσουν από τον τοµέα, να 

αποχωρήσουν µε οικονοµική ενίσχυση. Η νέα κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει 

ένα εθελοντικό τριετές σύστηµα εκρίζωσης, µε στόχο την εκρίζωση συνολικά 

175.000 εκταρίων σε κοινοτικό επίπεδο και µε πριµοδότηση που µειώνεται 

προοδευτικά κατά τη διάρκεια της τριετίας.  
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Το ύψος της πριµοδότησης για την εκρίζωση, θα διαµορφωθεί ανάλογα 

µε τις στρεµµατικές αποδόσεις των αµπελώνων και θα είναι αυξηµένο σε 

σχέση µε το υφιστάµενο καθεστώς. Σε γενικές γραµµές, ο µέσος όρος 

πριµοδότησης για τη χώρα µας αναµένεται να κυµανθεί γύρω στα €800/στρ. 

και για αµπελώνες µε υψηλές αποδόσεις η ενίσχυση µπορεί να ξεπεράσει και 

τα €1.300/στρ. 

 Επιπλέον, οι παραγωγοί που θα εκριζώσουν θα έχουν το δικαίωµα να 

εντάξουν τις εκριζωθείς εκτάσεις ως επιλέξιµες για τη χορήγηση ενιαίας 

ενίσχυσης, η οποία θα φτάνει τα €35/στρ. 

 

� Οινολογικές πρακτικές 

Η αρµοδιότητα για την έγκριση νέων ή την τροποποίηση υφιστάµενων 

οινολογικών πρακτικών, που αφορούν την παραγωγή και διατήρηση των 

προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, µεταφέρεται στην 

Επιτροπή ελέγχου, η οποία αξιολογεί τις οινολογικές πρακτικές που 

αποδέχεται ο ∆ιεθνής Οργανισµός Αµπέλου και Οίνου (OIV) και προσθέτει 

ορισµένες στον κατάλογο των αποδεκτών πρακτικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ). 

 

� 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. ∆ηλαδή, οι γεωγραφικές ενδείξεις παραµένουν σε 

ισχύ, αλλά προσαρµόζονται στο υφιστάµενο καθεστώς σήµανσης της Ε.Ε. 

Έτσι, οι οίνοι Ο.Π.Α.Π. και Ο.Π.Ε. εξοµοιώνονται µε τα προϊόντα 

“Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης” (ΠΟΠ), ενώ οι τοπικοί οίνοι και 

οίνοι µε “Ονοµασία Κατά Παράδοση” µε τα προϊόντα “Προστατευόµενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης” (ΠΓΕ).  

Οι εδραιωµένες εθνικές πολιτικές για την ποιότητα διασφαλίζονται. 

Αναφορικά µε τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη, καταργείται η ένδειξη 

“Επιτραπέζιος Οίνος”, ενώ στο εξής αναφέρεται στην ετικέτα µόνο η εµπορική 

επωνυµία του προϊόντος, η ποικιλία, το έτος σοδειάς και η χώρα (ή περιοχή) 

εµφιάλωσης. 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 

Η νοµοθεσία διατηρεί την αρχή της απαγορεύσεως των 

αµπελοφυτεύσεων µε ποικιλίες που έχουν ταξινοµηθεί ως οινοποιήσιµες  έως 

τις 31 Ιουλίου 2010, εκτός εάν πρόκειται για δικαίωµα νέας φύτευσης. Τα 

δικαιώµατα νέας φυτεύσεως είναι µέχρι 2% της υφιστάµενης εκτάσεως, εκ του 

οποίου 1,5% κατανέµεται µεταξύ των χωρών παραγωγής. Το πλεονέκτηµα 

αυτών των δικαιωµάτων, εξαρτάται από την καθιέρωση της απογραφής του 

δυναµικού της παραγωγής. 

Τα δικαιώµατα αναφυτεύσεως παρέχονται από τα κράτη µέλη στους 

παραγωγούς που έχουν οδηγηθεί στην εκρίζωση αµπελώνα. Αρχικά, η 

διάρκεια χρηµατοδότησης των δικαιωµάτων αυτών κυµαίνεται από 5 έως 8 

έτη. Τα δικαιώµατα αυτά µπορούν επίσης να παραχωρηθούν σε νέους 

γεωργούς.  

Καθιερώνεται επίσης καθεστώς αναδιαρθρώσεως και µετατροπής των 

αµπελώνων που αποσκοπεί στο να προσαρµόσει την παραγωγή στη ζήτηση 

της αγοράς. Οι περιοχές ενός κράτους µέλους το οποίο έχει καθιερώσει την 

απογραφή του δυναµικού της παραγωγής, µπορεί να επωφεληθεί του 

καθεστώτος αυτού. Η χορήγηση στηρίξεως µε το καθεστώς αυτό απαιτεί την 

καθιέρωση ενός προγράµµατος εγκεκριµένου από το κράτος µέλλος. 

Έτσι η στήριξη αυτή συµπεριλαµβάνει αποζηµίωση των παραγωγών 

για τις απώλειες εισοδηµάτων και συµµετοχή στην δαπάνη αναδιαρθρώσεως. 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Θεσπίζεται πλέον για τους παραγωγούς καθεστώς ενισχύσεως στην 

ιδιωτική αποθεµατοποίηση του επιτραπέζιου οίνου, του γλεύκους σταφυλιών 

και του συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών. Η χορήγηση των ενισχύσεων 

εξαρτάται από τη σύναψη συµβάσεως µακροχρόνιας αποθεµατοποίησης. 

Αρκετές διατάξεις αφορούν την απόσταξη. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

µπορεί να στηρίξει την απόσταξη των επιτραπέζιων οίνων, προκειµένου να 

στηρίξει την αµπελοοινική αγορά και να ευνοήσει µε τον τρόπο αυτό τη 

συνέχιση του εφοδιασµού σε προϊόντα της αποστάξεως του οίνου. 

Η στήριξη αυτή συνίσταται σε µια πρωτογενή ενίσχυση (απόσταξη µε 

πληρωµή ελάχιστης τιµής από τον οινοπνευµατοποιό στον παραγωγό) και 

δευτερογενή ενίσχυση για να καλυφθούν οι δαπάνες αποθεµατοποιήσεως του 

ληφθέντος προϊόντος. 

          

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Η εφαρµογή του κανονισµού (Ε.Ο.Κ) 2092/91 ξεκίνησε στη χώρα µας 

τον Ιούλιο του 1993, µε τις αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας υπ. αριθµ. 

372781 και 372782 (Φ.Ε.Κ 568/Β/30.7.1993) για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας στους Οργανισµούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων 

Φυτικής Προέλευσης.  

Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο σε ότι αφορά τις επιταγές του παραπάνω 

κανονισµού προσδιορίζεται µε την Κοινή ∆ιυπουργική Απόφαση υπ. αριθµ. 

332221/11.01/2001 (Φ.Ε.Κ 10Β΄), µε θέµα τον καθορισµό συµπληρωµατικών 

µέτρων για την εφαρµογή του κανονισµού 2092/91 στη χώρα µας. 

(http://www.minagric.gr)   

 

 

 

 



 53 

 ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 
 

Η καταγραφή της εγχώριας παραγωγής πραγµατοποιείται στο τέλος 

κάθε οινικής περιόδου, η οποία διαρκεί από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους 

µέχρι την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους. Η εξέλιξη της εγχώριας 

παραγωγής οίνου από τα οργανωµένα οινοποιεία παρατίθεται στον 

παρακάτω πίνακα και το διάγραµµα που ακολουθεί.  

(http://www.icap.gr/Default.aspx?id=8447&nt=146&lang=1) 

Πίνακας 16 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου. 
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∆ιάγραµµα 3.7 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου. 

 

Η γεωγραφική διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής οίνου 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

 Πίνακας 17 Γεωγραφική κατανοµή παραγωγής οίνου. 
 

 

Τα στοιχεία αφορούν παλαιότερες οινικές περιόδους, δεδοµένου ότι 

υπήρχαν ελλείψεις στη συγκέντρωση στοιχείων από διάφορες περιφέρειες για 

τις τελευταίες οινικές περιόδους, µε συνέπεια την εµφάνιση αδικαιολόγητων 

αποκλίσεων.  

Το γεωγραφικό διαµέρισµα Πελοποννήσου – ∆υτικής Στερεάς αποτελεί 

την κυριότερη παραγωγική περιοχή κρασιού, καλύπτοντας (την οινική περίοδο 

2006/07) το 34,52% της συνολικής ποσότητας, µερίδιο µειωµένο παρόλα 

αυτά σε σχέση µε τα τρία προηγούµενα έτη. Η Αττική και τα νησιά 
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αντιπροσώπευσαν κατά το χρονικό διάστηµα 2001-2007 ποσοστά µεταξύ 

20,7% και 29,80%, ενώ την οινική περίοδο 2006/07 είχαν τη µεγαλύτερη σε 

µέγεθος παραγωγή της τελευταίας πενταετίας. Η Κρήτη αντίστοιχα κατέλαβε 

µερίδια που κυµάνθηκαν από 13,9% ως 25,6%. Η Θεσσαλία κάλυψε το 6% 

της εγχώριας παραγωγής κρασιού, ενώ µικρότερα µερίδια στο σύνολο της 

χώρας αντιπροσώπευσαν η Μακεδονία και η Θράκη. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 

Η εξέλιξη του συνολικού µεγέθους των αποθεµάτων οίνου παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιδρά στη διαµόρφωση της αγοράς.  

Το ετήσιο επίπεδο αποθεµάτων για τα έτη 1989-2009, 

συµπεριλαµβανοµένων των αποθεµάτων γλευκών, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 18 Εξέλιξη των αποθεµάτων οίνου στην Ελλάδα. 
 

 Το 2009, ύστερα από τρία συνεχόµενα έτη µείωσης, το µέγεθος των 

αποθεµάτων οίνων παρουσίασε µεγάλη αύξηση (κατά 44%). Η ποσότητα 

αποθεµάτων οίνων έφτασε τις 2.514 χιλ. HL, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο 

από το 1993. Αυτή η απότοµή αύξηση, σε συνδυασµό µε την πτώση της 

κατανάλωσης, επηρεάζει αρνητικά και την παραγωγή του 2009/2010.  
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΟΥ 
 
 

Οι εξαγωγές οίνου τη τελευταία δεκαετία παρουσίασαν διακυµάνσεις. 

Το 2009, ύστερα από µια διετία σηµαντικής µείωσης επανήλθαν σε ανοδική 

πορεία, µε την εξαγόµενη ποσότητα να φτάνει τα 266.533 HL, αυξηµένη κατά 

5,7% από το 2008, ενώ η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €57 εκατ. περίπου. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Πίνακας 19 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου. 
 

Συνολικά τη τελευταία δεκαετία οι εξαγωγές οίνου σε όρους ποσότητας 

µειώθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,5%, ενώ σε όρους αξίας µε αντίστοιχο 

ρυθµό 1,85%. 

