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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο κλάδος της ζυθοποιίας αποτελεί έναν από τους κορυφαίους στην Ελλάδα. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη, τόσο της πορείας του κλάδου τη δεκαετία 

2005-2014, όσο και της πρωτοπόρου εταιρίας που είναι η  Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να δούμε την εξέλιξη του κλάδου  την 

τελευταία δεκαετία και πόσο επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση, καθώς 

επίσης και την πορεία της κορυφαίας εταιρίας του κλάδου. 

 Ειδικότερα στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια συνοπτική 

παρουσίαση του κλάδου της ζυθοποιίας στην Ελλάδα, με τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει τη δεκαετία 2005-2014. Μετά από μια μικρή αναφορά στο προϊόν, 

παρατίθενται  στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της ζυθοποιίας, ενώ ακολουθεί η 

παρουσίαση των εταιριών του κλάδου. Στη συνέχεια καταγράφονται στοιχεία 

που αφορούν την παραγωγή, την κατανάλωση, τις εισαγωγές και εξαγωγές του 

κλάδου στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία. Ακολουθεί ανάλυση της πορείας 

του κλάδου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύγκριση με τον κλάδο της 

Ελλάδας. Τέλος γίνεται και μια σύγκριση των στοιχείων που αφορούν τον κλάδο 

της ζυθοποιίας με εκείνα της οινοποιίας και των αλκοολούχων ποτών έτσι ώστε 

να δούμε πως εξελίχθηκε η ζυθοποιία σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς 

κλάδους.  

 Ακολουθεί, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, ανάλυση οικονομικών 

στοιχείων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Γίνεται αρχικά, μια συνοπτική 

παρουσίαση της εταιρίας, από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα και ακολουθεί η 

χρηματοοικονομική ανάλυση αυτής, η οποία γίνεται μέσω των συγκριτικών 

καταστάσεων της (των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης). Στη 

συνέχεια γίνεται και σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των βασικών 

μεγεθών μέσω αριθμοδεικτών της εταιρίας, με τις αντίστοιχες καταστάσεις 

άλλων εταιριών του κλάδου, προκειμένου να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα 

αναφορικά με την πορεία της εταιρίας την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα. 

 Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν από τη 

μελέτη τόσο του κλάδου της ζυθοποιίας, όσο και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 

καθώς και προτάσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Ο Ζύθος (Μπύρα) 

 

Ο ζύθος, ή αλλιώς μπύρα, ανήκει στα αλκοολούχα ποτά, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από την περιεκτικότητά τους σε αιθυλική αλκοόλη σε 

οποιοδήποτε ποσοστό και η οποία προέρχεται, είτε από φυσική ζύμωση, είτε από 

προσθήκη, κατά την επεξεργασία.  

Συναντάται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές και είδη. Η βιομηχανία 

παραγωγής ζύθου είναι σήμερα πολύ ανεπτυγμένη περιλαμβάνοντας αρκετές και 

οικονομικά ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες. 

Η λέξη μπύρα προέρχεται πιθανότατα από την ιταλική λέξη birra η οποία 

με τη σειρά της προέρχεται από τη λατινική -biber (ελλ. Ποτό). Η ελληνική λέξη 

ζύθος σχετίζεται με το ρήμα -ζέω (δηλαδή βράζω).  (wikipedia.org, 2015) 

 

 

1.2 Η Ιστορία της Μπύρας 

 

Η μπύρα είναι από τα αρχαιότερα ποτά, που δεν εφευρέθηκε ή δημιουργήθηκε 

από τον άνθρωπο, αλλά ανακαλύφθηκε τυχαία. Αρκούσε ένα ξεχασμένο 

βρεγμένο καρβέλι κριθαρένιου ψωμιού για να αρχίσει μια ζύμωση την οποία οι 

άνθρωποι παρατήρησαν και εξέλιξαν. 

Πρωτοεμφανίστηκε πριν από περίπου 5500 με 6000 χρόνια. Οι 

Μεσοποτάμιοι αρχικά ανέπτυξαν τον τρόπο παρασκευής της μπύρας και 

αργότερα οι αιγύπτιοι ήταν εκείνοι που την ανέπτυξαν σε μεγάλο βαθμό και 

ήταν οι πρώτοι που την εξήγαγαν στα γειτονικά κράτη και στην Ευρώπη, γύρω 

στο 2000 π.Χ. (beerland.org, 2015) 
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1.3 Η Μπύρα στην Ελλάδα  

 

Στην Ελλάδα, η οργανωμένη ζυθοποιία εμφανίστηκε το 1864 με το εργοστάσιο 

του Ιωάννη Γ. Φίξ. Το 1890 δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ζυθοποιία 

«Όλυμπος» και το 1908 η ζυθοποιία «Νάουσα», οι οποίες αργότερα 

συγχωνεύτηκαν με την Κάρολος Φίξ Α.Ε. Την εποχή εκείνη λειτουργούσαν δύο 

ακόμη ζυθοποιεία με έτη ίδρυσης το 1896 και το 1903. Το 1962 ιδρύθηκε η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία και ήταν τότε που η ελληνική αγορά μπύρας άρχισε να 

διαμορφώνει την παρούσα μορφή της.  

Σήμερα στον τομέα της ζυθοποιίας δραστηριοποιούνται ελάχιστες 

ζυθοβιομηχανίες, ενώ τα τελευταία χρόνια διείσδυσαν στον παραγωγικό τομέα 

και ορισμένες “μικροζυθοποιίες”, καθώς και αρκετές εισαγωγικές επιχειρήσεις. 

(ICAP, 2009) 

 

 

1.4 Υλικά Παρασκευής 

 

Οι βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή μπύρας είναι το νερό, το κριθάρι, η 

ζύμη (μαγιά) και ο λυκίσκος. Άλλα είναι δυνατό να προστεθούν και άλλα 

συστατικά, όπως για παράδειγμα ζάχαρη, ή άλλα δημητριακά. 

 

Νερό: Χρησιμοποιείται πόσιμο νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα.  

Κριθάρι: Χρησιμοποιείται δίστιχο κριθάρι ενώ σε ορισμένα είδη μπύρας 

χρησιμοποιούνται και άλλα δημητριακά, όπως σιτάρι, βρώμη ή σίκαλη.  

Λυκίσκος: Αποτελεί φυτό στο οποίο αποδίδονται οι αρωματικές και γευστικές 

ουσίες της μπύρας ενώ χρησιμοποιείται και ως συντηρητικό.  

Ζύμη (μαγιά): Ως μαγιά χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ζυμομυκήτων. Αυτά 

αναλαμβάνουν την διαδικασία της ζύμωσης, τον μεταβολισμό δηλαδή των 

σακχάρων και την παραγωγή της αλκοόλης και του διοξειδίου του άνθρακα. 
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1.5 Διαδικασία Παρασκευής 

 

Παρά το γεγονός πως η παραγωγή της μπύρας μπορεί να εμφανίζει διάφορες 

παραλλαγές στην τεχνική, η σύγχρονη ζυθοποιία περιλαμβάνει τέσσερα βασικά 

και απαραίτητα στάδια: Τη βυνοποίηση όπου η βύνη που λαμβάνεται από το 

κριθάρι αναμειγνύεται με αλεύρι και νερό και αφού συντελεστεί η 

σακχαροποίηση στο μείγμα, λαμβάνεται ο μούστος της μπύρας. Ο μούστος 

αυτός εμπλουτίζεται με το λυκίσκο και βράζεται για λίγες ώρες. Ακολουθεί η 

ζύμωση κατά την οποία ο μούστος εμπλουτίζεται με τη μαγιά της μπύρας η 

οποία παράγει τελικά την αιθυλική αλκοόλη της μπύρας και το διοξείδιο του 

άνθρακα (ανθρακικό). Το τελικό στάδιο είναι η μεταζύμωση, όπου αφαιρείται 

το μεγαλύτερο μέρος της μαγιάς και η μπύρα μεταφέρεται σε κλειστές δεξαμενές 

μεταζύμωσης.  

 

 

1.6 Είδη Μπύρας 

 

Η μπύρα παράγεται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές και κάθε ζυθοποιός 

είναι σε θέση να παρασκευάσει μπύρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο 

διακρίνουμε δύο κύρια είδη μπύρας, ανάλογα με το είδος της ζύμης ή μαγιάς που 

χρησιμοποιείται. 

Ale: Αποκαλείται και αφροζύμωτη μπύρα. Υφίσταται ζύμωση σε σχετικά 

υψηλές θερμοκρασίες ενώ η μεταζύμωση διαρκεί συνήθως μικρό χρονικό 

διάστημα.  

Lager: Οι μπύρες αυτής της κατηγορίας είναι οι ευρύτερα διαδεδομένες 

και καταναλώνονται περισσότερο. Αποκαλούνται βυθοζύμωτες. Υφίστανται 

ζύμωση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ η διαδικασία της μεταζύμωσης 

διαρκεί μερικούς μήνες. 

Ως τρίτη κατηγορία, μπορούμε να θεωρήσουμε τις μπύρες που 

παράγονται με φυσική ζύμωση, δηλαδή ζυμώνονται χωρίς προσθήκη μαγιάς. 

Επιπλέον, υπάρχουν μπύρες στις οποίες προστίθενται και άλλα συστατικά όπως 

φρούτα ή χορταρικά. (wikipedia.org, 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

2.1 Η Αγορά Μπύρας στην Ελλάδα 

 

Η εσωτερική αγορά μπύρας διαχωρίζεται στη ζεστή και στην κρύα αγορά όπου η 

πρώτη αφορά τις πωλήσεις μέσω του λιανικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ, κάβες, 

κλπ) και η δεύτερη τα τελικά σημεία κατανάλωσης (ταβέρνες, εστιατόρια, 

μεζεδοπωλεία, καντίνες, καφετερίες, κλπ). Η δεύτερη αυτή αγορά (κρύα) 

υπερτερούσε μέχρι το 2010 απορροφώντας το 60-65% της συνολικής 

κατανάλωσης μπύρας, άλλα υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια θα επέλθει 

πλήρης ισορροπία αφού η σχετική διαφορά έχει ήδη μειωθεί από τον περιορισμό 

που επέβαλε η οικονομική κρίση στην εκτός σπιτιού εστίαση (54% κρύα αγορά, 

46% ζεστή αγορά το 2013).  (analyst.gr, 2015) 

Η εγχώρια αγορά μπύρας χαρακτηρίζεται μάλλον από σταθερότητα, η δε 

κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στη χώρα μας διαμορφώνεται σε χαμηλά 

επίπεδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ICAP, 

2009). Συγκεκριμένα η κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα 

υπολογίζεται σε 34 περίπου λίτρα ετησίως, ενώ στην κεντρική Ευρώπη είναι 

υπερδιπλάσια:75 λίτρα ετησίως.  (analyst.gr, 2015) 

 

 

2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση  

 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της ζήτησης μπύρας στην Ελλάδα, είναι η 

εποχικότητα. Η περίοδος με τη μεγαλύτερη ζήτηση μπύρας στη χώρα μας 

αρχίζει τον Μάρτιο και διαρκεί 8 μήνες περίπου, ωστόσο η κατανάλωση 

κορυφώνεται μεταξύ των μηνών Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Οι υψηλότερες 

θερμοκρασίες και γενικότερα η επιμήκυνση του καλοκαιριού είναι παράγοντες 

που μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη κατανάλωση μπύρας. 
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Το στοιχείο της εποχικότητας που αναφέρθηκε προηγουμένως, 

συνδυάζεται και με την τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας, η οποία έχει 

σαφώς θετική επίδραση στην εγχώρια κατανάλωση μπύρας. 

Πέρα από τον τουρισμό, ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που επιδρά 

στη διαμόρφωση της ζήτησης μπύρας είναι η τιμή της σε συνδυασμό με τις τιμές 

των υπολοίπων οινοπνευματωδών ποτών. Η χαμηλή τιμή της μπύρας σε σχέση 

με άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, επηρεάζει θετικά την κατανάλωσή της. 

Επίσης, σε σχέση με άλλα οινοπνευματώδη ποτά η μπύρα διαθέτει χαμηλότερη 

περιεκτικότητα σε αλκοόλ, γεγονός που επιτρέπει την κατανάλωσή της σε 

μεγαλύτερες ποσότητες. (ΙCAP, 2009) 

 

 

2.3 Χαρακτηριστικά του Κλάδου 

 

Στα δυνατά σημεία του κλάδου περιλαμβάνονται: 

 Η δραστηριότητα ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων με γνωστά και 

καθιερωμένα εμπορικά σήματα και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.  

 Η χαμηλότερη τιμή της μπύρας σε σχέση με τα ανταγωνιστικά  

οινοπνευματώδη ποτά.  

 Η πληθώρα-ποικιλία των τελικών σημείων διάθεσης και η «εύκολη» 

πρόσβαση στην κατανάλωση μπύρας σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις.  

 Η υψηλή τουριστική κίνηση, προερχόμενη ιδιαίτερα από χώρες με πολύ 

υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας. 

 

Σαν αδύνατα σημεία του κλάδου μπορούν να θεωρηθούν: 

 Η έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει την κατανάλωση της μπύρας 

εξαιτίας των καταναλωτικών συνηθειών που επικρατούν. 

 Ο επιβαλλόμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει την τελική 

τιμή του προϊόντος. 

 

Ευκαιρίες του κλάδου αποτελούν: 

 Το λανσάρισμα στην αγορά νέων εμπορικών σημάτων και τύπων προϊόντων, 

ή και ειδικών κατηγοριών μπύρας (π.χ. μπύρα χωρίς αλκοόλ κλπ.). 



6 
 

 Η δημιουργία μονάδων μικροζυθοποιίας, απευθυνόμενες σε συγκεκριμένα 

επί μέρους τμήματα της αγοράς, με προϊόντα που προβάλλονται με βάση τα 

«ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά τους. 

 

Απειλές για τον κλάδο θεωρούνται: 

 Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών λόγω της 

οικονομικής κρίσης και η πτώση της επισκεψιμότητας σε κέντρα εστίασης – 

διασκέδασης. 

 Ο ανταγωνισμός από υποκατάστατα προϊόντα. 

 Η αύξηση των επισφαλειών και η μειωμένη ρευστότητα στην αγορά γενικά. 

 (ΙCAP, 2014) 

 

 

2.4 Επιχειρήσεις Παραγωγής Μπύρας στην Ελλάδα 

 

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν 445 μπύρες σε σταθερή ή εποχιακή βάση. 

(beer.gr). Οι επιχειρήσεις που παράγουν μπύρα στην Ελλάδα σήμερα είναι 18 

(μετά τη συγχώνευση της Μύθος με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία). Από αυτές οι 

περισσότερες είναι μικροζυθοποιίες που δημιουργήθηκαν μετά το 2000, ενώ 

αρκετές έχουν ως έδρα τους κάποιο νησί. Οι κορυφαίες του κλάδου είναι 

μεγάλες ζυθοποιίες που δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην παραγωγή 

μπύρας.  

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις ζυθοποιίας στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω:  

 

  «Αθηναϊκή Ζυθοποιία»: Ιδρύθηκε το 1963 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία 

παραγωγής και εμπορίας μπύρας στην Ελλάδα (αποτελεί μέλος του τρίτου 

μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ομίλου ζυθοποιίας στον κόσμο – Heineken N.V.). 

Παράγει και συσκευάζει 27 προϊόντα στην Ελλάδα και παράλληλα εισάγει και 

δεκάδες ετικέτες μπύρας που παράγονται και συσκευάζονται σε διάφορα μέρη 

του κόσμου. Πραγματοποιεί, επίσης, περισσότερο από το 50% των ελληνικών 

εξαγωγών μπύρας σε πολλές χώρες σε όλες τις ηπείρους. (analyst.gr, 2015) 
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Πίνακας 2.1 

Κύκλος Εργασιών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2009-2014 

Kύκλος Εργασιών Επιχείρησης σε ευρώ  

2014 296.251.641 

2013 314.512.108 

2012 341.033.558 

2011 389.331.938 

2010 440.794.375 

2009 448.302.418 

                (athenianbrewery.gr) 

 

 «Μύθος Ζυθοποιία»: Ιδρύθηκε το 1968 στη Θεσσαλονίκη και κατέχει τη 

δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς. Το 2008 εντάχθηκε στον Όμιλο Carlsberg – 

τον τέταρτο μεγαλύτερο όμιλο στον κόσμο ενώ πλέον έχει συγχωνευτεί με την 

«Ολυμπιακή Ζυθοποιία» (Μπύρα Φιξ). Παράγει στην Ελλάδα την Μπύρα 

Μythos, Mythos Radler καθώς και άλλες ενώ διανέμει πλήθος εισαγόμενων 

ζύθων. Την μπύρα Mythos την εξάγει σε περισσότερες από 40 χώρες του 

κόσμου. Από το 2015 ξεκίνησε την δραστηριοποίηση της και στην κατηγορία 

των αναψυκτικών. (analyst.gr, 2015) 

 

Πίνακας 2.2 

Κύκλος Εργασιών της Ζυθοποιίας Μύθος 2009-2014 

Κύκλος Εργασιών Επιχείρησης σε ευρώ  

2014 80.837.857 

2013 92.176.904 

2012 84.751.092 

2011 84.980.887 

2010 74.473.737 

2009 65.545.885 

                (Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη χρήση 2014) 

                (mythosbrewery.gr) 

 

 «Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ»: Ιδρύθηκε (ως Fix Hellas) το 1864 με έδρα την 

Αθήνα και κυριάρχησε στην ελληνική αγορά μπύρας για πάρα πολλές δεκαετίες, 

απέναντι σε άλλες ελληνικές μπύρες. To 2009 μετονομάστηκε σε «Ολυμπιακή 
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Ζυθοποιία ΑΕ» αποκτώντας όλα τα σήματα της ιστορικής μπύρας FIX. Το 

Νοέμβριο του 2014 συγχωνεύτηκε με την εταιρία «Μύθος Ζυθοποιία» (η 

διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015). (analyst.gr, 2015) 

 

Πίνακας 2.3 

Κύκλος Εργασιών της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας 2010-2014 

Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας σε ευρώ 

2014 52.624.619 

2013 52.478.765 

2012 45.015.523 

2011 25.009.392 

2010 11.603.558 

               (olympicbrewery.gr, analyst.gr) 

 

 «Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ΑΕ»: Ιδρύθηκε το 1998 στην Κομοτηνή και 

είναι πλέον η μεγαλύτερη 100% ελληνικών συμφερόντων, ζυθοποιία της χώρας 

μας. Παράγει τις μπύρες «Βεργίνα» και «Edelsteiner». Επίσης παράγει τσάι και 

άλλα προϊόντα. Παράλληλα φτιάχνει και πουλά βύνη σε μικρά ζυθοποιία της 

Ελλάδας. Εξάγει, από την ίδρυση της, τα προϊόντα της στις ΗΠΑ, επεκτείνοντας 

σταδιακά τις εξαγωγές της και σε άλλες χώρες.  (analyst.gr, 2015) 

 

Πίνακας 2.4 

Κύκλος Εργασιών της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης 2009-2014 

Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας σε ευρώ  

2014 16.994.627 

2013 16.595.745 

2012 16.479.141 

2011 16.061.871 

2010 14.097.477 

2009 10.246.472 

                (express.gr, verginabeer.com) 

 

 «ΕΖΑ Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία»: Ιδρύθηκε το 1989 ως θυγατρική 

γερμανικού ομίλου δημιουργώντας ένα εργοστάσιο στην Αταλάντη. Το 1998 

πραγματοποιήθηκε η εξαγορά των μετοχών που ανήκαν στη γερμανική εταιρία 
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με αποτέλεσμα την πλήρη ελληνοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 

(διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2003). Παράγει μεταξύ των άλλων την 

ελληνική μπύρα «Pils Hellas» και την «Berlin Premium Lager» ενώ έχει 

προχωρήσει και στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων. (eza.gr) 

 

    Πίνακας 2.5 

Κύκλος Εργασιών της Ζυθοποιίας ΕΖΑ 2009-2014 

Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας σε ευρώ  

2014 16.689.000 

2013 16.721.000 

2012 13.488.191 

2011 10.734.674 

2010 12.319.315 

2009 13.515.621 

               (eza.gr, express.gr)    

 

 «ΒΑΠ Π.ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ»: Ιδρύθηκε το 1967, ως ατομική επιχείρηση στη 

Ρόδο και δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή αναψυκτικών και νερού. Στον 

χώρο της μπύρας μπήκε το 2006 ξεκινώντας με την παραγωγή μπύρας αρχικά 

μόνο σε βαρέλι. Από το 2012 παράγει την «Zythos Vap» και σε φιάλη και κυτίο. 

(vab.gr) 

 

 «Corfu Beer»: Η Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία ιδρύθηκε το 2006. Η εταιρεία 

ξεκίνησε τη λειτουργία της εν μέσω κρίσης το 2009 με παραγωγή 80.000 φιάλες 

μπύρας και τρεις εργαζόμενους. Παράγει μπύρες τύπου Real Ale (φρέσκιες, 

αφιλτράριστες και απαστερίωτες), κάτι που δεν υπήρχε στην Ελλάδα πριν την 

ίδρυση της εταιρίας. (corfubeer.com, enet.gr) 

 

 «Magnus Magister» Ε. Παπαδημητρίου ΑΕ»: Ιδρύθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 στη Ρόδο. Παράγει μεταξύ των άλλων τις μπύρες «Magnus 

Lager», «Magnus Weiss» και «Knights Beer of Rodos» ενώ διαθέτει στην αγορά 

και τα αναψυκτικά με την ονομασία «ΔΡΟΣΙΑ». Παράγει και διαθέτει τα 

προϊόντα της στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ τα προωθεί και σε χώρες της 

Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.  (magnusmagister.gr) 
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  «ΖΕΟΣ ΑΕ»: Με το αρτεσιανό νερό της Πελοποννήσου και τα βασικά κύρια 

συστατικά της μπύρας, δημιουργήθηκε η πρώτη βαρελίσια παρτίδα της ΖΕΟΣ, 

το 1998. Βρίσκεται στον Ίναχο Αργολίδας και εκτός από την παραγωγή της 

ΖΕΟΣ είναι και ο χώρος που ζυθοποιείται η Volkan. Συναντάται κυρίως σε 

Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα ενώ εξάγει στον Καναδά και στις ΗΠΑ.  

(beerbartender.gr, enet.gr) 

 

 «Volkan beer» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: Δημιουργήθηκε στη Σαντορίνη. Το νερό 

της μπύρας φιλτράρεται μέσα από ηφαιστειακό βασάλτη ενώ στη ζύμωση της 

προστίθενται ντόπιο μέλι. Εξάγεται σε 17 χώρες του κόσμου από την Αυστραλία 

μέχρι τον Καναδά. Είναι το πρώτο προϊόν μη κερδοσκοπικού φορέα που 

δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στη μείωση του ελληνικού χρέους και δίνει το 

50% των κερδών από τις πωλήσεις του για αυτό το σκοπό.  (athinorama.gr, 

analyst.gr 2015) 

 

 «Septem» Μικροζυθοποιία: Δημιουργήθηκε στο Ωρολόγιο Εύβοιας, και 

ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009, τη διάθεση φρέσκιας, μη παστεριωμένης μπύρας. 

Τα προϊόντα της πωλούνται, εκτός από την Ελλάδα, και σε επιλεγμένα σημεία 

στην Κύπρο, στο Λονδίνο, στη Γαλλία και τη Σουηδία, ενώ έχουν μπει δυναμικά 

στις αγορές της Βραζιλίας, του Καναδά και της Γερμανίας. (septem.gr, 

beerbartender.gr) 

 

 «Μπύρα Νήσος» Μικροζυθοποιία Κυκλάδων: Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά 

την άνοιξη του 2013. Ζυθοποιείται και εμφιαλώνεται στην Τήνο από τη 

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων. Κυκλοφορεί σε φιάλη και φιλοξενείται σε 

επιλεγμένα σημεία πώλησης. (analyst.gr 2015) 

 

 «Santorini brewing company (Donkey)»: Το ζυθοποιείο δημιουργήθηκε το 

2011 στον παραδοσιακό οικισμό της Μέσα Γωνίας Σαντορίνης. Παράγει τρεις 

διαφορετικούς τύπους μπύρας, και το 65-70% της κατανάλωσης γίνεται στη 

Σαντορίνη. Εξάγεται στις ΗΠΑ και τη Νορβηγία. (santorinibrewingcompany.gr) 

 

 «Βrink’s» Ρεθυμνιακή Ζυθοποιία: Η παραγωγή της πρώτης ελληνικής 

βιολογικής μπύρας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2001(παρασκευάζεται από πρώτες 
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ύλες που προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια). Από το 2004 εξάγεται  στην 

Κύπρο και τη Δανία. (oinoxoos.net  2013, brinks-beer.gr) 

 

 «Μπύρα Χάρμα» Κρητική Ζυθοποιία: Η Χανιώτικη βιοτεχνία παραγωγής 

μπύρας,  δημιουργήθηκε το 2007. Τον εξοπλισμό παραγωγής κατασκεύασε και 

εγκατέστησε Γερμανική εταιρεία ενώ την τεχνογνωσία μετέδωσε 

αναγνωρισμένος Γερμανός ζυθοποιός. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή 

εισάγονται από τη Γερμανία. (cretanbeer.gr) 

 

 «Μπύρα Χίου»: Η δραστηριότητα της μικροζυθοποιίας ξεκίνησε το 2010 στον 

Κάμπο της Χίου. Παράγει τις φρέσκες μπύρες House Ale και  Smoken Robust 

Porter. Το Σεπτέμβριο του 2012 ξεκίνησε η "εξαγωγή" της μπύρας και εκτός 

Χίου, σε επιλεγμένα σημεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. 

(chiosbeer.gr) 

 

 «Delphi Beer» ΕΛΙΞΗ ΑΕ: Η πρώτη παρτίδα της  μπύρας «Delphi Beer» είχε 

παραχθεί σε ζυθοποιείο στην Ιταλία και κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά το 

2013.  Πλέον παράγεται σε ζυθοποιείο στη Χαλκίδα και διατίθεται σε όλη την 

Ελλάδα. (delphibeer.gr) 

 

 «Status Beer» Deluxe: Η πρώτη deluxe μπύρα στην Ελλάδα εμφανίστηκε στην 

αγορά το 2009, για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της, και το 2013 επανήλθε 

δυναμικά. Η εταιρία είναι ελληνική με έδρα την Θεσσαλονίκη, ωστόσο η μπύρα 

παράγεται, σε ένα ζυθοποιείο στην Βαυαρία, το οποίο χρονολογείται από το 

1380. (beerbartender.gr 2014) 

 

 «Siris Microbrewery» Voreia Beer:  H Μικροζυθοποιία Σερρών & Β. Ελλάδος 

ιδρύθηκε το 2013 με έδρα τις Σέρρες. Παράγει  τέσσερις τύπους μπύρας 

χρησιμοποιώντας πρωτότυπες συνταγές. Η διανομή της μπύρας ξεκίνησε το 

2014 από τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη και σύντομα εξαπλώθηκε σε όλη τη 

Βόρεια Ελλάδα. Πλέον εξάγεται  στην κεντρική Ευρώπη και στην Αμερική. 