Η Γερµανία αποτελεί παραδοσιακά τον κυριότερο προορισµό των 

ελληνικών κρασιών, καλύπτοντας σχεδόν το 53% της συνολικής εξαγόµενης 

ποσότητας. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά ένα µέρος στην ύπαρξη 

σηµαντικού αριθµού Ελλήνων µεταναστών που κατοικούν στην Γερµανία, 

καθώς και στη λειτουργία πολλών ελληνικών εστιατορίων. Από τις χώρες της 

ΕΕ δεύτερη έρχεται η Γαλλία µε αρκετά αυξηµένο ποσοστό, ενώ έπεται το 

Βέλγιο (µε µερίδιο 4%). 

 



 58 

 

 
∆ιάγραµµα 3.8 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου στις χώρες της ΕΕ. 

 

Συνολικά οι χώρες της ΕΕ κάλυψαν το 86% της εξαγόµενης 

ποσότητας, ενώ το προηγούµενο έτος είχαν µερίδιο 81%. Όσον αφορά τις 

τρίτες χώρες, οι ΗΠΑ εµφανίζονται πρώτες µε ποσοστό περίπου 6% επί του 

συνόλου και ο Καναδάς δεύτερος µε µερίδιο 3%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνει την εξέταση των χαρακτηριστικών 

του κλάδου οινοποιίας, όπως αυτά αναλύθηκαν στις προηγούµενες ενότητες. 

Τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης δίδονται βάσει του υποδείγµατος των 

πέντε δυνάµεων του Porter και της ανάλυσης SWOT.  

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ PORTER 
 

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον περιλαµβάνει όλους εκείνους τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις στην οικονοµία. Οι παράγοντες 

αυτοί βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε την επιχείρηση και αποτελούν 

τα στοιχεία του κάθε κλάδου. Σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι να συνδυάζει 

τους παράγοντες αυτούς µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντλεί πλεονέκτηµα έναντι 

των ανταγωνιστών της. 

 (Wheelen and Hunger, 2008 http://www.gbv.de/dms/zbw/610036580.pdf, 
http://www.aykancandemir.com/str/str10.pdf ) 
 

Μέληµα της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι η κατανόηση και η 

αντίληψη των αναγκών και των επιθυµιών του µίκρο - περιβάλλοντος µέσα 

στο οποίο δραστηριοποιείται, έτσι ώστε να αντλούνται πληροφορίες που θα 

µετασχηµατιστούν σε πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών της. Η σωστή 

εκτίµηση του κάδου και της ελκυστικότητας για µια επιχείρηση είναι µια 

σύνθετη διαδικασία.  

Η ελκυστικότητα σχετίζεται µε την προοπτική της κερδοφορίας που έχει 

µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο και συνεπώς εξαρτάται 

από την αλληλεπίδραση των διαφορετικών  περιβαλλοντικών δυνάµεων που 

επηρεάζουν τη φύση του ανταγωνισµού.  
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Η ανάλυση του µίκρο – περιβάλλοντος µιας επιχείρησης µπορεί να 

επιτευχθεί αποκλειστικά µε την χρησιµοποίηση του µοντέλου των πέντε 

δυνάµεων του Porter. 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα καθορίζεται από τις πέντε δυνάµεις: 

 

� 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. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
 
 

Ένας κλάδος δεν παραµένει στατικός από πλευράς πλήθους των 

επιχειρήσεων που τον συγκροτούν, αλλά εµφανίζονται και νέες που 

διεκδικούν σηµαντικό µερίδιο αγοράς και συνεπώς κέρδη.  

Η δραστηριοποίηση νεοεισερχόµενης επιχείρησης στον κλάδο της 

οινοποιίας δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά εµπόδια εισόδου. Παρόλα αυτά, 

η βιωσιµότητα της µακροχρόνια είναι αµφίβολη εξαιτίας του έντονου 

ανταγωνισµού από την πληθώρα των ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων, µε 

αποτέλεσµα να συµπιέζονται πολύ τα περιθώρια για κερδοφορία και για 

περαιτέρω ανάπτυξη.  

Βασική προϋπόθεση για να διεισδύσει µια νέα εταιρεία στον κλάδο 

είναι να µπορέσει να βρει πρόσβαση στα δίκτυα διανοµής. Ευκολότερη 

θεωρείται η διείσδυση νέων παραγωγών στις κάβες ή και στο δίκτυο των 

χώρων εστίασης, σε αντίθεση µε τις αλυσίδες λιανικής πώλησης όπου 

ενδεχοµένως αντιµετωπίσουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά στους 

όρους εµπορίου.  

Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, η είσοδος ιδιωτών στον κλάδο µε 

µικρές ποσότητες κρασιού είναι συχνή, ωστόσο τέτοιες ενέργειες είναι 
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συνήθως µικρής εµβέλειας, µε αποτέλεσµα να µην αποτελούν σοβαρή απειλή 

για τις  καθιερωµένες επιχειρήσεις οινοποιίας. 

 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 

Ως υποκατάστατα θεωρούνται εκείνα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

είναι σε θέση να αντικαταστήσουν άλλα ικανοποιώντας τις ίδιες ανάγκες. 

( «Εισαγωγή στην οικονοµική», David Begg S. Fischer – R. Dornbusch) 

. Η κατανάλωση των προϊόντων του κλάδου της οινοποιίας χαρακτηρίζεται 

από έντονη εποχικότητα µε αποτέλεσµα η πίεση από υποκατάστατα προϊόντα 

να είναι ισχυρή. Η µπύρα και το ούζο είναι τα ποτά εκείνα που ανταγωνίζονται 

περισσότερο το κρασί. Η µπύρα ειδικά αποτελεί το συχνότερο υποκατάστατο 

του κρασιού και λειτουργεί άµεσα ανταγωνιστικά, µιας και είναι ευρέως 

διαδεδοµένη και διατίθεται σε χαµηλότερη τιµή, γεγονός που ευνοεί την 

υποκατάσταση των (εµφιαλωµένων ιδιαίτερα) κρασιών, στους χώρους 

εστίασης και διασκέδασης όπου τα κρασιά διατίθενται συνήθως σε υψηλές 

τιµές.  

Ωστόσο, η τάση που επικρατεί στους καταναλωτές για υγιεινό τρόπο 

διατροφής και η διάδοση των ευεργετικών ιδιοτήτων του οίνου για τον 

ανθρώπινο οργανισµό, συντελούν θετικά στην κατανάλωση οίνου. Ο κίνδυνος 

που αντιµετωπίζει το κρασί από άλλα ποτά λόγω της υψηλής τιµής του σε 

χώρους εστίασης µετριάζεται λόγω της προτίµησης του χύµα κρασιού, το 

οποίο διατίθεται σε προσιτές τιµές. 

 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 
 

Οι προµηθευτές στον κλάδο της οινοποιίας είναι πολυάριθµοι και 

διαφέρουν ανάλογα µε τη λειτουργία και το µέγεθος της επιχείρησης. 

∆εδοµένου ότι ο κλάδος συγκροτείται ως επί το πλείστον από παραγωγικές 

επιχειρήσεις, στους προµηθευτές συµπεριλαµβάνονται οι αµπελουργοί που 

προµηθεύουν τις επιχειρήσεις µε την πρώτη ύλη, οι εταιρείες που παρέχουν 

τον µηχανολογικό εξοπλισµό καθώς και τα µέσα για την µεταποίηση και την 
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αποθήκευση του κρασιού, οι εταιρείες που προµηθεύουν τους οινοποιούς µε 

γυάλινες φιάλες, είδη συσκευασίας. 

Όσον αφορά τους προµηθευτές σταφυλιού, επισηµαίνεται ότι η 

διαπραγµατευτική τους δύναµη έναντι των οινοβιοµηχανιών θεωρείται µάλλον 

περιορισµένη, ενώ κυρίαρχος παράγοντας αναδεικνύεται εκείνος των 

καιρικών συνθηκών, που διαµορφώνει την σοδειά και τη συνολική προσφορά 

σταφυλιού και τις τιµές.  

Αναφορικά τέλος µε την διαπραγµατευτική δύναµη που ασκούν οι 

υπόλοιποι προµηθευτές του κλάδου της οινοποιίας, αυτή θεωρείται µικρή 

καθώς η προσφορά προέρχεται από µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, που 

λειτουργούν σε καθεστώς αυξηµένου ανταγωνισµού. 

 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

 
 

Οι βασικές κατηγορίες αγοραστών στον κλάδο της οινοποιίας είναι οι 

αντιπρόσωποι, οι χονδρέµποροι, οι κάβες, τα σούπερ µάρκετ, οι χώροι 

εστίασης και οι ιδιώτες καταναλωτές.  

Οι χονδρέµποροι-αντιπρόσωποι που είναι µεγάλες επιχειρήσεις, 

αποτελούν σηµαντικούς αγοραστές των προϊόντων της οινοποιίας, καθώς 

αναλαµβάνουν τη διακίνηση τους σε πολλά σηµεία πώλησης και καλύπτουν 

µεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Η διαπραγµατευτική δύναµή τους έναντι της 

πλειοψηφίας των οινοποιών είναι ισχυρή, καθώς διαθέτουν διευρυµένο δίκτυο 

και παρέχουν προβολή στα προϊόντα που διαθέτουν.  

Ωστόσο, η πίεση που ασκούν οι συγκεκριµένοι αγοραστές στους 

παραγωγούς µειώνεται, όσο αυξάνεται η φήµη και το µέγεθος της 

οινοποιητικής επιχείρησης. Τα σούπερ µάρκετ έχουν µεγάλη απήχηση στο 

καταναλωτικό κοινό, εξαιτίας των ανταγωνιστικών τιµών, καθώς και των 

προσφορών που διαθέτουν στα προϊόντα οινοποιίας. Το γεγονός αυτό 

προσδίδει ολοένα και µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη, σε σχέση µε τις 

εταιρείες παραγωγής οίνου, αφού επιδιώκουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερες 

εκπτώσεις ή παροχές στα προϊόντα.  

Τέλος οι ιδιώτες - καταναλωτές αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες 

των προϊόντων, µέσω των καταστηµάτων λιανικής ή των χώρων εστίασης – 

ψυχαγωγίας, και δεν έχουν ουσιαστική διαπραγµατευτική δύναµη. 
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
 
 

Η ελληνική αγορά οίνου χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό, 

καθώς σε αυτήν δραστηριοποιούνται πλήθος παραγωγικών επιχειρήσεων και 

ένας µικρός αριθµός εισαγωγικών. Στον κλάδο της οινοποιίας επίσης ο 

βαθµός συγκέντρωσης είναι χαµηλός.  

Οι συνθήκες υπερπροσφοράς στον κλάδο της οινοποιίας, τόσο σε 

προσφερόµενο όγκο προϊόντων, όσο και σε πλήθος προσφερόµενων 

ετικετών κρασιού όλων των κατηγοριών, διαµορφώνουν ένα έντονα 

ανταγωνιστικό τοπίο που επηρεάζεται και από την ύπαρξη πολλών 

υποκατάστατων προϊόντων.  