(sirisbrewery.gr) 
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2.5 Κορυφαίες Επιχειρήσεις Ζυθοποιίας το 2014 

 

Οι πέντε κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου ζυθοποιίας για το 2014, βάσει του 

κύκλου εργασιών τους, είναι οι ακόλουθες: 

 

Πίνακας 2.6 

Οι Πέντε Κορυφαίες Επιχειρήσεις Ζυθοποιίας στην Ελλάδα  

Επωνυμία Επιχείρησης Κύκλος Εργασιών 2014  

(σε ευρώ) 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 296.251.641 

ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 80.837.857 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 52.624.619 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

16.994.627 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ 

16.689.000 

        (Επεξεργασία δεδομένων από τις ιστοσελίδες των εταιριών) 

 

 

2.6 Μερίδια Αγοράς 

 

Κυρίαρχη θέση στην εγχώρια αγορά μπύρας κατέχει, σταθερά την τελευταία 

δεκαετία, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. (που ανήκει στην ολλανδική Heineken), η 

οποία όμως βλέπει τα ποσοστά της να μειώνονται σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Δεύτερη, με μεγάλη όμως διαφορά, έρχεται η Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. 

(που ανήκει στη δανέζικη Carlsberg) με ποσοστά που αυξάνονται από χρόνο σε 

χρόνο και που, μετά τη συγχώνευση της με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία (που 

ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2015), αναμένεται να αυξήσει σημαντικά. 

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία εμφανίζεται το 2006 με μερίδιο της τάξης του 77%-78%, ενώ 

ακολουθεί η Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. με μερίδιο αγοράς 9,0%-10,0%, 

καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. (ICAP, 2007).  

 Το 2008 το μερίδιο αγοράς της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εξακολουθεί να 

είναι στο 77% , ενώ της  Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. αυξήθηκε στο 11%. (ICAP, 

2009) 
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 Το 2011 η κυριαρχία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας παραμένει 

αδιαμφισβήτητη, ωστόσο οι μικρότερες εταιρίες, όπως είναι η Μύθος Ζυθοποιία 

και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδια αγοράς. Το 

μερίδιο αγοράς της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας βρίσκεται πλέον στο 67%, ενώ της 

Μύθος Ζυθοποιία, στο 14%. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με το επαναλανσάρισμα 

της Fix, βρίσκεται στην τρίτη θέση με το μερίδιο της στο 7% της αγοράς μπύρας. 

(tovima.gr, 2012) 

 To 2013 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατέλαβε μερίδιο 55% ενώ στη δεύτερη 

θέση βρέθηκε η Μύθος Ζυθοποιία, με μερίδιο 18%, ενισχυμένο κατά πολύ από 

το 10% που είχε το 2009. (marketingweeks.gr) 

Το 2014 στον κλάδο της μπύρας, ο οποίος έχει τζίρο ετησίως περί τα 

500-550 εκατ. ευρώ, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση 

με μερίδιο 52%, η Μύθος Ζυθοποιία ακολουθεί με μερίδιο γύρω στο 18% και οι 

υπόλοιπες ελληνικές ζυθοποιίες συγκεντρώνουν περί το 30%.  

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, (που πλέον έχει συγχωνευθεί με τη Μύθος 

Ζυθοποιία) έχει καταφέρει να κερδίσει μερίδιο της τάξης του 12% περίπου το 

2014, ενώ υπολογίσιμες δυνάμεις είναι ακόμη η Μακεδονική Ζυθοποιία 

(Βεργίνα), η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) και αρκετές 

μικροζυθοποιίες, σε όλη την Ελλάδα. (ethnos.gr, 2015) 

 

 

 

2.1 Μερίδια της Αγοράς στον Κλάδο της Ζυθοποιίας το 2014  

 

 

Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία  (52%) 

Μύθος Ζυθοποία  
(18%) 

Άλλες Ζυθοποίες 
- 

Μικροζυθοποιίες  
(18%) 

Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία (12%) 

Μερίδια Αγοράς (2014) 



14 
 

2.7 Η Πορεία της Εγχώριας Αγοράς  

 

2.7.1 Παραγωγή 

 

Η ζήτηση μπύρας στην ελληνική αγορά καλύπτεται κυρίως από την εγχώρια 

παραγωγή. Η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής χαρακτηρίζεται από πτωτική 

τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,7% 

την περίοδο 2008-2012, ενώ η πτώση της παραγωγής συνεχίστηκε και τα 

επόμενα έτη. (ICAP, 2014) 

Αναλυτικά: 

2005-2008 Η εγχώρια παραγωγή μπύρας παρουσίασε οριακή μείωση 

(0,03%) το 2005 σε σχέση με το 2004, ενώ σημαντική ήταν η αύξηση (4,4%) το 

2006. Το 2007 η παραγωγή παρουσίασε και πάλι μείωση (6,8%), ανερχόμενη σε 

3,74 εκ. εκατόλιτρα, ενώ το 2008 σημείωσε νέα αύξηση ανερχόμενη σε 4,50 εκ. 

εκατόλιτρα.  

2009-2013 To 2009 η παραγωγή παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 4,17 εκατ. εκατολίτρα. Πτωτική ήταν η πορεία 

της και τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα το 2010 η εγχώρια παραγωγή μπύρας, 

διαμορφώθηκε σε 3,94 εκατ. εκατόλιτρα, ενώ το 2011 και 2012 διαμορφώθηκε 

στα 3,7 εκατ. εκατολίτρα περίπου. Το 2013 η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 3,8 

περίπου εκατ. εκατολίτρα. (brewersofeurope.org, 2014) 

 2014:  Μείωση παρουσίασε κατά το 2014 η εγχώρια παραγωγή μπύρας. 

Ο όγκος παραγωγής μπύρας από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

του τομέα εκτιμάται ότι κατέγραψε μείωση άνω του 4%, σε σύγκριση με το 

2013, λόγω της εξασθένησης της εσωτερικής ζήτησης.  

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία 

αφορούν το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014, στο διάστημα αυτό η 

παραγωγή μπύρας μειώθηκε κατά 4,7%. (inr.gr, 2015) 

 

Πίνακας 2.7 

     Εγχώρια Παραγωγή Μπύρας 2005-2014 (σε εκατ. εκατολίτρα) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4,05 4,23 3,74 4,05 4,17 3,94 3,7 3,74 3,8 3,65 

(Επεξεργασία δεδομένων από icap, brewersofeurope.org, inr.gr) 
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       2.2  Εγχώρια Παραγωγή Μπύρας στην Ελλάδα 2005-2014 (σε εκατ. εκατολίτρα) 

                     

 

2.7.2 Κατανάλωση 

 

Η εγχώρια αγορά μπύρας περιλαμβάνει ποικιλία προϊόντων, τα οποία 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την τιμή (mass, premium, ιδιωτικής ετικέτας-

εισαγόμενες χαμηλής τιμής και super premium-specialties), τη συσκευασία 

(επιστρεφόμενη φιάλη, μη επιστρεφόμενη φιάλη, κουτί και βαρέλι) και τον τύπο 

του τελικού προϊόντος (lager, ξανθιά, pilsener, μαύρη, χωρίς αλκοόλ κλπ.). Mε 

βάση την τιμή πώλησης, οι πιο διαδεδομένες μπύρες είναι οι «mass ή standard. 

Με βάση τη συσκευασία, πιο δημοφιλής είναι η επιστρεφόμενη φιάλη ενώ με 

βάση τον τύπο δημοφιλέστερη είναι η lager, η οποία καλύπτει άνω του 90% της 

αγοράς. (ICAP, 2009) 

Η εγχώρια κατανάλωση μπύρας κυμαινόταν σε υψηλότερα επίπεδα μέχρι 

το 2008 (όπου και παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά της περιόδου 2008-2014). 

Τα επόμενα χρόνια η κατανάλωση ήταν φθίνουσα.  

Αναλυτικά: 

2005-2008 H εγχώρια κατανάλωση μπύρας σημείωσε αύξηση το 2006 

κατά 3,4% έναντι του 2005 και εκτιμήθηκε σε 4,46 εκ. εκατόλιτρα. Η άνοδος 

αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο, 

ένας παράγοντας που επηρεάζει θετικά τη ζήτηση για μπύρα. (ICAP, 2007). Το 

2008 η εγχώρια κατανάλωση μπύρας εκτιμήθηκε σε 4,60 εκ. εκατόλιτρα, 

σημειώνοντας αύξηση 2,7% έναντι του 2007 (ICAP, 2009). 
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2009-2013 Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης μπύρας μειώθηκε 

κατά τα επόμενα χρόνια, και συγκεκριμένα το 2009 κατά 6,08%, τη διετία 2010 

– 2011 κατά 5,32% και το 2012 κατά 3,66% (σε σχέση με το προηγούμενο έτος). 

To 2013 η εγχώρια κατανάλωση μπύρας διαμορφώθηκε στα 3,92 εκατ. 

εκατόλιτρα (μείωση  0,5%). (brewersofeurope.org, 2014) 

2014: Το 2014 η αγορά μπύρας εμφάνισε υποχώρηση 3% σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της αγοράς, που περιλαμβάνονται στην τελευταία σχετική έρευνα της 

Infobank Hellastat.  

Η τιμή φαίνεται ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον Έλληνα 

καταναλωτή, πράγμα που αποδεικνύεται από την αύξηση των πωλήσεων των 

φθηνότερων εμπορικών σημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 

2014 κατά 6,6%. Παράλληλα, οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας εμφάνισαν άνοδο 

6,3% σε όγκο και 8,7% σε αξία, αν και το μερίδιο αγοράς τους είναι ακόμα 

περιορισμένο έναντι των επώνυμων προϊόντων. Αναφορικά με το κανάλι της 

εστίασης, εντοπίζεται αυξανόμενη προτίμηση στις βαρελίσιες μπύρες. 

(marketingweek.gr, 2015). 

Η συνολική κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα (εγχώρια παραγωγή και 

εισαγωγές) υπολογίζεται για το 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Ζυθοποιών, σε 3,9 εκατ. εκατολίτρα περίπου. (analyst.gr, 2014) 

 

Πίνακας 2.8 

             Εγχώρια Κατανάλωση Μπύρας 2005-2014   (σε εκατ. εκατολίτρα)           

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4,44 4,46 4,5 4,6 4,32 4,09 4,09 3,94 3,92 3,9 

(Επεξεργασία δεδομένων από icap, brewersofeurope.org, marketingweek.gr, analyst.gr) 

 

 

      2.3  Εγχώρια Κατανάλωση Μπύρας στην Ελλάδα 2005-2014  (σε εκατ. εκατολ.)             
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Συγκρίνοντας τα δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι η παραγωγή μπύρας στην Ελλάδα 

δείχνει να ακολουθεί την πορεία της κατανάλωσης, η οποία μετά το 2008 

μειώνεται συνεχώς. Πάντως από το 2010 και έπειτα, η μείωση που παρατηρείται 

στην κατανάλωση μπύρας είναι μικρότερη από εκείνη που παρατηρείται στην 

παραγωγή. Το 2008 ήταν το έτος που παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη παραγωγή, 

άλλα και ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη κατανάλωση μπύρας της περιόδου 2005-

2014 στην Ελλάδα. Το 2014 φαίνεται να είναι η χρονιά που η Ελλάδα είχε τη 

μικρότερη παραγωγή, άλλα και κατανάλωση μπύρας της δεκαετίας. 

 

 

2.4  Παραγωγή – Κατανάλωση Μπύρας στην Ελλάδα 2005-2014 (σε εκατ. εκατολ.) 

                 

           

 2.8 Εισαγωγές Μπύρας - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης 

 

Οι εισαγωγές σε μπύρα στην Ελλάδα παρουσίασαν συνεχή άνοδο από το 2005 

ως και το 2011. Από το 2012 εμφάνισαν πτώση, η οποία φαίνεται να συνεχίζεται 

και τα επόμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εισαγωγών 

προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναλυτικά:  

2005-2008 Την τετραετία 2005-2008 συνολικά, οι εισαγωγές μπύρας 

κινήθηκαν ανοδικά εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,94%. Το 2007 

οι συνολικές ποσότητες εισαγωγής μπύρας ήταν αυξημένες κατά 3% σε σχέση 

με το 2006. Επίσης, την περίοδο 2007/2008 παρουσίασαν εκ νέου αύξηση (κατά 

13,7%), ανερχόμενες σε 503 χιλ. εκατόλιτρα.. (ICAP, 2009) 
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Η Γερμανία υπήρξε ο σημαντικότερος προμηθευτής μπύρας για την 

Ελλάδα το 2008, καλύπτοντας το 53% του συνόλου των εισαγωγών. 

Ακολούθησε η Γαλλία με μερίδιο 15,4% επί του συνόλου των εισαγωγών, ενώ 

σε κοντινή απόσταση βρισκόταν και η Ολλανδία. (ICAP, 2009) 

2009-2013 Την περίοδο 2009-2011 η πορεία των εισαγωγών ήταν επίσης 

ανοδική ενώ από το 2012 άρχισαν να μειώνονται. Συγκεκριμένα, το 2009 η 

συνολική ποσότητα μπύρας που προήλθε από το εξωτερικό ήταν 555.000 

εκατολίτρα,  το 2010 αυξήθηκε κατά 13,15%, και το 2011 κατά 11,62 (σε σχέση 

με το 2010). Κατά το 2012 οι εισαγωγές μπύρας μειώθηκαν κατά 6,56% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ μεγαλύτερη ήταν η μείωση το 2013 

(μειώθηκαν κατά 12,20% περίπου σε σχέση με το 2012). (brewersofeurope.org, 

2014) 

Για το 2014, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μέχρι το Νοέμβριο του 

2014, οι εισαγωγές μπύρας στην Ελλάδα παρουσίασαν νέα μείωση και 

διαμορφώθηκαν στα 40.898.416 λίτρα (μείωση κατά 28,70% περίπου σε σχέση 

με το 2013). 

Πίνακας 2.9 

                Εισαγωγές Μπύρας στην Ελλάδα 2005-2014  (σε χιλ. εκατολίτρα)                                

2005 2006 2007 2008 2009 

362.000 440.000 442.000 503.000 555.000 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

628.000 701.000 655.000 575.000 410.000 

 (Επεξεργασία δεδομένων από icap, brewersofeurope.org) 

 

 

        2.5 Η Πορεία των Εισαγωγών Μπύρας στην Ελλάδα 2005-2014            
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 2.9 Εξαγωγές Μπύρας – Κυριότερες Χώρες Προορισμού 

 

Οι εξαγωγές μπύρας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2014 είχαν ανοδική πορεία, 

με εξαίρεση το 2010-2011 όπου παρουσίασαν μείωση. Το 2012 οι εξαγωγές 

μπύρας έφθασαν στα υψηλότερα ποσοστά της συγκεκριμένης περιόδου. 

Αναλυτικά: 

2005-2008 Την τετραετία 2005-2008 οι εξαγωγές μπύρας (σε όγκο) 

εμφάνισαν διαχρονική αύξηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό 17% περίπου. Η 

μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της πενταετίας παρατηρείται την περίοδο 2006/07. 

Tο μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εξαγωγών την περίοδο 2006-2008 

κατευθύνθηκε σε τρίτες χώρες, οι οποίες απορρόφησαν το 85%-89% της 

συνολικής εξαγόμενης ποσότητας. Συγκεκριμένα, οι τρίτες χώρες απορρόφησαν 

245.504 εκατόλιτρα το 2008, αξίας €13,7 εκ.. 

Σημαντικότερη χώρα προορισμού ήταν η Αλβανία, προς την οποία 

εξήχθησαν 165.961 εκατόλιτρα το 2008, καταλαμβάνοντας μερίδιο 64,4% επί 

του συνόλου των εξαγωγών. Στη δεύτερη θέση, αλλά με σημαντική διαφορά, 

βρίσκεται το Ισραήλ, καταλαμβάνοντας το 13,8% της συνολικής ποσότητας 

εξαγωγών το 2008. (ICAP, 2009) 

2009-2013  Την περίοδο 2009-2013 οι εξαγωγές παρουσίασαν 

διακυμάνσεις. Αρχικά μειώθηκαν, την περίοδο 2011-2012 αυξήθηκαν 

σημαντικά, ενώ το 2013 σημείωσαν και πάλι πτώση, που ο όγκος τους μάλιστα 

έφτασε τα επίπεδα του 2005. 

 Συγκεκριμένα, το 2009 οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν στα 342.000 

εκατολίτρα, με τα 272.000 από αυτά να προορίζονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε., 

ενώ το 2010 μειώθηκαν κατά 6,14%. Το 2011 οι εξαγωγές είχαν μια μικρή 

αύξηση κατά 1,24% ενώ το 2012 σημείωσαν σημαντική αύξηση, κατά 25,84% 

(409.000 εκατολίτρα, τα 299.000 από αυτά σε χώρες εκτός της Ε.Ε.). Το 2013 οι 

εξαγωγές μειώθηκαν κατά 11,24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

(brewersofeurope.org, 2014) 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου - 

Νοεμβρίου 2014, οι εξαγωγές μπύρας σημείωσαν ακόμα μεγαλύτερη μείωση  

και διαμορφώθηκαν στα 21.365.955 λίτρα (μείωση κατά 41% περίπου σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος).  
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Πίνακας 2.10 

               Εξαγωγές Μπύρας από την Ελλάδα 2005-2014 (σε χιλ. εκατολίτρα)                             

2005 2006 2007 2008 2009 

154.000 201.000 254.000 258.000 342.000 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

321.000 325.000 409.000 363.000 214.000 

  (ICAP, brewersofeurope.org) 

 

 

2.6 Η Πορεία των Εξαγωγών Μπύρας της Ελλάδας 2005-2014                       

 

Συγκρίνοντας τη συνολική εικόνα των εισαγωγών – εξαγωγών μπύρας την 

περίοδο 2005-2014, παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές κινούνται σε υψηλότερα 

επίπεδα από τις εισαγωγές, άλλα και ότι με μικρές διακυμάνσεις, τόσο οι 

εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές έχουν γενικά ανοδική πορεία την τελευταία 

δεκαετία. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν από το 2005 μέχρι το 2011, ενώ τα τελευταία 

έτη  μειώνονται συνεχώς και οι εξαγωγές είχαν συνεχή αύξηση από το 2005 ως 

το 2012 (όπου και έφθασαν στο υψηλότερο ποσό της δεκαετίας) ενώ από το 

επόμενο έτος μειώθηκαν με σημαντικότερη τη μείωση που σημειώθηκε το 2014.  
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2.7 Εισαγωγές – Εξαγωγές Μπύρας στην Ελλάδα 2005-2014 (σε χιλ. εκατολίτρα)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362 χιλ.  

410 χιλ. 

137 χιλ. 

214 χιλ. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 
Εισαγωγές  Μπύρας Εξαγωγές Μπύρας 



22 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΈΝΩΣΗ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ενεργές ζυθοποιίες υπερβαίνουν τις 5.500, οι οποίες 

με την συμβολή τους ανέδειξαν την Ευρώπη σε μια από τις κορυφαίες περιοχές 

της διεθνούς κατάταξης. Οι Ευρωπαϊκές ζυθοποιίες απασχολούσαν άμεσα 

περίπου 125.400 εργαζομένους, ωστόσο μεγαλύτερη είναι η έμμεση 

απασχόληση η οποία συνδέεται με κλάδους – προμηθευτές της ζυθοποιίας, ενώ 

σημαντική είναι η συμβολή και στους κλάδους εστίασης – ψυχαγωγίας και 

λιανικού εμπορίου. 

 

 

3.1 Παραγωγή – Κατανάλωση Μπύρας των Χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

Για το 2005 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης για 

όλες τις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Την περίοδο 2006-2007 

υπάρχουν στοιχεία για τις 15 χώρες της ΕΕ όπου πρώτη σε παραγωγή και 

κατανάλωση μπύρας ήταν η Γερμανία, (με 102.601 χιλ. εκατόλιτρα παραγωγή 

και 91.868 χιλ. εκατόλιτρα κατανάλωση το 2007) και ακολούθησε το Ηνωμένο 

Βασίλειο (με παραγωγή 50.439 χιλ. εκατόλιτρα και κατανάλωση 53.449 χιλ. 

εκατολίτρα το ίδιο έτος). (ICAP,  2007, 2009) 

 

 

3.1.1 Παραγωγή  

 

Η συνολική παραγωγή μπύρας στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 

φθίνουσα την περίοδο 2008-2013, με μια μικρή ανάκαμψη το 2011-2012. Το 
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2013  έφθασε στα χαμηλότερα ποσοστά της εξαετίας με παραγωγή 383,6 εκατ.  

εκατολίτρα (από 408,1 το 2008).  

 

 

3.1 Συνολική Παραγωγή Μπύρας στην  Ε.Ε. 2008-2013 (σε εκατ. εκατολ.) 

 

Συγκρίνοντας τα δεδομένα παραγωγής του συνόλου των χωρών της Ε.Ε. με 

εκείνα της Ελλάδας, την ίδια χρονική περίοδο, παρατηρούμε ότι η πτώση της 

παραγωγής ζύθου στην Ελλάδα  παρατηρείται από το 2010 (ένα χρόνο αργότερα 

δηλαδή από αυτήν στην Ε.Ε.) και είναι συνεχής, με μια μικρή ανάκαμψη το 2013 

(σε αντίθεση με την Ε.Ε. όπου παρουσίασε ανάκαμψη μόνο το 2011 ενώ το 2013 

σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση παραγωγής της περιόδου 2008-2013). 

 

Η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας την περίοδο 2008-2013 είναι 

σταθερά η Γερμανία, με μερίδιο που ανέρχεται στο 24,6% το 2013. Δεύτερη 

έρχεται η Μεγάλη Βρετανία και τρίτη η Πολωνία.  

 

Πίνακας 3.1 

    Πρώτες Χώρες της Ε.Ε σε Παραγωγή Μπύρας  2008-2013  

(σε  εκατ. εκατολίτρα) 

Χώρα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Γερμανία 99,9 98,1 95,7 95,5 94,6 94,3 

Ην. Βασίλειο 49,6 45,1 44,9 45,7 42,0 41,9 

Πολωνία 37,1 36,2 36,6 38,0 39,3 40,0 

(brewersofeurope.org, 2014) 
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Η Ελλάδα βρισκόταν, το 2008, στη 16
η
 θέση στην παραγωγή μπύρας μεταξύ των 

χωρών της Ε.Ε., ενώ την περίοδο 2009-2013 κινήθηκε μεταξύ της 19
ης

 και 20
ης

 

θέσης. (brewersofeurope.org, 2014) 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία παραγωγής ζύθου της Ελλάδας με τη Γερμανία (την 

πρώτη χώρα παραγωγής μπύρας στην Ε.Ε.) την περίοδο 2008-2013 

παρατηρούμε ότι και στις δυο χώρες σημειώθηκε μείωση παραγωγής τα 

τελευταία χρόνια η οποία ήταν, στη Γερμανία μικρότερη και συνεχής (κατά 

5,60%), ενώ στην Ελλάδα μεγαλύτερη και περιοδική. Συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής μόνο την περίοδο 2009-2011, κατά 

11,27%, ενώ τα επόμενα χρόνια υπήρξε μια μικρή άνοδος της τάξης του 2,7%. 

 

 

3.2 Παραγωγή Μπύρας στην Ελλάδα και τη Γερμανία 2008-2013 (σε εκατ. εκατολ.) 

(Επεξεργασία δεδομένων από brewersofeurope.org) 

 

 

3.1.2 Κατανάλωση  

 

Η συνολική κατανάλωση μπύρας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ήταν επίσης φθίνουσα την περίοδο 2008-2013 (με εξαίρεση το 2011 όπου 

σημειώθηκε αύξηση της κατανάλωσης) και διαμορφώθηκε σε 346,16 εκατ. 

εκατολίτρα το 2013 (από 377,55 το 2008).  
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3.3 Συνολική Κατανάλωση  Μπύρας στην Ε.Ε. 2008-2013 (σε εκατ. εκατολ.)               

 

Σε σύγκριση με τα δεδομένα κατανάλωσης μπύρας στην Ελλάδα την ίδια 

περίοδο παρατηρούμε μείωση της κατανάλωσης μπύρας από το 2008 ως το 2013 

(τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε), η οποία ήταν 

σημαντική την περίοδο 2008-2010. Το 2011 μόνο παρουσιάστηκε μικρή 

ανάκαμψη στην κατανάλωση μπύρας των χωρών της Ε.Ε., ενώ την ίδια περίοδο 

η κατανάλωση στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερή. 

 

Η χώρα με τη υψηλότερη κατανάλωση την περίοδο 2008-2013 ήταν η Γερμανία 

(85,6 εκατ. εκατολίτρα το 2013) ενώ ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο (42,4 

εκατ. εκατολίτρα το 2013).  

 

Πίνακας 3.2 

          Πρώτες Χώρες της Ε.Ε. σε Κατανάλωση Μπύρας 2008-2013  

(σε εκατ. εκατολίτρα) 

Χώρα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Γερμανία 91,1 89,8 87,8 87,6 86,2 85,8 

Ην. Βασίλειο 51,5 46,8 45,8 44,8 42,1 42,4 

Πολωνία 35,8 34,4 34,5 36,2 37,8 37,4 

(brewersofeurope.org, 2014) 

    

Παρατηρούμε ότι οι τρεις πρώτες χώρες παραγωγής μπύρας στην Ευρώπη είναι 

και οι πρώτες σε κατανάλωση. Σταθερή στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γερμανία 

της οποίας η παραγωγή υπερκαλύπτει την κατανάλωση της χώρας. Η Ελλάδα το 

2008 βρισκόταν στη 17
η
 θέση σε κατανάλωση μπύρας μεταξύ των χωρών της 
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Ε.Ε., το 2009-2011 έπεσε στη 19
η
 θέση, ενώ το 2012-2013 στην 20

η
. 