Ο ανταγωνισµός, γίνεται εντονότερος σε συνθήκες όπως οι τρέχουσες, 

µειωµένης ζήτησης και περιορισµού της κατανάλωσης. Εξαιτίας του έντονου 

ανταγωνισµού και της αδυναµίας εκµετάλλευσης οικονοµιών κλίµακας, οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται στη διαφοροποίηση και βελτίωση της 

ποιότητας των παραγόµενων οίνων, επενδύοντας σε νέα εκσυγχρονισµένα 

οινοποιεία και προσεκτική επιλογή της πρώτης ύλης.  

Επίσης, επενδύουν στην έρευνα, ώστε να προσθέσουν νέες ποικιλίες 

στην γκάµα των προϊόντων τους. Το δίκτυο διανοµής είναι καθοριστικό για την 

ανάπτυξη και την οµαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, αφού µέσα από αυτό οι 

εταιρείες µπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  

Τέλος, η τιµή αλλά κυρίως οι προσφορές που πραγµατοποιούν οι 

επιχειρήσεις του κλάδου, είναι ένα ακόµα εργαλείο που χρησιµοποιούν για να 

αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ PORTER – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 
 
 

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. Τα περιθώρια κερδοφορίας είναι χαµηλά, 

λόγω του υψηλού ανταγωνισµού και η είσοδος στον κλάδο, αποφέρει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε τοπικό επίπεδο.  

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. Η επένδυση σε 

καινοτόµες δράσεις και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι 

καθοριστικοί παράγοντες για την διατήρηση και την διεύρυνση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

 
Σχήµα 3 Porter ανάλυση 
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Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weakness Opportunities, Threats) 

αποτελεί το εργαλείο σκιαγράφησης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Με 

την χρήσης της εκτιµώνται εσωτερικές δυνάµεις και αδυναµίες του κλάδου, 

καθώς και ευκαιρίες και απειλές που εµφανίζονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Τα παραπάνω γίνονται εµφανή από το παρακάτω σχήµα: 

 

 
Σχήµα 4 SWOT ανάλυση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ» 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-Ι∆ΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ  
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

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, η οινοποιία συνεχίζει µια µακρά 

οικογενειακή παράδοση εστιάζοντας στην παραγωγή κρασιών υψηλής 

ποιότητας, µε αυθεντικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα ελκυστικά για το 

σύγχρονο καταναλωτή.   

Σήµερα, η οµάδα της Κυρ-Γιάννη, υπό την καθοδήγηση του Στέλλιου 

Μπουτάρη, γιου του Γιάννη, ετοιµάζει µε όραµα την επόµενη φάση της 

πορείας του Κτήµατος, αξιοποιώντας δυναµικά τους βασικούς πυλώνες της 

φιλοσοφίας Κυρ-Γιάννη: καινοτοµία, σεβασµό στην παράδοση και 

εξειδικευµένη γνώση για το κρασί, από το αµπέλι ως τον τελικό καταναλωτή. 

Οι δραστηριότητες του Κτήµατος Κυρ-Γιάννη βασίζονται στο σύνολο 

τους στην εφαρµογή των αρχών της ολοκληρωµένης καλλιέργειας. Πρόκειται 

για µια συνειδητή απόφαση διαχείρισης, η οποία προκύπτει από την πρόθεση 

για σεβασµό και προστασία του περιβάλλοντος. Η ολοκληρωµένη 

καλλιέργεια, παράλληλα, διασφαλίζει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα που 

παράγονται στο Κτήµα. Η εφαρµογή της ολοκληρωµένης καλλιέργειας 

ξεκίνησε το 2004, πιστοποιήθηκε από τον Οργανισµό Πιστοποίησης και 

Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων AGROCERT και συνεχίζεται µέχρι σήµερα.  

Βασικός άξονας της φιλοσοφίας Κυρ-Γιάννη, η οποία χαρακτηρίζει όλα 

τα στάδια της παραγωγής, από το αµπέλι ως την τελική εµφιάλωση, είναι η 

επιλογή: Κάθε κοµµάτι των αµπελιών τρυγιέται ξεχωριστά, δυο ή τρεις φορές, 

ανάλογα µε τη φαινολική ωρίµανση των καρπών. Τα σταφύλια οδηγούνται στη 

συνέχεια στην τράπεζα διαλογής για την τελική διαλογή. Από το 2009, έχει 
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µάλιστα προστεθεί µία δεύτερη τράπεζα διαλογής µετά την αποβοστρύχωση, 

που επιτρέπει την επιλογή της πρώτης ύλης. Ανάλογη επιλογή γίνεται και στα 

τελικά στάδια της παραγωγής στο οινοποιείο, τόσο στη φάση της ζύµωσης -σε 

δεξαµενές- όσο και ωρίµανσης –σε βαρέλια- του κρασιού. 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. Βασικός 

στόχος παραµένει πάντοτε η δηµιουργία κρασιών µε πολυδιάστατο και 

ιδιαίτερο χαρακτήρα: «Πλούτος αλλά και αρωµατική φινέτσα, οξύτητα που 

προσδίδει κοµψότητα και δυνατότητα παλαίωσης, ισορροπία στο στόµα και 

ευκολία συνδυασµού µε ποικίλα εδέσµατα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του 

στυλ των κρασιών Κυρ-Γιάννη, που συνιστούν µια ελκυστική πρόταση 

απόλαυσης για το σύγχρονο καταναλωτή.» 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ 
 

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. Στο Κτήµα Κυρ-Γιάννη 

βασική αρχή είναι ότι η καινοτοµία δηµιουργεί παράδοση. Με έµφαση στις 

γηγενείς ποικιλίες, στους σύγχρονους τρόπους οινοποίησης, στην 

επαγγελµατική προσέγγιση και στα κρασιά που προσφέρουν µια ελκυστική 

πρόταση απόλαυσης στο σύγχρονο καταναλωτή.  

Σ’ αυτή τη λογική, η νέα γενιά κρασιών Κυρ-Γιάννη µε βάση το 

Ξινόµαυρο, η οποία σχεδιάζεται ήδη, αναµένεται να αποτελέσει µοχλό για τη 

µελλοντική ανάπτυξη και την καθιέρωση της οινοποιίας και σε διεθνές 

επίπεδο. Ακολουθεί το οργανόγραµµα της εταιρείας Κτήµα Κυρ-Γιάννη.    
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Σχήµα 5 Οργανόγραµµα Εταιρείας 
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Η επιχείρηση παράγει κρασιά που έχουν κατακτήσει πολλές διακρίσεις 

τόσο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. 

 

Τα κυριότερα από αυτά είναι: 
 

� Ερυθρός Οίνος 
1. ∆ύο Ελιές 
2. Παράγκα 
3. Γιανακοχώρι 
4. Μπλε Αλεπού 
 

� Λευκός Οίνος 
1. Τέσσερις Λίµνες 
2. Σαµαρόπετρα 
3. Παράγκα 
 

� Τα Ξινόµαυρα 
1. Καλή Ρίζα 
2. ∆ιάπορος 
3. Ραµνίτσα 
 

� Ροζέ Οίνος 
1. Ακακίες 
2. Ακακίες sparkling 

 
 

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. (Μεθοδολογία 

εκπονήσεως οικονοµοτεχνικών µελετών Σωτήρης Καρβούνης Εκδόσεις Α. 

Σταµούλης Αθήνα)    
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

Ακολουθεί το πρότυπο καταβολής της επενδυτικής πρότασης στον 

Αναπτυξιακό νόµο (Ν.3299/2004) µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 
 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα στοιχεία της επένδυσης: 

 
1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  

Κατάσταση Εταιρείας Υφιστάµενη  Υπό Σύσταση Χ 

Λειτουργία Εταιρείας Συνεχής Χ Εποχική  

Έτος ίδρυσης ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 

Νοµική µορφή ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 

Σκοπός  

ΕΠΑΡΧΙΑ  

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣ

Η Ε∆ΡΑΣ 
Ο∆ΟΣ – 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΑΟΥΣΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΒΕΡΜΙΟ 
 ΤΑΧ.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Τηλεοµοιότυπο  

Ιστοσελίδα  

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν τον εκπρόσωπο της υπό 

σύστασης εταιρίας «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ». 

 
2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ) 

ΟΝΟΜΑ Μπόιτσης Κωνσταντίνος 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100% 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ο∆ΟΣ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 
 

ΠΟΛΗ Ε∆ΕΣΣΑ 

 
 

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ 58200 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)                                                                    ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) 

 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα στοιχεία της εταιρίας για 

την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(ΕΜΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΩΛΗΣΕΩΝ € 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ» 

2013 0.00 0.00 0.00 

 
∆εν υπάρχει προηγούµενη οικονοµική δραστηριότητα του εν λόγω 

φορέα. 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€ 

� Αναµένεται να διαµορφώσει σύνολο ενεργητικού µικρότερο των 

5.000.000€. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 
 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

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.  

Ο κλάδος της οινοποιίας είναι σίγουρα ένας από τους πιο δυναµικούς 

τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο η ίδρυση µιας 

περισσότερο οργανωµένης επιχείρησης. Ένα εµφιαλωτήριο οίνου υψηλών 

προδιαγραφών µε πιστοποιητικά ποιότητας και µε απόκτηση βραβείων. 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η σκοπιµότητα του παραπάνω επενδυτικού έργου στηρίζεται στα 

ακόλουθα δεδοµένα: 

 

1. Στην µεγάλη ζήτηση προϊόντων οίνου 

2. Στην ενίσχυση της οικονοµίας 

3. 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. Αρχικά θα προσφέρονται ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιµές 

προς όφελος των καταναλωτών και θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 

στην τοπική αγορά. Τέλος θα υπάρχει ευχέρεια για την διάθεση των 

προϊόντων στο εξωτερικό µέσω προγραµµάτων εξαγωγών σε χώρες και εκτός 

συνόρων Ευρώπης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ  
 

Ακολουθούν πίνακες που περιγράφουν τα παραγόµενα προϊόντα και 

τις πρώτες ύλες που θα χρησιµοποιηθούν: 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Α/Α  
1 ΟΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
 ΞΥΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
2 ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 
 ΞΥΡΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 
3 ΟΙΝΟΣ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΣ 

 ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
ΣΤΑΦΥΛΙ SYRAH 
ΣΤΑΦΥΛΙ MERLOT 

ΣΤΑΦΥΛΙ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 
ΣΤΑΦΥΛΙ CHARDONNAY 

ΣΤΑΦΥΛΙ ΡΟ∆ΙΤΗΣ 

 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

ΣΤΑΦΥΛΙ SAUVIGNON BLANC 

 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Όπως αναφέραµε το εργατικό δυναµικό της επιχείρησης, δεν θα 

ξεπερνά τα 10 άτοµα. Φυσικά θα υπάρχουν µόνιµοι και εποχιακοί 

εργαζόµενοι, καθώς η φύση της εργασίας είναι τέτοια, ώστε  κατά τους µήνες 

Αύγουστο µέχρι Νοέµβριο να υπάρχει µέγιστη απασχόληση. 

Τα παραπάνω παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Α/Α 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΝΕΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

1 ΧΗΜΙΚΟΣ- 

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ 0 1 

2 ΛΟΓΙΣΤΗΣ-

ΒΟΗΘΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 0 2 

3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 0 7 
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ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 
 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

  

ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) 

ΜΟΝΙΜΟΙ 0 0 2 2 

ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 0 0 8 2,66 

ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
0 0 0  

ΣΥΝΟΛΟ 0 0 10 4,66 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 

Οι κυριότεροι όροι που πρέπει να πληροί ένα οινοποιείο είναι: 

 
1. Να βρίσκεται κοντά στους αµπελώνες για να έχει χαµηλότερο κόστος 

µεταφοράς. 