(brewersofeurope.org, 2014) 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία κατανάλωσης ζύθου της Ελλάδας και της Γερμανίας 

(της πρώτης χώρας κατανάλωσης στην Ε.Ε.) την περίοδο 2008-2013, 

παρατηρούμε ότι ακολουθεί την ίδια πορεία. Υπάρχει μια μείωση της 

κατανάλωσης και στις δυο χώρες από το 2008 ως το 2010, μια σχετική 

σταθερότητα το 2010-2011, ενώ τα επόμενα χρόνια συνεχίζεται η πτώση  της 

κατανάλωσης με μειωμένο ρυθμό. Ο μέσος ρυθμός μείωσης κατανάλωσης 

μπύρας την περίοδο αυτή είναι, στην Ελλάδα 3,11% , ενώ στη Γερμανία 1,16%. 

 

 

3.4 Κατανάλωση Μπύρας στην Ελλάδα και τη Γερμανία 2008-2013 (σε εκατ. εκατολ.) 

(Επεξεργασία δεδομένων από brewersofeurope.org, 2014) 

 

 

3.2 Εισαγωγές – Εξαγωγές Μπύρας  Χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Για τα έτη 2004 - 2007 δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεγέθη εισαγωγών - εξαγωγών 

για όλες τις χώρες της ΕΕ. Το 2006 το Βέλγιο πραγματοποίησε τις μεγαλύτερες 

εισαγωγές μπύρας και ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστοιχα για τις 

εξαγωγές το 2006, η Ολλανδία πραγματοποίησε τις μεγαλύτερες εξαγωγές 

μπύρας  και ακολούθησε η Γερμανία. 
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3.2.1 Εισαγωγές 

 

Σε ότι αφοράς τις εισαγωγές των Ευρωπαϊκών χωρών σε μπύρα, αυτές 

κινήθηκαν ανοδικά μέχρι το 2013 (με εξαίρεση το 2009 όπου μειώθηκαν). Το 

2013 μειώθηκαν  στα 44,86 εκατομ. εκατολίτρα (από 49,38 εκατομ. εκατολίτρα 

το 2012). Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι εισαγωγές των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προήλθαν από  άλλες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

3.5 Εισαγωγές Μπύρας της Ε.Ε. 2008-2013     
(Επεξεργασία δεδομένων από brewersofeurope.org, 2014) 

  

Συγκρίνοντας με τα στοιχεία στην Ελλάδα την ίδια περίοδο παρατηρούμε, 

αύξηση των εισαγωγών μπύρας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μέχρι και το 

2012), όσο και στην Ελλάδα (μέχρι και το 2011), ενώ τα επόμενα χρόνια 

αρχίζουν να μειώνονται με αυξανόμενο ρυθμό. 

 

 Την περίοδο 2008-2013 πρώτο σε εισαγωγές μπύρας, μεταξύ των χωρών της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ ακολούθησαν η Γερμανία 

και η Γαλλία.  
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Πίνακας 3.3 

Πρώτες Χώρες της Ε.Ε. σε Εισαγωγή Μπύρας  2008-2010  

(σε εκατομ. εκατολίτρα) 
 2008 2009 2010 

Χώρα Εντός της ΕΕ  Εντός της ΕΕ Εντός της ΕΕ Εκτός της ΕΕ Εντός της ΕΕ Εκτός της ΕΕ 

Ην. Βασίλειο 8,3 1,0 6,6 1,0 6,9 1,1 

Γερμανία 6,4 80 6,4 108 7,3 151 

Γαλλία 5,9 5,9 6,8 

(brewersofeurope.org, 2014) 

 

Πίνακας 3.4 

Πρώτες Χώρες της Ε.Ε. σε Εισαγωγή Μπύρας  2011-2013  

(σε εκατομ. εκατολίτρα) 
 2011 2012 2013 

Χώρα Εντός της ΕΕ  Εντός της ΕΕ Εντός της ΕΕ Εκτός της ΕΕ Εντός της ΕΕ Εκτός της ΕΕ 

Ην. Βασίλειο 7,4 953 8,0 794 8,1 659 

Γερμανία 7,6 103 7,1 93 6,2 93 

Γαλλία 6,8 7,4 5,9 212 

(brewersofeurope.org, 2014) 

 

Η Ελλάδα το 2008-2010 βρισκόταν στην 13
η
 θέση σε εισαγωγές μπύρας μεταξύ 

των χωρών της Ε.Ε., το 2011 βρέθηκε στην 11
η
 θέση, ενώ το 2012 στη 14

η
 και 

το 2013 στη 12
η
 θέση, εισάγοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία εισαγωγών μπύρας στην Ελλάδα και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το οποίο είναι πρώτο σε εισαγωγές στην Ε.Ε., παρατηρούμε την 

περίοδο 2008-2013, αύξηση των εισαγωγών της Ελλάδας κατά 14% περίπου και 

μικρή μείωση εισαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 6% περίπου. 
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3.6 Εισαγωγές Μπύρας στην Ελλάδα και το Ην. Βασίλειο 2008-2013 (σε χιλ./εκατ. 

εκατολ.) 

(Επεξεργασία δεδομένων από brewersofeurope.org, 2014 

 

 

3.2.2 Εξαγωγές 

 

Σε ότι αφορά τις εξαγωγές μπύρας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 

περίοδο 2008-2013, αυτές παρουσίασαν αύξηση με εξαίρεση μόνο το 2009 όπου 

υπήρξε σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα το 2013 έφτασαν τα 77,71 εκατ. 

εκατολίτρα (έναντι των 67,84 εκατ. εκατολίτρων το 2008). Οι εξαγωγές μπύρας 

κατευθύνθηκαν,  κατά  μεγαλύτερο ποσοστό, προς  χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

 

 

3.7 Εξαγωγές Μπύρας της Ε.Ε. 2008-2013  
(Επεξεργασία δεδομένων από brewersofeurope.org, 2014) 
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Συγκρίνοντας με τα δεδομένα εξαγωγών μπύρας της Ελλάδας παρατηρούμε ότι 

οι εξαγωγές είχαν ανοδική πορεία, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην 

Ελλάδα την περίοδο 2008-2013, η οποία ήταν συνεχής στην Ε.Ε. από το 2009 ως 

το 2012, ενώ στην Ελλάδα παρουσίασε διακυμάνσεις. 

 

Μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών η Γερμανία βρίσκεται  στην πρώτη θέση 

εξαγωγών από το 2010 ενώ ακολουθούν οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο.  

 

Πίνακας 3.5 

Πρώτες Χώρες της Ε.Ε. σε Εξαγωγή Μπύρας 2008-2010  

(σε εκατ. εκατολίτρα) 
 2008 2009 2010 

Χώρα Εντός της ΕΕ  Εντός της ΕΕ Εντός της ΕΕ Εκτός της ΕΕ Εντός της ΕΕ Εκτός της ΕΕ 

Γερμανία 12,7 3,0 11,0 2,9 11,3 3,8 

Κάτω Χώρες 16,6 15,3 14,1 

Βέλγιο 8,2 1,9 8,2 2,2 8,5 2,0 

(brewersofeurope.org, 2014) 

 

Πίνακας 3.6 

Πρώτες Χώρες της Ε.Ε. σε Εξαγωγή Μπύρας 2011-2013  

(σε εκατ. εκατολίτρα) 
 2011 2012 2013 

Χώρα Εντός της ΕΕ  Εντός της ΕΕ Εντός της ΕΕ Εκτός της ΕΕ Εντός της ΕΕ Εκτός της ΕΕ 

Γερμανία 11,7 4,2 11,2 4,4 10,3 4,7 

Κάτω Χώρες 13,9 14,7 14,2 

Βέλγιο 8,7 2,3 9,1 2,6 8,2 2,8 

(brewersofeurope.org, 2014) 

 

Η Ελλάδα, εξάγοντας κυρίως σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βρισκόταν την περίοδο 2008-2010 μεταξύ 15
ης

 και 17
ης

 θέσης σε εξαγωγές 

μπύρας, ενώ έπεσε στη 19
η
 θέση το 2011-2012 και στην 22

η
 το 2013. 

 

Συγκρίνοντας τις εξαγωγές μπύρας της Ελλάδας με εκείνες της Γερμανίας, που 

είναι η πρώτη σε εξαγωγές χώρα της Ε.Ε., παρατηρούμε την περίοδο 2008-2013 

σημαντική αύξηση των εξαγωγών στην Ελλάδα (κατά 40% περίπου) ενώ 

αντίθετα μείωση αυτών στη Γερμανία (κατά 4,45% περίπου). Συγκεκριμένα η 
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Γερμανία παρουσίασε σημαντική πτώση των εξαγωγών την περίοδο 2008-2009, 

έπειτα άνοδο για δυο χρόνια, ενώ από το 2011 και μετά οι εξαγωγές της και πάλι 

μειώθηκαν. Η Ελλάδα παρουσίασε μικρή μείωση των εξαγωγών μόνο το 2010  

και το 2013, ενώ τα υπόλοιπα έτη παρουσίασε αύξηση με σημαντικότερη αυτήν 

της περιόδου 2011-2012. 

 

 

3.8 Εξαγωγές Μπύρας στην Ελλάδα και τη Γερμανία 2008-2013 (σε χιλ./εκατ. εκατολ.) 

(Επεξεργασία δεδομένων από brewersofeurope.org, 2014 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 

 

 

4.1 Ο Κλάδος της Οινοποιίας  

 

Ο οίνος (όπως και ο ζύθος) ανήκει στην κατηγορία των ποτών με αλκοολικό 

βαθμό μικρότερο του 15% vol, και έτσι διακρίνεται από τα υπόλοιπα 

αλκοολούχα ποτά (τα οποία έχουν αλκοολικό βαθμό >15% vol). 

   Σε ότι αφορά την παραγωγή οίνου στην Ελλάδα, την προηγούμενη 

πενταετία (2004/05-2008/09), σημείωσε υποχώρηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό -

2,6% ενώ την τελευταία πενταετία διαμόρφωσε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 

οριακά αρνητικό. Η εγχώρια κατανάλωση οίνου μειώθηκε, την τελευταία 

πενταετία, κατά 9% περίπου συγκριτικά με το μέσο όρο της προηγούμενης 

πενταετίας. (Fpress.gr, 2015) 

Συγκρίνοντας τους δυο κλάδους, οινοποιίας και ζυθοποιίας, την περίοδο 

2005-2014 παρατηρούμε μείωση παραγωγής με τη μεγαλύτερη διαφορά να 

καταγράφεται στον κλάδο της ζυθοποιίας. 

 

 

4.1 Μείωση του Ρυθμού Παραγωγής των Κλάδων Ζυθοποιίας και 

Οινοποιίας 2005-2014 

 

Σε ότι αφορά την κατανάλωση στους δύο κλάδους, παρατηρείται, για τον κλάδο 

της οινοποιίας, συνεχής μείωση κατανάλωσης την περίοδο 2005-2014, η οποία 
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ήταν της τάξης του 9% περίπου κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία, ενώ ο 

κλάδος της ζυθοποιίας μέχρι και το 2008 παρουσίαζε αύξηση της κατανάλωσης 

που κυμάνθηκε στο 3% περίπου, κατά μέσο όρο, την περίοδο 2005-2008. Από το 

2009 και μετά παρουσίασε μείωση της κατανάλωσης που όμως ήταν πολύ 

μικρότερη σε σχέση με εκείνη της οινοποιίας (1,5% περίπου κατά μέσο όρο την 

πενταετία). 

 

 

4.2 Μείωση του Ρυθμού Κατανάλωσης των Κλάδων Ζυθοποιίας και 

Οινοποιίας 2009-2014 

 

 

4.2 Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών  

 

Ως αλκοολούχα ποτά νοούνται εκείνα τα αλκοολικά υγρά που έχουν ελάχιστο 

αλκοολικό βαθμό 15% vol. (ICAP 2009). Η εγχώρια παραγωγή αλκοολούχων 

ποτών αφορά κυρίως το ούζο, το τσίπουρο, τα λικέρ και το μπράντι. Τα λοιπά 

είδη ποτών είναι (σχεδόν αποκλειστικά) εισαγόμενα. (analyst.gr, 2014). Το 

μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα. 

Σύμφωνα με μελέτη η συνολική εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών παρουσιάζει καθοδική πορεία με το ρυθμό μείωσης να είναι εντονότερος 

τα τελευταία έξι έτη. (capital.gr, 2014) Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης της 

συνολικής κατανάλωσης την περίοδο 2008-2012 διαμορφώθηκε σε 11,5%, ενώ 

το 2013 καταναλώθηκε ποσότητα χαμηλότερη κατά 7,1% σε σχέση με το 2012. 

(capital.gr, 2014) 

Συγκρίνοντας την πορεία της εγχώριας κατανάλωσης αλκοολούχων 

ποτών και ζύθου την περίοδο 2005-2014, παρατηρούμε ότι οι απώλειες στον 

κλάδο των αλκοολούχων ποτών την περίοδο της κρίσης ήταν πολύ μεγαλύτερες, 
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καθώς η μείωση στην κατανάλωση από το 2008 και έπειτα, ήταν σχεδόν 

διπλάσια από εκείνη που καταγράφηκε στον κλάδο της ζυθοποιίας. Το 2013-

2014 παρατηρείται μικρότερη μείωση της κατανάλωσης τόσο στον κλάδο των 

αλκοολούχων ποτών όσο και σε εκείνον της ζυθοποιίας. 

 

 

4.3 Μείωση του Ρυθμού Κατανάλωσης των Κλάδων Ζυθοποιίας και  

Αλκοολούχων Ποτών 2008-2014 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ – ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

5.1 Η Εταιρία 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρίες 

παραγωγής και εμπορίας μπύρας στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 1963 από μια 

ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και αποτελεί μέλος του Ομίλου Heineken N.V. 

Λειτουργεί με έδρα την Αθήνα. 

Το πρώτο εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας λειτούργησε στην 

Αθήνα το 1965 και παρήγαγε την μπύρα Amstel. Το 1975 εγκαινιάστηκε το 

δεύτερο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη και το 1985 αγοράστηκε το τρίτο, στη 

ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας. Από το 1993 λειτουργεί στη Λαμία η μονάδα εμφιάλωσης του 

Φυσικού Μεταλλικού Νερού Ιόλη.  

 

 

5.1.1  Προϊόντα της Εταιρίας 

Η εταιρία σήμερα, παράγει και συσκευάζει στην Ελλάδα 12 μάρκες μπύρας: 

Amstel, Amstel Pils, Amstel Bock, Amstel Free, Amstel Radler, Heineken, 

AΛΦΑ, ΑΛΦΑ Strong, ΑΛΦΑ Weiss, Fischer, Buckler, ΒΙΟΣ 5. Παράλληλα 

εισάγει τις μπύρες Amstel Light, McFarland, Eudinger, SOL, Murphy’ s, Duvel, 

Chimay, Kirin, Moretti, Desperados, Krusovice και άλλες. Τα συνολικά 27 

προϊόντα που παράγει και διανέμει διατίθενται σε 18 χώρες με τη βοήθεια ενός 

εκτεταμένου δικτύου διανομής και πωλήσεων.  (athenianbrewery.gr) 

 

 

5.1.2 Παρασκευή Προϊόντων 

Βασική πρώτη ύλη της μπύρας είναι το κριθάρι. Από το 2014 η εταιρία καλύπτει 

το 100% των αναγκών της με ελληνικό κριθάρι. Την περίοδο 2012-13, αύξησε 

τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, από 1.100, σε πάνω από 3.000 και την 

ποσότητα συγκομιδής σε 59.000 τόνους έναντι 50.000 την τριετία 2008-2011. 
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(Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 2012-2013, 

fortunegreece.com, 2014) 

  

 

5.1.3 Διάθεση Προϊόντων 

Συνολικά τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται περίπου σε 108.000 

καταστήματα: 65.000 σημεία πώλησης κρύας αγοράς (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, 

μπαρ) και 43.000 σημεία ζεστής αγοράς (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ). 

 

 

5.1.4 Εργατικό Δυναμικό 

Η εταιρία απασχολεί σήμερα 1.050 μόνιμους εργαζόμενους (το 2005 

απασχολούσε 1.258 άτομα). Επίσης έχει δημιουργήσει 830 θέσεις εργασίας στον 

αγροτικό τομέα, μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας 

Κριθαριού. (Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 2012-2013) 

 

 

5.1.5 Εξαγωγές 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εξάγει μπύρες και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ και 

στις 5 ηπείρους. Από το 2015 εξάγει πλέον στην Ιταλία και την Κίνα. 

 

 

Πίνακας 5.1 

Χώρες Εξαγωγής των Προϊόντων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

Ευρώπη Κύπρος, Αλβανία, Μάλτα, Γερμανία, Ισπανία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ιταλία 

Αμερική Η.Π.Α., Καναδάς 

Αφρική Αιθιοπία 

Ωκεανία Αυστραλία 

Ασία Ισραήλ, Λίβανος, Τουρκία, Ρωσία, Κίνα 

         (analytis.gr, 2015) 
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5.1.6 Καινοτομίες 

Η εταιρία αναπτύσσει, στα πλαίσια της δραστηριότητας της, ποικίλες άλλες 

δράσεις που στόχο έχουν πέρα από την αύξηση της παραγωγής της, την αειφόρο 

ανάπτυξη, την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος κλπ. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, συνεργάζεται με αρκετές 

ΜΚΟ, εφαρμόζει προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους και 

επιχειρήσεις, διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για φοιτητές και 

εργαζομένους, πραγματοποιεί προγράμματα εθελοντισμού των εργαζομένων και 

αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις όπως το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας 

κριθαριού, και τους πειραματικούς αγρούς. 

 

 

5.1.7 Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού 

Το 2008 η εταιρία εγκαινίασε το πρώτο και μεγαλύτερο Πρόγραμμα 

Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, για την παραγωγή μπύρας στην 

Ελλάδα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 3.010 Έλληνες παραγωγοί, που 

καλλιεργούν κριθάρι σε 23 νομούς της χώρας. Το πρόγραμμα ξεπερνά σε αξία τα 

40 εκατομμύρια ευρώ και έχει δημιουργήσει 830 νέες θέσεις εργασίας στον 

αγροτικό τομέα. (fortunegreece.com, 2014) 

 

 

5.1.8 Πειραματικοί  Αγροί 

Από το 2010 η εταιρία έχει ξεκινήσει τη δημιουργία Πειραματικών Αγρών, σε 

συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στους πειραματικοί αγρούς 

επιλέγονται και δοκιμάζονται ποικιλίες που προσαρμόζονται καλύτερα στο 

ελληνικό κλίμα και παρουσιάζουν καλή συμπεριφορά κατά τη διαδικασία της 

ζυθοποίησης, δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για αποδοτικότερη παραγωγή, 

και για ανταγωνιστικότερο ελληνικό κριθάρι. (Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 2012-2013) 
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5.1.9 Αειφόρος Ανάπτυξη 

Η εταιρία δίνει βαρύτητα τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο 

περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας: 

 Συνολικά τη διετία 2012-2013 επένδυσε 16,5 εκ. ευρώ σε επιστρεφόμενα 

υλικά συσκευασίας.  

 Ανακυκλώνει το 99,4% των στερεών αποβλήτων της. 

 Από το 2012 κάνει σταθερά βήματα για να υπολογίσει και να περιορίσει το 

ανθρακικό της αποτύπωμα (υπολογίζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου οι οποίες προκαλούνται από έναν οργανισμό, ή προϊόν) 

βελτιώνοντας τις επιδόσεις της στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.  

 Την τριετία 2011 - 2013 πέτυχε να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά 15,4%. 

 Οι άμεσες εκπομπές CO μειώθηκαν κατά 18,9%. 

 

 

5.1.10 Συνεισφορά στην Ελληνική Οικονομία 

Σύμφωνα με Μελέτη Οικονομικού και Κοινωνικού Αντίκτυπου που διεξήχθη για 

την Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 

 Περισσότερα από 1,1 δις ευρώ ήταν η συνεισφορά της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας στον κρατικό προϋπολογισμό την εξαετία 2007 – 2013, με τη 

μορφή φόρων, τελών και εισφορών. 

 Συνολικά με τη δραστηριότητά της η εταιρία υπολογίζεται ότι στηρίζει 

έμμεσα 27.600 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. 

 Το 77% του συνόλου των δαπανών της εταιρίας αφορά την Ελλάδα. 

 1,038 δις ευρώ είναι η συνολική προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων 

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, τα οποία ισοδυναμούν με το 0,5% του ΑΕΠ.  

 Η εταιρία επένδυσε συνολικά 34,1 εκατομμύρια ευρώ στη διετία 2012-

13, διατηρώντας σταθερό το επενδυτικό της πλάνο. 

 (Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 2012-2013) 
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5.1.11 Οικονομικά Στοιχεία 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί τη μεγαλύτερη 

εταιρία παραγωγής και εμπορίας μπύρας στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς του 

κλάδου που ξεπερνά το 50%. Παράλληλα αποτελεί και μια από τις μεγαλύτερες 

βιομηχανίες της Ελλάδας με τον κύκλο εργασιών της το 2014 στα 296.251.641 

ευρώ.  

Η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη σε όλη τη μακρόχρονη πορεία της με 

εξαίρεση μόνο το 2013 όπου εμφάνισε ζημίες που οφειλόταν στην απόσβεση 

των επενδύσεων ύψους 15 εκατ. ευρώ που είχαν γίνει εκείνη τη χρονιά. 

(euro2day.gr, 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ 

 

 

Οι τεχνικές και μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής: α) οι συγκριτικές καταστάσεις, 

β) οι καταστάσεις τάσης, γ) οι καταστάσεις κοινού μεγέθους και δ) οι 

αριθμοδείκτες. 

Για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος ανάλυσης των συγκριτικών 

καταστάσεων της εταιρίας με την παράθεση στοιχείων των ισολογισμών και των 

αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 2005-2014. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί και 

η μέθοδος των αριθμοδεικτών σε σύγκριση των στοιχείων της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας με τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου για την ίδια χρονική 

περίοδο. 

 

 

6.1 Ανάλυση Συγκριτικών Καταστάσεων της Εταιρίας 

 

Η απλούστερη μορφή σύγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης είναι αυτή που αναφέρεται στην οριζόντια ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών. Για το σκοπό αυτό καταρτίζονται συγκριτικοί 

πίνακες, οι οποίοι εμφανίζουν την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων μιας 

επιχείρησης για μια σειρά ετών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζουμε τα 

στοιχεία των καταστάσεων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας τη δεκαετία 2005-2014. 

Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα: 
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6.2 Ισολογισμός 

 

6.2.1 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν μια συνεχή μείωση τη δεκαετία 

2005-2014. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων 

παρατηρείται το 2012-2013 (μείωση κατά 15,17% το 2013 σε σχέση με το 2012) 

ενώ η μικρότερη το 2013-2014 (μείωση κατά 0,5% το 2014 σε σχέση με το 

2013). 

 

 

6.2.2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας παρουσίαζε αύξηση μέχρι και το 2008, 

ενώ από το 2009 και μετά μειώνεται συνεχώς, με μειωμένο ρυθμό τα τελευταία 

έτη. Η μείωση του αυτή οφείλεται στη μείωση των επιμέρους λογαριασμών, 

πελάτες και χρηματικά διαθέσιμα που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Η 

μεγαλύτερη μεταβολή στο κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας παρατηρείται 

το 2005-2006 όπου αυτό υπερδιπλασιάστηκε (από 117.917.221 ευρώ το 2005, 

ανήλθε στα 284.815.683 ευρώ το 2006). Αυτή η μεταβολή οφείλεται στην 

εξαιρετικά μεγάλη αύξηση που παρουσίασαν τα χρηματικά διαθέσιμα την ίδια 

περίοδο. 

Συγκεκριμένα για τους επιμέρους λογαριασμούς παρατηρούνται τα παρακάτω: 

 

 Αποθέματα 

Τα αποθέματα παρουσιάζουν αυξομειώσεις κατά την περίοδο 2005-2014. 

Μέχρι και το 2008 αυξάνουν, το 2009-2010 μειώνονται, το 2011 

αυξάνουν και πάλι ενώ το 2012 μειώνονται αισθητά. Τα επόμενα έτη 

παρατηρείται σημαντική αύξηση τους. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία 

μεταβολή παρατηρείται το 2013-2014, όπου αυξάνονται κατά 38,80%. 

 

 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 

Ο λογαριασμός πελάτες και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζει τάσεις 

μείωσης την περίοδο 2004-2015 αφού η μόνη αύξηση που παρουσίασαν 

ήταν την περίοδο 2006-2008 καθώς και το 2014. Η μεγαλύτερη μείωση 
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σημειώθηκε το 2013 όπου ο λογαριασμός μειώθηκε στα 38.561.172 

ευρώ, από 50.822.032 ευρώ το 2012 (μείωση κατά  24,12%). 

 

 Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Αξιοσημείωτη στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας 

είναι η αύξηση που σημειώθηκε το 2006, με την οποία αυτά σχεδόν 

τετραπλασιάστηκαν (από 40.268.208 ευρώ το 2005 αυξήθηκαν σε 

208.071.295 ευρώ το 2006). Από εκεί και πέρα παρουσίασαν συνεχείς 

μειώσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, με μια οριακή αύξηση το 2009 και 

μια μικρή ακόμα το 2014. Συνολικά ο λογαριασμός χρηματικά διαθέσιμα 

την δεκαετία 2005-2014 μειώθηκε κατά 50,03% (από 40.268.208 ευρώ 

το 2005 μειώθηκε στα 20.149.449 ευρώ το 2014). 

 

 

6.2.3 Ίδια Κεφάλαια 

Ο λογαριασμός των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει συνεχή μείωση από το 2007 

ως και το 2013, η οποία είναι στην αρχή αυξανόμενη, ενώ από το 2011 και 

έπειτα μειωμένη. Το 2014 ο λογαριασμός εμφάνισε μικρή αύξηση (6,55% σε 

σχέση με το 2013). Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε το 2010 όπου τα ίδια 

κεφάλαια της εταιρίας μειώθηκαν κατά 31,50% σε σχέση με το 2009. Η μείωση 

των ιδίων κεφαλαίων την τελευταία δεκαετία οφείλεται στην μείωση των κερδών 

εις νέον. Το μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε σταθερό ενώ τα αποθεματικά 

παρουσίασαν μια μεγάλη μείωση την περίοδο 2009-2010. Από το 2010 και μετά 

παραμένουν σταθερά.  