2. Να υπάρχει άφθονο νερό στην περιοχή τόσο για την καθαριότητα των 

χώρων του οινοποιείου όσο και των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιούνται αλλά και για την τροφοδοσία των ψυκτήρων. 

3. Να είναι κτισµένο σε έδαφος επικλινές για την αποχέτευση του νερού 

που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό. 

4. Να βρίσκεται κοντά σε δρόµο ώστε να µπορούν να έρχονται εύκολα τα 

φόρτια των σταφυλιών και να φεύγουν τα δοχεία του οίνου που θα 

παράγεται. 

5. Να µην υπάρχουν κοντά εργοστάσια από όπου αναδύονται 

δυσάρεστες οσµές. 

6. Να βρίσκετε σε απόσταση µεγαλύτερη των 2 χιλιόµετρων από την 

πόλη. 

7. Το κτίριο να είναι κτισµένο έτσι ώστε να έχει καλό προσανατολισµό για 

τον καλύτερο αερισµό του. 

8. Να υπάρχει δυνατότητα βοηθητικών χώρων και άνετο παρκάρισµα των 

οχηµάτων. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

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: 

 

Σχήµα 6 Παραγωγική διαδικασία 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 

Η παραγωγική µονάδα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο συνολικής 

έκτασης 3.780τ.µ.. Σύµφωνα µε την εκπόνηση της σχετικής οικονοµοτεχνικής 

µελέτης και την σχετική τεχνική έκθεση της µηχανικού, στο οικόπεδο αυτό θα 

κατασκευαστεί νέο βιοτεχνικό κτίριο. 

 
Εικόνα 1 Νέο οινοποιείο 

 
 

 

Το κτίριο θα είναι µεταλλικής κατασκευής που περιλαµβάνει ισόγειο 

χώρο και θα αποτελεί χώρο όπου θα τοποθετηθεί ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός για την παραγωγή του οίνου.  

Σε αυτόν τον χώρο θα υπάρχει και ένας όροφος ο οποίος θα βρίσκεται 

στην περιοχή των γραφείων και ένα υπόγειο το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν 

κελάρι για την παλαίωση του οίνου.  

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την κατασκευή του περιγραφόµενου 

κτιρίου, τη διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου µε εργασίες περίφραξης του 

οικοπέδου, δηµιουργία χώρων στάθµευσης και χαµηλού διακοσµητικού 

πρασίνου, την προµήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου 

µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς και την πραγµατοποίηση ειδικών τεχνικών 

εγκαταστάσεων. 
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Το κτίριο θα εκτείνεται σε περιοχή 800τ.µ. και θα περιλαµβάνει τους 

εξής χώρους: 

 

� γραφεία διοίκησης (αρ. χώρου 2) 

� εκθεσιακός χώρος-χώρος γευσιγνωσίας (αρ. χώρου 3) 

� εργαστήριο χηµικών αναλύσεων (αρ. χώρου 4) 

� χώρος παραλαβής σταφυλιών (αρ. χώρου 5) 

� χώρος επεξεργασίας (αρ. χώρου 6) 

� χώρος οινοποίησης (αρ. χώρου 7) 

� χώρος δεξαµενών αποθήκευσης (αρ. χώρου 8) 

� χώρος εµφιάλωσης (αρ. χώρου 9) 

� χώρος ωρίµανσης και παλαίωσης οίνου (κάβα) (αρ. χώρου 10) 

� χώρος αποθήκευσης βοηθητικών υλών (υλικά συσκευασίας) (αρ. 

χώρου 11) 

� χώρος αποθήκευσης του έτοιµου προϊόντος (αρ. χώρου 12) 

 

Εικόνα 2 Σχέδιο Οινοποιείου 
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ΚΟΣΤΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
 

Στο παρακάτω µέρος θα παρουσιαστούν οι πίνακες µε τους οποίους 

έχουµε υπολογίσει και αξιολογήσει την επένδυσή µας.  

Όπως αναφέραµε παραπάνω η επένδυση αφορά την επέκταση-ίδρυση 

ενός καινούργιου οινοποιείου στα πρότυπα του Κυρ-Γιάννη. Οι πίνακες είναι 

παραµετροποιηµένοι βασιζόµενα στα πρότυπα του Σωτήρη Καρβούνη σε 

περιβάλλον λογιστικών φύλλων.    

Στο µέρος που θα ακολουθήσει, παρουσιάζονται οι πίνακες όπου 

έχουµε τοποθετήσει τα δεδοµένα µας µε bold  και στη συνέχεια στο 

παράρτηµα Α που θα ακολουθήσει οι υπόλοιποι παραµετροποιηµένοι πίνακες 

που οδηγούν στον διαχρονικό προβλεπόµενο ισολογισµό και στις χρηµατικές 

ροές. 

Έπειτα θα παρουσιαστούν επιγραµµατικά οι κυριότεροι αριθµοδείκτες, 

έτσι ώστε, να έχουµε µια πιο σφαιρική εικόνα για την επένδυση που 

ετοιµαζόµαστε να κάνουµε. 

Τέλος θα γίνει η ανάλυση της επένδυσης και σύγκριση µε τον κλάδο 

στα πρότυπα που έχουµε αναδείξει στην βιβλιογραφική αναφορά.  
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το αρχικό πάγιο κόστος της 
υποθετικής µας επένδυσης 
 
Πίνακας 20 Κόστος επένδυσης 
  ΠΟΣΑ %   
 1. Γήπεδα 1.980.000 € 22,6%  
 2. Ανάπτυξη και προετοιµασία γηπέδων      
 3. Κατασκευές και έργα πολιτικού µηχανικού 1.980.000 € 22,6%  
    α. Κτίρια 980.000 € 11,2%  
    β. Βοηθητικά και διευκολύνσεις 1.000.000 € 11,4%  
 4. Μηχανολογικός Εξοπλισµός 1.700.000 € 19,4%  
 4. Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 1.110.000 € 12,7%  
       
 Σύνολο αρχικών παγίων επενδύσεως 8.750.000 100%  
    
    
    
ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α       
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 1 2 3 
  60% 40% 100% 
    
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΟΥ 1.000.000 €   
ΣΤΟΝ 6ο ΧΡΟΝΟ     
    
 1. Προεπενδυτικές Μελέτες 300.000 € 300.000 €  
 2. Προπαρασκευαστικές έρευνες 120.000 € 120.000 €  
3. ∆ιαχείριση ανεγέρσεως µονάδας 80.000 € 80.000 €  
 
 

Έπειτα ο πίνακας προτύπου κόστους και οι πηγές της αρχικής 
χρηµατοδότησης 

 
 
 

Πίνακας 21 Πρότυπο κόστος 

1. Πρώτες και βοηθητικές ύλες 3.000.000 € 

  1.1 Εγχώρια A 1.700.000 € 

  1.2 Εγχώρια B 500.000 € 

  1.1 Εγχώρια Γ 800.000 € 

2. Αµεση εργασία (εργατικά) 30.000 € 

3. Υπηρεσίες 10.000 € 

4. Επισκευές 70.000 € 

5. Συντήρηση-ανταλλακτικά 25.000 € 

6. ∆ιοικητικά έξοδα εργοστασίου 30.000 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ 3.165.000 € 
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Πίνακας 22 Αρχική χρηµατοδότηση 

   % 

 1.Ιδιοκτήτες     

  α. Μετοχικό Κεφάλαιο 1.545.307 €   

  β. Προνοµιούχες µετοχές     

  γ. ∆άνεια     

      Σύνολο 1.545.307 € 26% 

 2.Συνεργαζόµενοι     

  α. Μετοχικό Κεφάλαιο 250.000 €   

  β. Προνοµιούχες µετοχές     

  δ. ∆άνεια     

  ε. Άλλου τύπου χρηµατοδότηση     

      Σύνολο 250.000 € 4% 

3. Χρηµατοδοτικά ιδρύµατα     

4. Κυβέρνηση     

  α. ∆άνεια     

  β. Επιχορήγηση     

5. Εµπορικές Τράπεζες 2.500.000 € 41% 

6. Πιστώσεις προµηθευτών 1.500.000 € 25% 

7.Μετοχές στο χρηµατιστήριο     

8. Τρέχον παθητικό  250.833 € 4% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.046.140 € 100% 
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Ακολουθούν οι βασικοί πίνακες ρευστότητας, στους οποίους µπορούµε 
να τοποθετούµε δεδοµένα 

 
 

Πίνακας 23 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

   

   

  Ελάχιστος αρ. Συντελεστής 

  ηµερών που κύκλου 

  καλύπτονται εργασιών 

Ι. Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

  Α. Λογαριασµοί Εισπρακτέοι 30 12 

  Β. Αποθέµατα     

     α. Πρώτες και Βοηθ. Ύλες     

      Υλικό  Α 30 12 

      Υλικό   Β 14 26 

       Γ 100 4 

     β. Ανταλλακτικά (εισαγωγής) 180 2 

     γ. Προϊόντα σε επεξεργασία 9 40 

     δ. Τελικά προϊόντα 15 24 

  Γ. Μετρητά στο Ταµείο 15 24 

      

∆. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     

    Μεταβολή Κυκλφ. Ενεργητικού     

      

ΙΙ. Τρέχουσες Υποχρεώσεις     

  A. Λογαριασµοί Πληρωτέοι 30 12 

ΙΙΙ. Κεφάλαιο Κίνησης     

Α. Καθαρό κεφάλαιο κίνησης     

Β. Αύξηση κεφαλαίου κίνησης     

      

Το ισοζύγιο µετρητών βασίζεται στους ακόλουθους υπολογισµούς     

ΙV. Συνολικό κόστος παραγωγής     

Μείον: Πρώτες ύλες     

           Υπηρεσίες     

           Αποσβέσεις     

  15 24 

V. Απαιτούµενα µετρητά     

   

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 360  



Πίνακας 24 Ποσοστά Αποσβέσεων 

       

       

  ΕΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟ     

 1. Γήπεδα         

 2. Ανάπτυξη και προετοιµασία γηπέδων         

 2. Κατασκευές και έργα πολιτικού µηχανικού 20 5,0%     

  α. Κτίρια        

  β. Βοηθητικά και διευκολύνσεις        

 3. Μηχανολογικός Εξοπλισµός 10 10,0%     

 4. Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 10 10,0%     

 5. Αντικατάσταση λοιπών. στοιχείων. Πάγιου Ενεργητικού          

       

  1 2 3 4 5 6 

  Α. Λογαριασµοί Εισπρακτέοι 0 0 500€ 600€ 650€ 750€ 



Στην συνέχεια ο πίνακας των χρηµατοοικονοµικών, όπου ο χρήστης του µοντέλου, µπορεί να τοποθετήσει το ποσό του 
δανείου αλλά και τον προβλεπόµενο κύκλο εργασιών (τζίρο) που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει η εταιρεία του. 

 
Πίνακας 25 ∆ανεισµός 

ΟΡΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ   

1α.  Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 2.500.000 €   

    ∆ιάρκεια 5 έτη 

    Επιτόκιο 8%   

    Περίοδος χάριτος 2   

    Επιδότηση επιτοκίου 0%   

2α.  Βραχυπρόθεσµο ∆άνειο     

    ∆ιάρκεια 0   

    Επιτόκιο 0%   

    Περίοδος χάριτος 0   

    Επιδότηση επιτοκίου 0%   

3. Πίστωσης Προµηθευτών 1.500.000 €   

    ∆ιάρκεια  5 έτη 

    Επιτόκιο 9%   
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Πίνακας 26 Προβλεπόµενος τζίρος 

 
Τέλος παρουσιάζεται ο πίνακας του συνολικού κόστους παραγωγής από το 6ο έτος, καθώς αποτελεί το έτος βάσης µας 

όπου έχουµε το 100% της δυναµικής της επιχείρησης. 
 

Πίνακας 27 Συνολικό κόστος παραγωγής 
1. Άµεσα υλικά και εισροές 8.000.000 € 
2. Άµεσο ανθρώπινο δυναµικό  30.000 € 
3. ∆ιοικητικά έξοδα εργοστασίου 30.000 € 
3.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναµικού   
3.2 Άλλα έξοδα από υλικά   
3.3 Άλλα διοικητικά έξοδα εργοστασίου   

Κόστος Εργοστασίου 8.060.000 € 
    
4. Έξοδα διοικήσεως 30.000 € 
4.1 Κόστος ανθρωπίνου δυναµικού   
4.2 Άλλα έξοδα για υλικά   
4.3 Άλλα έξοδα διοικήσεως   
5.Έξοδα πωλήσεων και διανοµής 105.000 € 
5.1 Κόστος ανθρώπινου δυναµικού   
5.2 Άλλα   

Λειτουργικό Κόστος 8.195.000 € 
6. Έξοδα χρηµατοδοτήσεως : τόκοι   
7. Αποσβέσεις 491.000 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8.686.000 € 

 
 
 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 ΕΤΟΣ 6 ΕΤΟΣ 7 ΕΤΟΣ 8 ΕΤΟΣ 9 ΕΤΟΣ 10 ΕΤΟΣ 11 ΕΤΟΣ 12 ΕΤΟΣ 

Εισροές από πωλήσεις 2.500.000 € 3.500.000 € 4.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 



Αφού έχουµε κάνει την υπόθεσή µας και έχουµε τοποθετήσει τα 

δεδοµένα µας στους πρότυπους πίνακες του Καρβούνη, µπορούµε πλέον να 

δούµε παραµετροποιηµένα τα αποτελέσµατα που αφορούν την επένδυση 

που θέλουµε να πραγµατοποιήσουµε. 

Οι παραµετροποιηµένοι πίνακες του οποίου αναφέρουµε, θα 

παρουσιαστούν στο Παράρτηµα Α της εργασίας. 

 

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Για να έχουµε µια πιο σφαιρική εικόνα της επένδυσής µας, θα 

παρουσιάσουµε τους κυριότερους αριθµοδείκτες, έτσι ώστε να µπορέσουµε 

να αποκρυπτογραφήσουµε πλήρως την κατάσταση της επένδυσής µας. 

 
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 
 Ρευστότητα είναι η ικανότητα της επιχείρησης να αντιµετωπίζει τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της, δηλαδή η ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις καθηµερινές απαιτήσεις των βραχυχρόνιων δανειστών 

της και να είναι σε θέση να εξοφλεί της ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

Υψηλοί δείκτες ρευστότητας δίνουν την δυνατότητα στην επιχείρηση να 

εκτελεί χωρίς προβλήµατα τις εργασίες της, να εκµεταλλεύεται 

παρουσιαζόµενες ευκαιρίες αλλά και να ανταποκρίνεται στη εξόφληση τόκων 

και των µερισµάτων των µετόχων της. («Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

λογιστικών καταστάσεων» Νιάρχος Νικήτας, Εκδόσεις Σταµούλη 2004).  

Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει το περιθώριο ασφαλείας 

που διατηρεί η επιχείρηση για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει µε 

ανεπιθύµητη εξέλιξη στην ροή των κεφαλαίων κινήσεώς της. 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο  καλύτερη από πλευράς 

ρευστότητας είναι η θέση της επιχείρησης. Γενικά ο δείκτης θα πρέπει να 

ξεπερνά την µονάδα έτσι ώστε οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις να µπορούν 

να εξοφληθούν από το κυκλοφορούν ενεργητικό. 
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Ο τύπος του δείκτη είναι: 

 

  

 

       ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας χρησιµοποιούνται προκειµένου να 

µετρηθεί ο βαθµός αποτελεσµατικότητας µιας επιχείρησης στην διαχείριση 

των περιουσιακών της στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή γίνεται αποτελεσµατική ή 

όχι η χρησιµοποίηση αυτών.  

Επίσης, µετράται ο βαθµός µετατροπής ορισµένων περιουσιακών 

στοιχείων σε ρευστά. («Χρηµατοοικονοµική ανάλυση λογιστικών 

καταστάσεων» Νιάρχος Νικήτας, Εκδόσεις Σταµούλη 2004). Οι αριθµοδείκτες 

που θα εξεταστούν είναι: 

 

� Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεµάτων 

� Ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεµάτων δείχνει 

πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέµατα κατά την διάρκεια της λογιστικής 

χρήσης σε σχέση µε τις πωλήσεις της.  

Ένας υψηλός δείκτης µπορεί να συνοδεύεται από µη αναλογικά υψηλά 

κέρδη, γιατί αυτά µπορεί να συµπιέζονται στην προσπάθεια να επιτευχθεί 

µεγαλύτερος όγκος πωλήσεων, µε αντίστοιχη µείωση της τιµής πώλησης των 

προϊόντων.  

Αντίθετα ένας χαµηλός δείκτης σηµαίνει υπεραποθεµατοποίηση, κάτι 

που συνεπάγεται την ανάγκη διατήρησης υψηλών κεφαλαίων κινήσεως για 

την κάλυψη των βραχυπρόθεσµών υποχρεώσεων.   («Χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση λογιστικών καταστάσεων» Νιάρχος Νικήτας, Εκδόσεις Σταµούλη 

2004).  
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Ο δείκτης υπολογίζεται µε τον παρακάτω τύπο: 

 

 

 

Ο δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές 

εισπράττονται κατά τη διάρκεια την χρήσης, οι απαιτήσεις της επιχειρήσεως. 

Υψηλός δείκτης σηµαίνει µικρότερο χρόνο δέσµευσης των κεφαλαίων και 

µικρότερη πιθανότητα ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις.  

∆ιαχρονικές διακυµάνσεις του δείκτη υποδεικνύουν αλλαγή στην 

πιστωτική πολιτική της επιχείρησης ή µεταβολή στην ικανότητά της να 

εισπράττει τις απαιτήσεις της.  

 

Ο τύπος του δείκτη είναι ο παρακάτω: 

 

   

   

       ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας µετρούν την αποδοτικότητα της 

επιχειρήσεως, την δυναµική των κερδών της και το βαθµό επιτυχίας ή 

αποτυχίας σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. 

 

Οι δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν είναι: 

� Μικτό περιθώριο κέρδους 

� Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

� Αποδοτικότητα συνολικά απασχολούµενων κεφαλαίων 

 

Ο αριθµοδείκτης του µικτού περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται από τον 

λόγο του µικτού κέρδους προς τις πωλήσεις της εταιρείας. 
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Τα µικτά κέρδη προκύπτουν από τις πωλήσεις αφαιρούµενου του 

κόστους πωληθέντων. 

Συνεπώς οι δύο παράµετροι που καθορίζουν την τιµή του δείκτη είναι 

το κόστος πωληθέντων προϊόντων και οι πωλήσεις. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

αριθµοδείκτης τόσο καλύτερη από πλευράς κερδοφορίας είναι η επιχείρηση. 

Μια επιχείρηση µε υψηλό ποσοστό µικτού κέρδους µπορεί να καλύπτει τα 

έξοδά της και ταυτόχρονα να έχει ένα ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους σε 

σχέση µε τις πωλήσεις και τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια.  

Εποµένως ένα υψηλό ποσοστό µικτού κέρδους επιτρέπει στην 

επιχείρηση να προβεί σε αύξηση του κόστους παραγόµενων προϊόντων.  

 

Η αποδοτικότητα των απασχολούµενων κεφαλαίων δείχνει την 

αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από τη πηγή προέλευσης των 

κεφαλαίων της. ∆είχνει τη σχέση µεταξύ του κέρδους που επιτυγχάνει η 

επιχείρηση και των κεφαλαίων που επενδύει για ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. 

 

Ο τύπος που απεικονίζει τον συγκεκριµένο δείκτη είναι:  

  

 

Τέλος ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return of Equity 

ROE), είναι ουσιαστικά τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης σαν ποσοστό επί 

των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης και δείχνει την ικανότητα της εταιρείας 

να παράγει κέρδη από την χρήση των ιδίων κεφαλαίων της.  

 

Η σχέση που απεικονίζει τον δείκτη είναι η εξής 
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       ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Οι προηγούµενες οµάδες αριθµοδεικτών, αναλύουν την επιχείρηση 

από την σκοπιά των βραχυχρόνιων δυνατοτήτων της. Η διαδικασία 

προσδιορισµού της οικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης από 

µακροχρόνια σκοπιά περιλαµβάνει την ανάλυση της διάρθρωσης των 

κεφαλαίων της. 

 

Οι δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν είναι: 

� Αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 

� Αριθµοδείκτης δανειακών κεφαλαίων 

� Αριθµοδείκτης ιδίων προς δανεικά κεφάλαια  

� Αριθµοδείκτης παγίων προς µακροχρόνιες υποχρεώσεις 

 

Ο πρώτος δείκτης δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών 

στοιχείων που έχει χρηµατοδοτηθεί από του φορείς της. Επίσης αντανακλά 

την µακροχρόνια ρευστότητα µε το να παρέχει ένδειξη για την δυνατότητα 

εξόφλησης ή µη των υποχρεώσεων της επιχείρησης.  

 

Ο δεύτερος αριθµοδείκτης µας δείχνει το ποσοστό των περιουσιακών 

στοιχειών, που έχει χρηµατοδοτηθεί από τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές 

την επιχείρησης και απεικονίζεται ως εξής: 

 

  Ο τρίτος στην σειρά αριθµοδείκτης δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η 

επιχείρηση στους δανειστές της και χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει υπερδανεισµός ή όχι. Αν είναι µεγαλύτερος από την µονάδα, µας 

δείχνει ότι οι φορείς της επιχείρησης συµµετέχουν σε αυτή µε περισσότερα 

κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της.  

 

Ο τέταρτος και τελευταίος αριθµοδείκτης που θα εξετάσουµε, 

αντανακλά το βαθµό ασφάλειας που απολαµβάνουν οι µακροχρόνιοι 
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πιστωτές της επιχείρησης. Αν ο δείκτης αυξάνεται διαχρονικά αυξάνεται το 

περιθώριο ασφάλειας που απολαµβάνουν οι πιστωτές, καθώς και το ότι τυχόν 

επέκταση των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγινε µε χρηµατοδότηση ιδίων 

κεφαλαίων. 