 

 

6.2.4 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας παρουσιάζουν μείωση την περίοδο 

2005-2014 (κατά 30,69%), η οποία οφείλεται, κυρίως, στις αναβαλλόμενες 

φορολογικές της υποχρεώσεις. Από το 2012 και μετά η μείωση τους οφείλεται 

επιπλέον, στη μείωση του επιμέρους λογαριασμού παροχές προς τους 

εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις 

παρουσίασαν αύξηση μόνο το 2011, κατά 28,29% σε σχέση με το 2010, αλλαγή 

που οφείλεται στην μεγάλη αύξηση των παροχών στους εργαζόμενους μετά την 
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έξοδο από την υπηρεσία τους (από 33.116.000 ευρώ το 2010 αυξήθηκαν σε 

49.291.000 ευρώ το 2011).  

 

 

6.2.5 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας αυξάνονται συνεχώς από το 2005 ως 

το 2009. Από το 2010 και έπειτα μειώνονται σημαντικά, πράγμα που οφείλεται 

στη μείωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και των λοιπών υποχρεώσεων 

(παρόλο που τη διετία 2010-2011 προστίθενται οι υποχρεώσεις σε μερίσματα 

πληρωτέα). Η μεγαλύτερη μείωση των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της 

δεκαετίας (αλλά και η μεγαλύτερη μεταβολή ταυτόχρονα) σημειώθηκε το 2014 

όπου αυτές μειώθηκαν κατά 15,82% σε σχέση με το 2013. Χαρακτηριστικό 

επίσης την περίοδο 2005-2014 είναι το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις της εταιρίας 

σε πληρωτέους φόρους εισοδήματος, αρχικά μειώνονταν, αυξήθηκαν μόνο την 

περίοδο 2007-2009, ενώ τα επόμενα έτη, είτε ήταν μειωμένες ή δεν υπήρξαν 

καθόλου φορολογικές υποχρεώσεις. 

 Συνολικά οι υποχρεώσεις της εταιρίας βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες,  μειώθηκαν την περίοδο 2005-2014 κατά 29,85%.  

 

 

6.2.6 Κεφάλαιο Κίνησης 

Το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την 

επίτευξη της χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα σε μια επιχείρηση. Η 

ισορροπία αυτή προκύπτει από τη συσχέτιση της ρευστότητας των ενεργητικών 

στοιχείων με την απαιτητικότητα των πηγών κεφαλαίων. (Ζοπουνίδης, 2013)  Το 

κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 Το κεφάλαιο κίνησης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είχε ένα μέσο ρυθμό 

μείωσης κατά 26,90% περίπου την περίοδο 2006-2012, ενώ τη διετία 2013-2014 

αυξήθηκε  με μέσο ρυθμό 9,20%. Την περίοδο αυτή παρατηρείται τόσο μείωση 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού όσο και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

η οποία όμως ήταν συγκριτικά μεγαλύτερη (από εκείνη στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό) με αποτέλεσμα το κεφάλαιο κίνησης να αυξηθεί. 
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Πίνακας 6.1 

Συγκριτικές Καταστάσεις Ισολογισμών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2005-2008 
 ΠΟΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Μεγέθη 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 
Μεταβολή 

2005-2006 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2006-2007 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2007-2008 

(%) 

Μεταβ. 

Ενεργητικό           

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 229.035.307 209.240.247 204.391.344 200.379.967 -19.795.060 -8,64 -4.848.903 -2,31 -4.011.377 -1,96 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 697.041 2.002.334 1.392.467 783.793 1.305.293 187,26 -609.867 -30,45 -608.674 -43,71 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρίες 396.185 396.185 396.185 396.185 - - - - - - 

Λοιπές Επενδύσεις 88.041 88.041 88.041 88.041 - - - - - - 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 121.045.181 180.401 195.102 202.083 -120.864.780 -99,85 14.701 8,14 6.981 3,57 

Σύνολος μη Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 
351.261.755 211.907.208 206.463.139 201.850.069 -139.354.547 -39,67 -5.444.069 -2,56 4.613.070 50,66 

Αποθέματα 20.947.798 21.198.261 28.194.829 33.352.781 250.463 1,19 6.996.568 33,00 5.157.952 18,29 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 56.701.215 55.546.127 61.636.176 64.967.494 -1.155.088 -2,03 6.090.049 10,96 3.331.000 5,40 

Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 40.268.208 208.071.295 200.889.084 195.617.172 167.803.087 416,71 -7.182.211 -3,45 -5.272.000 -2,56 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 
117.917.221 284.815.683 290.720.089 293.937.447 166.898.462 141,53 5.904.406 2,07 3.217.358 1,10 

Σύνολο Ενεργητικού 469.178.976 496.722.891 497.183.228 495.787.516 27.543.915 5,87 460.337 0,09 -1.395.712 -0,28 

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό Κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 54.581.310 54.581.310 - - - - - - 

Διαφορά υπέρ το Άρτιο 1.365 1.365 1.365 1.365 - - - - - - 

Αποθεματικά 108.619.634 110.312.260 92.983.192 92.983.192 1.692.626 1,55 -17.329.068 -15,70 - - 

Κέρδη εις Νέον 154.588.313 179.773.183 193.270.371 185.617.848 25.184.870 16,29 13.497.188 7,50 -7.652.523 -3,95 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 317.790.622 344.668.118 340.836.238 333.183.715 26.877.496 8,45 -3.831.880 -1,11 -7.652.523 -2,24 

Υποχρεώσεις           

Παροχές σε Εργαζομένους μετά της 

Έξοδο από την Υπηρεσία 
42.129.493 42.846.390 42.398.182 41.762.559 716.897 1,70 -448.208 -1,04 -635.633 -1,49 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Υποχρεώσεις 
24.916.093 24.105.959 21.530.243 18.864.005 -810.134 -3,25 -2.575.716 -10,68 -2.666.229 -12,38 

Προβλέψεις - 139.000 385.000 1.927.360   246.000 176,97 1.542.360 406,12 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
67.045.586 67.091.349 64.313.435 62.553.924 45.763 0,06 -2.777.914 -4,14 -1.759.511 -2,73 

Προμηθευτές και Λοιπές 

Υποχρεώσεις 
69.125.927 72.222.026 84.042.681 88.644.062 3.096.099 4,48 11.820.655 16,36 4.601.381 5,47 

Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι 15.216.841 12.741.398 7.990.874 11.405.815 -2.475.443 -16,26 -4.750.524 -37,28 3.414.941 42,74 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
84.342.768 84.963.424 92.033.555 100.049.877 620.656 0,73 7.070.131 8,32 8.016.322 8,71 

Σύνολο Υποχρεώσεων 151.388.354 152.054.773 156.346.990 162.603.801 666.419 0,44 4.292.217 2,82 6.256.811 4,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων 
469.178.976 496.722.891 497.183.228 495.787.516 27.543.915 5,87 460.337 0,09 -1.395.712 -0,28 

(Επεξεργασία δεδομένων από express.gr) 
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Πίνακας 6.2 

Συγκριτικές Καταστάσεις Ισολογισμών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2008-2011 
 ΠΟΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Μεγέθη 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 Μεταβολή 

2008-2009 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2009-2010 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2010-2011 

(%) 

Μεταβ. 

Ενεργητικό           

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 200.379.967 189.617.983 178.499.545 169.546.082 -10.761.984 -5,37 -11.118.438 -5,86 -8.953.463 -5,01 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 783.793 291.605 294.812 390.571 -492.188 -62,79 3.207 1,09 95.759 32,65 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρίες 396.185 396.185 406.185 406.185 - - 10.000 2,52 - - 

Λοιπές Επενδύσεις 88.041 88.041 88.041 88.041 - - - - - - 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 202.083 206.183 227.378 334.422 4.100 2,02 21.195 10,27 107.044 47,07 

Σύνολος μη Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

201.850.069 190.599.997 179.515.961 170.765.281 -11.250.072 -5,57 -11.084.036 -5,81 -8.750.680 -4,87 

Αποθέματα 33.352.781 26.462.539 24.219.312 26.916.530 -6.890.242 -20,65 -2.243.227 -8,47 2.697.218 11,13 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 64.967.494 58.827.553 56.319.053 52.057.259 -6.139.941 -9,45 -2.508.500 -4,26 -4.261.794 -7,56 

Δάνεια σε Συγγενείς Εταιρίες - - - 40.000.000 - - - - - - 

Φόρος Εισοδήματος Εισπρακτέος - - - 3.990.114 - - - - - - 

Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 195.617.172 196.093.906 106.667.535 29.884.628 476.734 0,24 -89.426.371 -45,60 -76.782.907 -71,98 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

293.937.447 281.383.998 187.205.900 152.848.531 -12.553.449 -4,27 -94.178.098 -33,46 -34.357.369 -18,35 

Σύνολο Ενεργητικού 495.787.516 471.983.995 366.721.861 323.613.812 -23.803.521 -4,80 -105.262.134 -22,30 -43.108.049 -11,75 

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό Κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 54.581.000 54.581.310 - - - - - - 

Διαφορά υπέρ το Άρτιο 1.365 1.365 1.365 1.365 - - - - - - 

Αποθεματικά  92.983.192 92.983.192 18.529.918 18.529.918 - - -74.453.274 -80,07 - - 

Κέρδη εις Νέον 185.617.848 159.856.312 137.460.665 95.858.293 25.761.536 13,87 -22.395.647 -14,01 -41.602.372 -19,75 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 333.183.715 307.422.179 210.573.258 168.970.886 -25.761.536 -7,73 -96.848.921 -31,50 -41.603.000 -19,75 

Υποχρεώσεις           

Παροχές σε Εργαζομένους μετά της 

Έξοδο από την Υπηρεσία 

41.762.559 38.989.195 33.116.361 49.291.083 -2.773.364 -6,64 -5.872.834 -15,06 16.174.702 48,84 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Υποχρεώσεις 

18.864.005 15.955.939 16.986.282 15.437.794 -2.908.066 -15,41 1.030.343 6,45 -1.548.488 -9,11 

Προβλέψεις 1.927.360 1.065.930 1.479.709 1.446.716 -861.430 44,69 413.779 38,81 -32.993 -2,22 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

62.553.924 56.011.064 51.582.372 66.175.593 -6.542.860 -10,45 -4.428.692 -7,90 14.593.221 28,29 

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 88.644.062 91.682.332 95.360.742 88.255.198 3.038.270 3,42 3.678.410 4,01 -7.105.544 -7,45 

Μερίσματα Πληρωτέα - - - 212.135 - - - - - - 

Προβλέψεις - 3.135.240 - - - - - - - - 

Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι 11.405.815 13.733.180 9.205.489 - 2.327.365 20,40 -4.527.691 -32,96 - - 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

100.049.877 108.550.752 104.566.231 88.467.333 8.500.875 8,49 -3.984.521 -3,67 -16.098.898 -15,39 

Σύνολο Υποχρεώσεων 162.603.801 164.561.816 156.148.603 154.642.926 1.958.015 1,20 -8.413.212 -5,11 -1.505.677 -0,96 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων 

495.787.516 471.983.995 366.721.861 323.613.812 -23.803.521 -48,01 -105.262.134 -22,30 -43.108.049 -11,75 

(Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr) 
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Πίνακας 6.3 

Συγκριτικές Καταστάσεις Ισολογισμών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2011-2014 
 ΠΟΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Μεγέθη 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Μεταβολή 

2011-2012 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2012-2013 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2013-2014 

(%) 

Μεταβ. 

Ενεργητικό           

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 169.546.082 156.992.142 133.167.019 131.621.495 -12.553.940 -7,40 -23.825.123 -15,17 -1.545.524 -1,16 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 390.571 269.039 178.520 685.686 -121.532 -31,11 -90.519 -33,64 507.166 284,83 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρίες 406.185 406.185 406.185 406.185 - - - - - - 
Λοιπές Επενδύσεις 88.041 88.041 88.041 88.041 - - - - - - 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 334.422 350.609 335.930 323.322 16.187 4,84 -14.679 -4,18 -12.608 -3,75 

Σύνολος μη Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

170.765.281 158.106.016 134.175.695 133.104.729 -12.659.265 -7,41 -23.930.321 -15,13 -1.070.966 -0,79 

Αποθέματα 26.916.530 21.101.105 27.888.294 38.710.206 -5.815.425 -21,60 6.787.189 32,16 10.821.912 38,80 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 52.057.259 50.822.032 38.561.172 43.512.949 -1.235.227 -2,37 -12.260.860 -24,12 4.951.777 12,84 
Δάνεια σε Συγγενείς Εταιρίες 40.000.000 30.000.000 45.000.000 20.000.000 -10.000.000 25,00 15.000 50,00 -25.000 -55,55 
Φόρος Εισοδήματος Εισπρακτέος 3.990.114 2.389.174 - 1.814.901 -1.600.940 -40,12 - - - - 
Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 29.884.628 28.504.462 19.210.597 20.118.759 -1.380.166 -4,61 -9.293.865 -32,60 908.162 4,72 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

152.848.531 132.816.773 130.660.063 124.156.816 -20.031.758 -13,10 -2.156.710 -1,62 -6.503.247 -4,97 

Σύνολο Ενεργητικού 323.613.812 290.922.789 264.835.758 257.261.544 -32.691.023 -10,10 -26.087.031 -8,96 -7.574.214 -2,85 

Ίδια Κεφάλαια           
Μετοχικό Κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 54.581.310 54.581.310 - -  - - - 
Διαφορά υπέρ το Άρτιο 1.365 1.365 1.365 1.365 - - - - - - 
Αποθεματικά  18.529.918 18.529.918 18.529.918 18.529.918 - - - - - - 
Κέρδη εις Νέον 95.858.293 76.852.455 68.654.402 77.953.676 -19.005.838 -19,82 - -10,66 9.299.274 13,54 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 168.970.886 149.965.048 141.766.995 151.066.269 -19.005.838 -11,24 -8.198.000 -5,46 9.299.274 6,55 