    

Οι παραπάνω αριθµοδείκτες όπως και οι πίνακες που παρουσιάζουν 

την επένδυσή µας, θα παρουσιαστούν στο παράρτηµα Α  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ» 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-Ι∆ΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ  
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

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. 

Τα τελευταία χρόνια έχουµε αύξηση της παραγωγής οίνου στην 

Ελλάδα κρατώντας σταθερά τα ποσοστά εισαγόµενου οίνου από άλλες 

χώρες. Το επίπεδο των εξαγωγών της Ελλάδας είχε µειωθεί κατά πολύ, αλλά 

τα τελευταία χρόνια αυξάνεται µε αργούς ρυθµούς. Το φαινόµενο αυτό στις 

εξαγωγές οφείλεται στην εµφάνιση των τρίτων χωρών αλλά και στο ότι δεν 

έχουµε σωστό προγραµµατισµό µάρκετινγκ και έτσι έχουµε περιορισµένη 

προβολή των ελληνικών οίνων σε διεθνές επίπεδο. 

Ακόµα, όλο και περισσότεροι έλληνες αντικαθιστούν τα 

οινοπνευµατώδη ποτά µε τον οίνο. Οι Έλληνες πίνουν κρασί και για την 

επιλογή του συνδυάζουν πια πολλούς παράγοντες όπως το χρώµα, τον 

παραγωγό, την ποικιλία κ.α. 

Η αµπελουργία ένας από τους πιο σηµαντικότερους παράγοντες της 

ευρύτερης αγροτικής ανάπτυξης διανύει σήµερα µια δύσκολη µεταβατική 

περίοδο. Σε αυτή ακριβώς την περίοδο, 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. 



 92 

Η ύπαρξη τέτοιων µονάδων και ο εξοπλισµός τους µε σύγχρονα και µε 

βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα µηχανήµατα, πρέπει να ενθαρρύνεται γιατί είναι 

η οδός προς την ποιοτική αναβάθµιση των ελληνικών οινικών προϊόντων. 

Επίσης η συµβολή τους είναι, σηµαντική στην ανάδειξη του τοπικού 

χαρακτήρα και της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων.  

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. 

Το παραπάνω φαινόµενο γίνεται αντιληπτό και από τους αριθµοδείκτες που 

έχουµε παραθέσει στο παράρτηµα.  

Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας αυξάνεται σταδιακά οπότε η 

επιχείρησή µας γίνεται όλο και καλύτερη από πλευρά ρευστότητας. Το 

ποσοστό του µικτού περιθωρίου κέρδους από τους δείκτες αποδοτικότητας 

επιτρέπει στην επιχείρηση να προβεί σε αύξηση του κόστους παραγόµενων 

προϊόντων.  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. 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. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι η παραπάνω επένδυση 

θα έχει θετικό αντίκτυπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 
 
 

Στο παρακάτω παράρτηµα θα παρουσιαστούν οι παραµετροποιηµένοι πίνακες µε τα αποτελέσµατά τους, βασιζόµενοι στις 

υποθέσεις που κάναµε στους πίνακες που έχουµε εισάγει τα δεδοµένα µας. 

 

Πάγια έξοδα επενδύσεως, διαχρονικά          
          

Φάση 

Κατασκευαστική 
(Αρχικές πάγιες 
επενδύσεις) 

Εκκίνηση και πλήρης χρησιµοποίηση 
δυναµικότητας     ΣΥΝΟΛΟ 

                    

Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8   

1. Γη 1.188.000 € 792.000 € 1.980.000 € 1.980.000 € 1.980.000 € 1.980.000 € 1.980.000 € 1.980.000 €   

2. Προετοιµασία και ανάπτυξη γηπέδων                   

3. Κατασκευές και έργα πολιτικού µηχανικού 1.188.000 € 792.000 € 1.980.000 € 1.980.000 € 1.980.000 € 1.980.000 € 1.980.000 € 1.980.000 €   

4. Άλλα πάγια ενεργητικού 666.000 € 444.000 € 1.110.000 € 1.110.000 € 1.110.000 € 1.110.000 € 1.110.000 € 1.110.000 €   

5. Μηχανολογικός Εξοπλισµός 1.020.000 € 680.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 €   
Πάγια Έξοδα επενδύσεως 4.062.000 € 2.708.000 €           1.000.000 € 7.770.000 € 
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Προπαραγωγικά κεφαλαιακά έξοδα, κατά κατηγορία   
   
Κατηγορία ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΟ 
      
1. Προεπενδυτικές µελέτες 300.000 € 300.000 € 

2. Προπαρασκευαστικές έρευνες 120.000 € 120.000 € 

3. ∆ιαχείριση ανεγέρσεως µονάδας 80.000 € 80.000 € 

4. Λεπτοµερής σχεδιασµός, προσφορές     

5. Επίβλεψη, συντονισµός δοκιµές έργων πολ. Μηχαν.     

6. Στρατολόγηση διοικητικού προσωπικού      

7. ∆ιευθετήσεις για ΜΚΤ     
8. Σχηµατισµός συνεργατών     
9. Ρυθµίσεις για προµήθειες     
10. Πρωταρχικά έξοδα σχηµατισµού κεφαλαίου     
      
ΣΥΝΟΛΟ 500.000 € 500.000 € 
 
Προπαραγωγικά κεφαλαιακά έξοδα κατ έτος      
       

Φάση 

Κατασκευαστική 
(Αρχικές πάγιες 
επενδύσεις) 

Ενάρξεως και πλήρους  
παραγωγής ΣΥΝΟΛΟ 

              

Έτος 1 2 3 4 5   
Προπαραγωγικά κεφαλαιακά έξοδα 300.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 
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Αποσβέσεις Στοιχείων Παγίου Ενεργητικού    
    
Έτος Αρχ. κόστος % απόσβεσης 6 
        
 1. Γήπεδα 1.980.000 € 0% 0 € 
 2. Ανάπτυξη και προετοιµασία γηπέδων       
 2. Κατασκευές και έργα πολιτικού µηχανικού 1.980.000 € 5% 99.000 € 
  α. Κτίρια       
  β. Βοηθητικά και διευκολύνσεις       
 3. Μηχανολογικός Εξοπλισµός 1.700.000 € 10% 170.000 € 
 4. Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού 1.110.000 € 20% 222.000 € 
 5. Αντικατάσταση λοιπών στοιχείων.       
    -   
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 6.770.000 €     
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 491.000 €   491.000 € 
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ       
  Γήπεδα     1.980.000 € 
  Κτίρια       
  Μηχανολογικός Εξοπλισµός     1.530.000 € 
  Λοιπά στοιχεία παγίου ενεργητικού     888.000 € 
        
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ     4.398.000 € 
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Πλήρης ανάπτυξη δυναµικού 
Υπολογισµός κεφαλαίου κίνησης         
         
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ (6ο)         
Χρονοδιάγραµµα Κόστους Παραγωγής         
         
Φάση                 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Πρόγραµµα παραγωγής     55% 75% 80% 100% 100% 100% 
1. Πρώτες και βοηθητικές ύλες               
  1.1 Εγχώρια A     935.000 € 1.275.000 € 1.360.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.700.000 € 
  1.2 Εγχώρια B     275.000 € 375.000 € 400.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 
  1.1 Εγχώρια Γ     440.000 € 600.000 € 640.000 € 800.000 € 800.000 € 800.000 € 
2. Άµεση εργασία (εργατικά)     16.500 € 22.500 € 24.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 
3. Υπηρεσίες     5.500 € 7.500 € 8.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 
4. Επισκευές     38.500 € 52.500 € 56.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 
5. Συντήρηση-ανταλλακτικά     25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 
6. ∆ιοικητικά έξοδα εργοστασίου     30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 
              0 € 0 € 

Κόστος εργοστασίου     1.765.500 € 2.387.500 € 2.543.000 € 3.165.000 € 3.165.000 € 3.165.000 € 
 8. Έξοδα διοικήσεως     30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 
 9. Έξοδα πωλήσεων     63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 
10. Έξοδα διανοµής     23.100 € 31.500 € 33.600 € 42.000 € 42.000 € 42.000 € 

Κόστος Λειτουργίας     1.881.600 € 2.512.000 € 2.669.600 € 3.300.000 € 3.300.000 € 3.300.000 € 
10. Κόστος χρηµατοδότησης (τόκοι)     233.280 € 161.422 € 83.815 € 0 € 0 € 0 € 
11. Αποσβέσεις     491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     2.605.880 € 3.164.422 € 3.244.415 € 3.791.000 € 3.791.000 € 3.791.000 € 
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Πρόγραµµα πωλήσεων και εισπράξεων        
Κεφάλαιο κίνησης         
Έτος βάσης 6ο          
         

Υπολογισµός κεφαλαίου κίνησης: απαιτήσεις σε κεφάλαια κίνησης      
ΟΡΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ   3 4 5 6 7 8 
Απαιτήσεις σε Κεφάλαια Κινήσεως Χ Υ 55% 75% 80% 100% 100% 100% 
    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

Έτη Ελάχιστος αρ. Συντελεστής Έτη εκκινήσεως Έτη πλήρους λειτουργίας 
  ηµερών που κύκλου 3 4 5 6 7 8 
  καλύπτονται εργασιών       
Ι. Κυκλοφορούν Ενεργητικό         
  Α. Λογαριασµοί Εισπρακτέοι 30 12 500 € 600 € 650 € 750 € 750 € 750 € 
  Β. Αποθέµατα         
     α. Πρώτες και Βοηθ. Ύλες         
      Υλικό  Α 30 12 77.917 € 106.250 € 113.333 € 141.667 € 141.667 € 141.667 € 
      Υλικό  Β 14 26 10.694 € 14.583 € 15.556 € 19.444 € 19.444 € 19.444 € 
      Υλικό Γ 100 4 122.222 € 166.667 € 177.778 € 222.222 € 222.222 € 222.222 € 
     β. Ανταλλακτικά (εισαγωγής) 180 2 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 
     γ. Προϊόντα σε επεξεργασία 9 40 44.138 € 59.688 € 63.575 € 79.125 € 79.125 € 79.125 € 
     δ. Τελικά προϊόντα 15 24 74.813 € 100.729 € 107.208 € 133.125 € 133.125 € 133.125 € 
  Γ. Μετρητά στο Ταµείο 15 24 19.141 € 17.330 € 14.392 € 12.083 € 12.083 € 12.083 € 
∆. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   361.924 € 478.347 € 504.992 € 620.917 € 620.917 € 620.917 € 
    Μεταβολή Κυκλφ. Ενεργητικού         
ΙΙ. Τρέχουσες Υποχρεώσεις         
  A. Λογαριασµοί Πληρωτέοι 30 12 -137.958 € -188.125 € -200.667 € -250.833 € -250.833 € -250.833 € 
ΙΙΙ. Κεφάλαιο Κίνησης         
Α. Καθαρό κεφάλαιο κίνησης   223.966 € 290.222 € 304.326 € 370.083 € 370.083 € 370.083 € 
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Β. Αύξηση κεφαλαίου κίνησης   0 € 66.256 € 14.104 € 65.758 € 0 € 0 € 
Το ισοζύγιο µετρητών βασίζεται στους ακόλουθους υπολογισµούς         
ΙV. Συνολικό κόστος παραγωγής   2.605.880 € 3.164.422 € 3.244.415 € 3.791.000 € 3.791.000 € 3.791.000 € 
Μείον: Πρώτες ύλες   1.650.000 € 2.250.000 € 2.400.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 
           Υπηρεσίες   5.500 € 7.500 € 8.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 
           Αποσβέσεις   491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 
  15 24 459.380 € 415.922 € 345.415 € 290.000 € 290.000 € 290.000 € 
V. Απαιτούµενα µετρητά   19.141 € 17.330 € 14.392 € 12.083 € 12.083 € 12.083 € 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 360        

 
 
Συνολικό αρχικό κόστος επένδυσης  
   
1.Αρχικά πάγια έξοδα επενδύσεως 8.750.000 € 91% 
2.Προπαραγωγικά κεφαλαιακά έξοδα 500.000 € 5% 
3.Κεφάλαιο κινήσεως (µε πλήρη λειτουργία) 370.083 € 4% 
      
ΣΥΝΟΛΟ 9.620.083 € 100% 

 
Συνολικό κόστος επενδύσεως       

          
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     
ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΣΥΝΟΛΟ 

1. Πάγια έξοδα επενδύσεως 4.062.000 € 2.708.000 €         1.000.000 € 7.770.000 € 
α Αρχικά πάγια έξοδα επενδύσεως 4.062.000 € 2.708.000 €             6.770.000 € 
β Αντικαταστάσεως               1.000.000 € 1.000.000 € 
2.Προπαραγωγικά Κεφαλαιακά έξοδα 300.000 € 200.000 €             500.000 € 
3. Κεφάλαιο Κινήσεως     223.966 € 66.256 € 14.104 € 65.758 €     370.083 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΣ 4.362.000 € 2.908.000 € 223.966 € 66.256 € 14.104 € 65.758 €     8.640.083 € 
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Συνολικό αρχικό ενεργητικό   

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΣ   

1. Αρχικό πάγιο κόστος επενδύσεως 8.750.000 € 

2. Προπαραγωγικά κεφαλαιακά έξοδα 500.000 € 

3. Τρέχον Ενεργητικό 620.917 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.870.917 € 
 

Σύνολο ενεργητικού          
          

ΦΑΣΗ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ       
ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΣΥΝΟΛΟ 

1. Πάγιες επενδύσεις                   
α. Αρχικές πάγιες επενδύσεις 4.375.000 € 4.375.000 €      1.000.000 € 9.750.000 € 
β. Αντικατάσταση        1.000.000 € 1.000.000 € 
2. Προπαραγωγικά Κεφαλαιακά Έξοδα 300.000 € 200.000 €       500.000 € 
3. Αύξηση τρέχοντος Ενεργητικού   361.924 € 116.423 € 26.646 € 115.924 €   620.917 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  4.575.000 € 361.924 € 116.423 € 26.646 € 115.924 €   11.870.917 € 
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Πηγές αρχικών κεφαλαίων 
   

  
ΦΑΣΗ   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 4 5 6 ΣΥΝΟΛΟ 

1. Μετοχικό Κεφάλαιο 1.545.307 € 250.000 €         1.795.307 € 
2.Προνοµοιούχες Μετοχές               
3. ∆άνεια   2.500.000 €         2.500.000 € 
4. Πιστώσεις Προµηθευτών   1.500.000 €         1.500.000 € 
5.Τρέχον Παθητικό     137.958 € 188.125 € 200.667 € 250.833 € 777.583 € 
6.Επιχορηγησεις               
7. Μετοχές Χρηµατιστηρίου               
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Πρόγραµµα χρηµατικής ροής για χρηµατοδοτικό 
σχεδιασµό.            
               

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 

  
  

ΠΛΗΡΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
  
  
  
  ΣΥΝΟΛΟ 

 ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
    55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Α. Χρηµατικές 
Εισροές 

1.545.307 
€ 

4.250.000 
€ 

2.637.958 
€ 

3.688.125 
€ 

4.700.667 
€ 

5.250.833 
€ 

5.000.00
0 € 

5.000.000 
€ 

5.000.000 
€ 

5.000.000 
€ 

5.000.000 
€ 

5.000.000 
€ 52.072.890 € 

1. Σύνολο 
Χρηµατικών πόρων 

1.545.307 
€ 

4.250.000 
€ 137.958 € 188.125 € 200.667 € 250.833 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6.572.890 € 

2. Εισροές από 
πωλήσεις   

2.500.000 
€ 

3.500.000 
€ 

4.500.000 
€ 

5.000.000 
€ 

5.000.00
0 € 

5.000.000 
€ 

5.000.000 
€ 

5.000.000 
€ 

5.000.000 
€ 

5.000.000 
€ 45.500.000 € 

Β. Χρηµατικές 
Εκροές 

-2.115.307 
€ 

-5.095.443 
€ 

-4.222.751 
€ 

-4.404.231 
€ 

-4.260.475 
€ 

-3.487.737 
€ 

-
3.371.81

2 € 
-4.821.812 

€ 
-3.821.812 

€ 
-3.821.812 

€ 

-
3.821.812 

€ 
-3.821.812 

€ 47.066.817 € 

1. Σύνολο 
Ενεργητικού 

-1.545.307 
€ 

-4.575.000 
€ -361.924 € -116.423 € -26.646 € -115.924 € 0 € 

-1.000.000 
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 1.620.917 € 

2. Κόστος 
Λειτουργίας   

-1.881.600 
€ 

-2.512.000 
€ 

-2.669.600 
€ 

-3.300.000 
€ 

-
3.300.00

0 € 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 

-
3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ -30.163.200 € 
3 Εξυπηρέτηση 
χρεών       0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
α. Τόκοι       0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
Πιστώσεις 
προµηθευτών 
 -270.000 € -220.443 € -168.855 € -115.054 € -58.842 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -833.193 € 
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Τραπεζικές 
υπερβάσεις 0 € 0 € -466.560 € -316.942 € -161.575 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -945.077 € 
β. Ανταποδόσεις       0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
Πιστώσεων 
προµηθευτών -300.000 € -300.000 € -300.000 € -300.000 € -300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1.500.000 € 
Τραπεζικών 
υπερβάσεων 0 € 0 € -972.000 € -972.000 € -972.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
4. Φόροι 
ενσωµατωµένοι       0 € -450.000 € -450.000 € -450.000 € 

-450.000 
€ -450.000 € -2.250.000 € 

5. Μερίσµατα 4% 
επί µετοχικού 
κεφαλαίου   -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -718.123 € 
Γ. Πλεόνασµα / 
Έλλειµµα -570.000 € -845.443 € 

-1.584.793 
€ -716.106 € 440.192 € 

1.763.097 
€ 

1.628.18
8 € 178.188 € 

1.178.188 
€ 

1.178.188 
€ 

1.178.188 
€ 

1.178.188 
€  

∆. Συσσωρευµένο 
ταµειακό 
υπόλοιπο -570.000 € 

-1.415.443 
€ 

-3.000.235 
€ 

-3.716.342 
€ 

-3.276.150 
€ 

-1.513.053 
€ 

115.135 
€ 293.322 € 

1.471.510 
€ 

2.649.698 
€ 

3.827.886 
€ 

5.006.073 
€ 5.006.073 € 
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Κατάσταση καθαρού εισοδήµατος 
 

ΦΑΣΗ  ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Πρόγραµµα 
παραγωγής     55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1. Έσοδα 
πωλήσεων     2.500.000 € 3.500.000 € 4.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 
2. Κόστος 
Παραγωγής     -3.008.015 € -3.434.996 € -3.381.017 € -3.791.000 € -3.791.000 € -3.791.000 € -3.791.000 € -3.791.000 € -3.791.000 € -3.791.000 € 
3. Μικτό ή 
φορολογητέο 
κέρδος     -508.015 € 65.004 € 1.118.983 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 
4. Φόρος         0 € -450.000 € -450.000 € -450.000 € -450.000 € -450.000 € 
5. Καθαρό 
κέρδος     -508.015 € 65.004 € 1.118.983 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 1.209.000 € 
6. Μερίσµατα      -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € -71.812 € 
7. Μη 
διανεµόµενα 
κέρδη     -579.827 € -6.809 € 1.047.171 € 1.137.188 € 1.137.188 € 1.137.188 € 1.137.188 € 1.137.188 € 1.137.188 € 1.137.188 € 
8. 
Συσσωρευόµενα 
µη διανεµόµενα 
κέρδη     -579.827 € -586.636 € 460.535 € 1.597.723 € 2.734.911 € 3.872.098 € 5.009.286 € 6.146.474 € 7.283.661 € 8.420.849 € 

Σχέσεις               
Μικτό 
Κέρδος/Πωλήσεις 
(%)     -20% 2% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
Καθαρό 
Κέρδος/Πωλήσεις 
(%)     -20% 2% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
Καθαρό 
Κέρδος/Μετοχικό 
Κεφάλαιο (%)     -28% 4% 62% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 
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∆ιαχρονικός προβλεπόµενος ισολογισµός 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Α. Ενεργητικό 
(Σύνολο) 5.545.307 € 7.334.557 € 5.620.689 € 4.530.005 € 4.505.843 € 5.893.864 € 7.031.051 € 7.718.239 € 8.405.427 € 9.092.614 € 9.779.802 € 10.466.990 € 
1. Τρέχον ενεργητικό 
αθροιστικά -570.000 € -1.415.443 € -2.638.311 € -3.237.995 € -2.771.157 € -892.136 € 736.051 € 1.914.239 € 3.092.427 € 4.270.614 € 5.448.802 € 6.626.990 € 

α. Ισοζύγιο µετρητών  -570.000 € -1.415.443 € -3.000.235 € -3.716.342 € -3.276.150 € -1.513.053 € 115.135 € 1.293.322 € 2.471.510 € 3.649.698 € 4.827.886 € 6.006.073 € 
β. Τρέχον ενεργητικό     361.924 € 478.347 € 504.992 € 620.917 € 620.917 € 620.917 € 620.917 € 620.917 € 620.917 € 620.917 € 
2. Πάγιο ενεργητικό 
(καθαρής 
αποσβέσεως 4.375.000 € 8.750.000 € 8.259.000 € 7.768.000 € 7.277.000 € 6.786.000 € 6.295.000 € 5.804.000 € 5.313.000 € 4.822.000 € 4.331.000 € 3.840.000 € 
Αρχικές πάγιες 
επενδύσεις 
αντικαταστάσεις και 
προπαραγωγικά 
έξοδα 4.375.000 € 8.750.000 € 8.259.000 € 7.768.000 € 7.277.000 € 6.786.000 € 6.295.000 € 5.804.000 € 5.313.000 € 4.822.000 € 4.331.000 € 3.840.000 € 

3. Ζηµίες                         
Β. Παθητικό 
(Σύνολο) 5.545.307 € 7.334.557 € 5.620.688 € 4.530.005 € 4.505.842 € 5.893.863 € 7.031.051 € 7.718.239 € 8.405.426 € 9.092.614 € 9.779.802 € 10.466.989 € 
1. Τρέχον παθητικό     137.958 € 188.125 € 200.667 € 250.833 € 250.833 € 250.833 € 250.833 € 250.833 € 250.833 € 250.833 € 
2. Βραχυπρόθεσµα + 
Μεσοπρόθεσµα 
δάνεια 4.000.000 € 3.949.361 € 3.892.165 € 2.696.156 € 1.401.487 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
3. Μετοχικό κεφάλαιο 1.545.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 1.795.307 € 
4, Αποθεµατικά     -579.827 € -586.636 € 460.535 € 1.597.723 € 2.734.911 € 3.872.098 € 5.009.286 € 6.146.474 € 7.283.661 € 8.420.849 € 
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Χρονοδιάγραµµα κόστους παραγωγής 
          

ΦΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Έτος 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
           

Πρόγραµµα Παραγωγής 55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1. Άµεσα υλικά 1.694.000 € 2.310.000 € 2.464.000 € 3.080.000 € 3.080.000 € 3.080.000 € 3.080.000 € 3.080.000 € 3.080.000 € 3.080.000 € 

2. Άµεση εργασία 16.500 € 22.500 € 24.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 
3. Γενικά έξοδα εργοστασίου 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 

Κόστος Εργοστασίου 1.765.500 € 2.387.500 € 2.543.000 € 3.165.000 € 3.165.000 € 3.165.000 € 3.165.000 € 3.165.000 € 3.165.000 € 3.165.000 € 

4. Έξοδα διοικήσεως 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 
5. Έξοδα πωλήσεων και 

διανοµής 86.100 € 94.500 € 96.600 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 105.000 € 

Κόστος Λειτουργίας 1.881.600 € 2.512.000 € 2.669.600 € 3.300.000 € 3.300.000 € 3.300.000 € 3.300.000 € 3.300.000 € 3.300.000 € 3.300.000 € 

6. Κόστος Χρηµατοδοτήσεως 635.415 € 431.996 € 220.417 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
7. Αποσβέσεις 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 491.000 € 

           
Συνολικό Κόστος Παραγωγής 3.008.015 € 3.434.996 € 3.381.017 € 3.791.000 € 3.791.000 € 3.791.000 € 3.791.000 € 3.791.000 € 3.791.000 € 3.791.000 € 
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Πίνακας χρηµατικών ροών και υπολογισµός παρούσας αξίας για πρόγραµµα χωρίς εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις 

Φάση  Κατασκευής  Εκκινήσεως Πλήρους δυναµικότητας 

Παραµένου
σα αξία στο 
τελευταίο 
έτος Σύνολο 

Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
Πρόγραµµα 
Παραγωγής   55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

                
Α. Χρηµατικές 
εισροές   

2.500.000 
€ 3.500.000 € 4.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 €  45.500.000 € 

1. Έσοδα 
πωλήσεων   

2.500.000 
€ 3.500.000 € 4.500.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 €  45.500.000 € 

Β. Χρηµατικές 
εκροές 

-4.362.000 
€ -2.908.000 € 

-2.105.566 
€ 

-2.578.256 
€ 

-2.683.704 
€ -3.365.758 € -3.300.000 € -4.750.000 € -3.750.000 € -3.750.000 € -3.750.000 € 

-3.750.000 
€ 3.670.083 € -37.383.200 € 

1. Συνολική 
επένδυση 

-4.362.000 
€ -2.908.000 € -223.966 € -66.256 € -14.104 € -65.758 €  -1.000.000 €     3.670.083 € -4.970.000 € 

2. Κόστος 
λειτουργίας   

-1.881.600 
€ 

-2.512.000 
€ 

-2.669.600 
€ -3.300.000 € -3.300.000 € -3.300.000 € -3.300.000 € -3.300.000 € -3.300.000 € 

-3.300.000 
€  -30.163.200 € 

3. 
Συσσωµατωµένο
ι φόροι        -450.000 € -450.000 € -450.000 € -450.000 € -450.000 €  -2.250.000 € 
Γ. Καθαρή 
χρηµατική ροή 
(A-B) 

-4.362.000 
€ -2.908.000 € 394.434 € 921.744 € 1.816.296 € 1.634.242 € 1.700.000 € 250.000 € 1.250.000 € 1.250.000 € 1.250.000 € 1.250.000 € 3.670.083 € 8.116.800 € 

∆. Παρούσα 
αξία στο 15% 

-3.793.043 
€ -2.198.866 € 259.347 € 527.010 € 903.020 € 706.528 € 639.093 € 81.725 € 355.328 € 308.981 € 268.679 € 233.634 € 685.965 € -1.022.599 € 

Ε. 
Συσσωρευόµεν
η καθαρή 
χρηµατική ροή 

-4.362.000 
€ -7.270.000 € 

-6.875.566 
€ 

-5.953.822 
€ 

-4.137.526 
€ -2.503.283 € -803.283 € -553.283 € 696.717 € 1.946.717 € 3.196.717 € 4.446.717 €  8.116.800 € 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΞΙΑΣ 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25 0,21 0,19   
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Πίνακας χρηµατικών ροών και υπολογισµός της παρούσας αξίας µε εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις 
 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Πρόγραµµα Παραγωγής 0 0 55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣ
Α ΑΞΙΑ ΣΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

ΕΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

Α΄ Χρηµατικές Ροές               

1. Έσοδα Πωλήσεων 0 € 0 € 
2.500.000 

€ 
3.500.000 

€ 
4.500.000 

€ 
5.000.000 

€ 
5.000.000 

€ 
5.000.000 

€ 
5.000.000 

€ 
5.000.000 

€ 
5.000.000 

€ 
5.000.000 

€  
45.500.000 

€ 

                

Β. Χρηµατικές εκροές               

(σύνολο) 
-1.980.307 

€ 
-658.000 

€ 
-2.262.600 

€ 
-2.866.000 

€ 
-2.996.600 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 0 € 
-33.863.507 

€ 
1. Συνολικό κόστος 
επενδύσεως (πάγιες 
επενδύσεις) 

-1.980.307 
€ 

-658.000 
€ -381.000 € -354.000 € -327.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -3.700.307 € 

(α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
-1.545.307 

€ 
-250.000 

€           0 € -1.795.307 € 

(β) Αντικ. αυτοκινήτων               0 € 

(γ) πληρωµές πιστώσεων 
προµηθευτών -300.000 € 

-300.000 
€ -300.000 € -300.000 € -300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  -1.500.000 € 

(δ) τόκοι πιστώσεων προµηθ. -135.000 € 
-108.000 

€ -81.000 € -54.000 € -27.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  -405.000 € 

(ε) Πληρωµές τραπεζικών 
υπερηµεριών              0 € 

(στ) Τόκοι τραπεζικών 
υπερηµεριών              0 € 

2. Κόστος λειτουργίας    
-1.881.600 

€ 
-2.512.000 

€ 
-2.669.600 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€ 
-3.300.000 

€  
-30.163.200 

€ 

3. Ενσωµατωµένοι φόροι        -450.000 € -450.000 € -450.000 € -450.000 € -450.000 €  -2.250.000 € 
Γ. Καθαρή Χρηµατική ροή (Α-
Β) 

-1.980.307 
€ 

-658.000 
€ 237.400 € 634.000 € 

1.503.400 
€ 

1.700.000 
€ 

1.700.000 
€ 

1.700.000 
€ 

1.700.000 
€ 

1.700.000 
€ 

1.700.000 
€ 

1.700.000 
€  

11.636.493 
€ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΞΙΑΣ 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25 0,21 0,19   

∆. Παρούσα αξία (στο 15%) 
-1.722.006 

€ 
-497.543 

€ 156.094 € 362.492 € 747.456 € 734.957 € 639.093 € 555.733 € 483.246 € 420.214 € 365.403 € 317.742 €  2.562.881 € 
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Αποπληρωµή µακροπρόθεσµου δανείου 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

  Σταθερό Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο =  1.131.505,7 €         

ΕΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

∆ΑΝΕΙΟΥ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Τοκοχρεολύσιο   0 € 0 € 1.131.506 € 1.131.506 € 1.131.506 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Χρεολύσιο   0 € 0 € 898.226 € 970.084 € 1.047.690 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Τόκοι    0 € 0 € 233.280 € 161.422 € 83.815 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Υπόλοιπο ∆ανείου 2.500.000 € 2.700.000 € 2.916.000 € 2.017.774 € 1.047.690 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

  Σταθερό Ετήσιο Χρεολύσιο =  972.000 €         

ΕΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Τοκοχρεολύσιο   0 € 0 € 1.205.280 € 1.127.520 € 1.049.760 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Χρεολύσιο   0 € 0 € 972.000 € 972.000 € 972.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Τόκοι    0 € 0 € 233.280 € 155.520 € 77.760 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Υπόλοιπο ∆ανείου 2.500.000 € 2.700.000 € 2.916.000 € 1.944.000 € 972.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
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Αποπληρωµή δανείου προµηθευτών 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

  Σταθερό Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο =  385.638,7 €         

ΕΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Τοκοχρεολύσιο   385.639 € 385.639 € 385.639 € 385.639 € 385.639 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Χρεολύσιο   250.639 € 273.196 € 297.784 € 324.584 € 353.797 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Τόκοι    135.000 € 112.443 € 87.855 € 61.054 € 31.842 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Υπόλοιπο ∆ανείου 1.500.000 € 1.249.361 € 976.165 € 678.381 € 353.797 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

  Σταθερό Ετήσιο Χρεολύσιο =  300.000 €         

ΕΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Τοκοχρεολύσιο   435.000 € 408.000 € 381.000 € 354.000 € 327.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Χρεολύσιο   300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Τόκοι    135.000 € 108.000 € 81.000 € 54.000 € 27.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Υπόλοιπο ∆ανείου 1.500.000 € 1.200.000 € 900.000 € 600.000 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
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Προβλεπόµενοι Αριθµοδείκτες  
     ΕΤΗ 
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Κατηγορία Αριθµοδεικτών                                
Ρευστότητας                                 
Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις     0,17 0,24 0,29 1,92 1,92 0,80 1,19 1,19 1,19 1,19 
∆ραστηριότητας                                 

Κόστος πωληθέντων/Αποθέµατα                             
Πωλήσεις/Απαιτήσεις           130,6 202,0 312,7 413,8 413,8 413,8 413,8 413,8 413,8 413,8 

Αποδοτικότητας                                 
(Μικτό κέρδος/πωλήσεις)*100         -20% 2% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
(Καθαρό κέρδος/Συνολικό κεφάλαιο)*100       -28% 4% 62% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 
(Καθαρό κέρδος/Ίδια κεφάλαια)*100       -33% 4% 72% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 

                                  
∆ιαρθρώσεως Κεφαλαίων                                 
(Ίδια κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια)*100       86,07%                   
(Ξένα κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια)*100       69%                   
Ίδια κεφάλαια/Ξένα Κεφάλαια         0,36                   
Πάγια κεφάλαια/Μακροχρόνιες υποχρεώσεις   0,72 0,49 1,23 1,78 3,42               
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