Υποχρεώσεις           
Παροχές σε Εργαζομένους μετά της 

Έξοδο από την Υπηρεσία 

49.291.083 46.686.582 33.059.010 30.840.679 -2.604.501 -5,28 -13.627.552 -29,18 -2.218.331 -6,71 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Υποχρεώσεις 

15.437.794 13.564.525 11.303.990 12.273.859 -1.873.269 -12,13 -2.260.535 -16,66 969.869 8,57 

Προβλέψεις 1.446.716 1.338.676 7.745.298 3.351.838 -108.040 -7,46 6.406.622 478,57 -4.393.460 -56,72 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

66.175.593 61.589.763 52.108.298 46.466.376 -4.585.830 -6,92 -9.481.465 -15,39 -5.641.922 -10,82 

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 88.255.198 79.247.346 67.834.944 59.728.899 -9.007.852 -10,20 -11.412.402 -14,40 -8.106.045 -11,94 

Μερίσματα Πληρωτέα 212.135 120.632 - - -91.503 -43,13 - - - - 

Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι - - 3.125.521 - - - - - - - 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

88.467.333 79.367.346 70.960.465 59.728.899 -9.099.987 -10,28 -8.407.513 -10,59 -11.231.566 -15,82 

Σύνολο Υποχρεώσεων 154.642.926 140.957.741 123.068.763 106.195.276 -13.685.185 -8,84 -17.888.978 -12,69 -16.873.487 -13,71 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων 

323.613.812 290.922.789 264.835.758 257.261.544 -32.691.023 -10,10 -26.087.031 -8,96 -7.574.214 -2,85 

(Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr) 
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6.3 Αποτελέσματα Χρήσης 

 

6.3.1 Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας την περίοδο 2005-2008, παρουσίαζε αύξηση.  Από 

το 2009 και μετά, ταυτόχρονα με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα δηλαδή, οι 

πωλήσεις της εταιρίας παρουσιάζουν συνεχή μείωση η οποία ήταν εντονότερη το 

2011-2012. Χαρακτηριστικό της συνεχούς μείωσης των πωλήσεων τα τελευταία 

χρόνια είναι ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2014 ανήλθε στα 296.251.641 

ευρώ, μειωμένος κατά 21,34% σε σχέση με το 2005 (376.644.948 ευρώ). 

 

                                                             Πίνακας 6.4 

Κύκλος Εργασιών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2005-2014  

Περίοδος Κύκλος Εργασιών Περίοδος 
 (%)Μεταβολής 

του Κύκλου 

Εργασιών 

2005 376.644.948   

2006 395.337.359 2005-2006 4,96% 

2007 435.264.067 2006-2007 10,09% 

2008 460.847.879 2007-2008 5,87% 

2009 448.302.418 2008-2009 -2,72% 

2010 440.794.375 2009-2010 -1,67% 

2011 389.331.938 2010-2011 -11,67% 

2012 341.033.558 2011-2012 -12,4% 

2013 314.512.108 2012-2013 -7,77% 

2014 296.251.641 2013-2014 -5,80% 

      (Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr) 

 

      6.1 Η Πορεία του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας 2005-2014 (σε εκατ. ευρώ) 
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6.3.2 Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/ Έξοδα  

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της εταιρίας παρουσίασαν αυξομειώσεις την δεκαετία 

2005-2014. Μέχρι και το 2008 αυξανόταν συνεχώς, ενώ το 2009-2010 μειώθηκαν 

αισθητά. Το 2011 σχεδόν διπλασιάστηκαν ενώ και το 2012 αυξήθηκαν. Το 2013, 

όπου η εταιρία παρουσίασε ζημίες, μειώθηκαν πάλι σημαντικά, ενώ ανάκαμψη 

παρουσίασαν το 2014. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή των λειτουργικών 

εσόδων της εταιρίας σημειώνεται την περίοδο 2010-2011, όπου αυξήθηκαν κατά 

104,13%. Τα μεγαλύτερα λειτουργικά έσοδα της περιόδου 2005-2014 τα εμφάνισε η 

εταιρία το 2012 (10.273.490 ευρώ) ενώ τα μικρότερα το 2010 (4.677.675 ευρώ). 

 Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα της εταιρίας από το 2005 μέχρι το 2008 

αυξάνονται συνεχώς, ενώ από το 2009 αρχίζουν να μειώνονται από έτος σε έτος, με 

εξαίρεση  το 2013 όπου παρουσίασαν αύξηση. Το 2008 η εταιρία είχε τα μεγαλύτερα 

λειτουργικά έξοδα της δεκαετίας 2005-2014, που ανήλθαν στα 126.259.054 ευρώ, 

ενώ μετά από συνεχείς μειώσεις τα επόμενα χρόνια, διαμορφώθηκαν το 2014 στα 

98.647.162 ευρώ. 

 

 

6.3.3 Κέρδη (Ζημίες) από τη Συνήθη Λειτουργία 

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας, τα λειτουργικά αποτελέσματα δηλαδή πριν τα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τους φόρους, εμφάνισαν άνοδο από το 2005 

ως το 2008 (που όμως ήταν μειωμένη από έτος σε έτος), ενώ από το 2009 μειώνονται 

συνεχώς, και το 2013 εμφάνισαν για πρώτη φορά ζημίες (-6.368.797 ευρώ). Η 

μεγαλύτερη μείωση των κερδών από τη συνήθη λειτουργία σημειώθηκε το 2012 όπου 

ήταν μειωμένα κατά 52,29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

 

6.3.4 Κέρδη (Ζημίες) προ Φόρων 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρουσίασε κέρδη σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 2005-

2014, με εξαίρεση το 2013 όπου είχε ζημίες που οφειλόταν, όπως προαναφέρθηκε, 

στην απόσβεση των επενδύσεων της.  

Τα κέρδη της εταιρίας από το 2009 και μετά μειώνονται συνεχώς. 

Συγκεκριμένα από το 2005 ως το 2008 η εταιρία παρουσίαζε αύξηση των κερδών προ  

φόρου, με μεγαλύτερη αυτή το 2006 όπου τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,23% σε 

σχέση με το 2005. Από το 2009 τα κέρδη της εταιρίας μειώνονται, ενώ το 2013 
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παρουσιάζει για πρώτη φορά ζημίες. Η μεγαλύτερη μείωση των κερδών προ φόρου 

της εταιρίας την περίοδο 2009-2014 σημειώθηκε το 2014 όπου τα κέρδη προ φόρων 

ήταν μειωμένα κατά 51,90% σε σχέση με το 2012, το αμέσως προηγούμενο έτος όπου 

η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη. 

 

 

6.3.5 Κέρδη (Ζημίες) Περιόδου 

Την περίοδο 2005-2008 τα κέρδη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αυξάνονταν, ενώ το 

2009 μειώθηκαν κατά 22,52% σε σχέση με το 2008. Το 2010 η μείωση των κερδών 

είναι ακόμα μεγαλύτερη (κατά 54,47% σε σχέση με το 2009). Το 2011 τα κέρδη 

παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2010, που ήταν η μεγαλύτερη που είχε η 

εταιρία τη δεκαετία 2005-2014, παρόλο που και ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη προ 

φόρων ήταν μικρότερα από εκείνα του 2010. Αυτό οφείλεται στο μειωμένο φόρο 

εισοδήματος που είχε η εταιρία το 2011. Το 2012 έχουμε και νέα μείωση κερδών, ενώ 

το 2013, υπήρξαν ζημίες στην εταιρία. Το 2014 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επέστρεψε 

στα κέρδη. 

Τα υψηλότερα κέρδη της δεκαετίας τα πέτυχε η εταιρία το 2008 (83.716.590 

ευρώ), ενώ τα χαμηλότερα το 2014 (9.725. 274 ευρώ). 
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Πίνακας 6.5 

Συγκριτικές Καταστάσεις των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2005-2008 
           

Μεγέθη 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 Μεταβολή 

2005/2006 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2006/2007 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2007/2008 

(%) 

Μετα

β. 

Πωλήσεις 376.644.948 395.337.359 435.264.067 460.847.879 18.692.411 4,96 39.926.708 10,09 25.583.812 5,87 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 5.645.109 5.833.372 7.007.805 8.398.209 188.263 3,33 1.174.430 20,13 1.390.404 19,84 

Κίνηση Αποθεμάτων -55.802.465 -57.505.799 -69.619.196 -84.567.944 1.703.334 3,05 12.113.397 21,06 14.948.748 21,47 

Φόροι & Τέλη -45.538.358 -46.131.389 -48.447.505 -48.325.671 593.031 1,30 2.316.116 5,02 -121.834 -0,25 

Έξοδα Προσωπικού -68.021.911 -69.928.888 -72.695.510 -73.650.331 1.906.977 2,80 2.766.622 3,95 954.821 13,13 

Αποσβέσεις -34.039.012 -30.883.508 -30.159.537 -30.070.238 -3.155.504 -9,27 -723.971 -2,34 -89.299 -0,29 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα -99.657.111 -106.183.833 -118.668.897 -126.259.054 6.526.722 6,54 12.485.064 11,75 7.590.157 6,39 

Λειτουργικά Κέρδη (προ χρημ/κων 

αποτελ. και φόρων) 

79.231.200 90.507.314 102.681.227 106.372.850 11.276.114 14,23 12.173.913 13,45 3.691.623 3,59 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 2.102.867 4.195.064 7.142.799 6.484.766 2.092.197 99,49 2.947.735 70,26 -658.033 -9,21 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -103.529 -96.107 -83.882 -106.211 -7.422 -7,16 -12.225 -12,72 22.329 26,61 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά 

Αποτελέσματα 

1.999.338 4.098.957 7.058.917 6.378.555 2.099.619 105,01 2.959.960 72,21 -680.362 -9,63 

Κέρδη προ φόρων 81.230.538 94.606.271 109.740.144 112.751.405 13.375.733 16,46 15.133.873 15,99 3.011.261 2,74 

Φόρος Εισοδήματος -20.799.082 -29.211.724 -31.504.012 -29.034.815 8.412.642 40,44 2.292.288 7,84 -2.469.197 -7,83 

Κέρδη Περιόδου 60.431.456 65.394.547 78.236.132 83.716.590 4.963.091  8,21 12.841.585 19,63 5.480.458 7,00 

Κέρδη ανά Μετοχή βασικά και 

Προσαρμοσμένα 

38,73 35,94 43,00 46,01 -2,79 -7,20 7,06 19,64 3,01 0,07 

(Επεξεργασία δεδομένων από express.gr) 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Πίνακας 6.6 

Συγκριτικές Καταστάσεις των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2008-2011 
           

Μεγέθη 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 Μεταβολή 

2008/2009 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2009/2010 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2010/2011 

(%) 

Μεταβ. 

Πωλήσεις 460.847.879 448.302.416 440.794.375 389.331.938 -12.545.461 -2,72 -7.508.041 -1,67 -51.462.437 -11,67 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 8.398.209 7.173.074 4.677.675 9.548.601 -1.225 -14,58 -2.495.399 -34,78 4.870.926 104,13 

Κίνηση Αποθεμάτων -84.567.944 -81.593.079 -66.652.555 -60.636.575 -2.974.865 -3,51 -14.940.524 -18,31 6.015.980 -9,02 

Φόροι & Τέλη -48.325.671 -53.745.877 -85.941.324 -80.311.243 5.420.206 11,21 32.195.447 59,90 5.630.081 -6,55 

Έξοδα Προσωπικού -73.650.331 -73.170.096 -70.097.970 -63.956.111 -480.235 -0,65 -3.072.126 -4,19 6.141.859 -8,76 

Αποσβέσεις -30.070.238 -29.048.354 -31.398.312 -25.904.081 -1.021.884 -3,39 2.349.958 8,08 5.494.231 -17,49 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα -126.259.054 -116.783.881 -113.636.890 -107.107.768 -9.475.173 -7,50 -3.146.991 -2,69 6.529 -5,74 

Λειτουργικά Κέρδη (προ χρημ/κων 

αποτελ. και φόρων) 

106.372.850 101.134.205 77.744.999 60.964.761 -5.238.655 -4,92 -23.389.206 -23,12 -16.780 -21,58 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6.484.766 1.433.211 1.137.781 561.747 -5.051.555 -77,89 -295.430 -20,61 -576.034 -50,62 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -106.211 -100.158 -97.348 -124.816 -6.043 -5,68 -2.810 -2,80 27.468 28,21 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά 

Αποτελέσματα 

6.378.555 1.333.043 1.040.433 436.931 -5.045.512 -79,10 -292.610 -21,95 -603.502 -58,00 

Κέρδη προ φόρων 112.751.405 102.467.248 78.785.432 61.401.692 -10.284.157 -9,12 -23.682.000 -23,11 -17.384 -22,06 

Φόρος Εισοδήματος -29.034.815 -37.605.616 -49.258.563 -12.788.007 8.570.801 29,51 11.652.947 30,98 36.470.556 -74,03 

Κέρδη Περιόδου 83.716.590 64.861.632 29.526.869 48.613.685 -18.854.958 -22,52 -35.335.000 -54,47 19.087 64,65 

Αναλογιστικά Κέρδη - Ζημίες - - - -5.081.808 - - - - - - 

Αναλογούν Φόρος - - - 688.763 - - - - - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 

Χρήσης 

83.716.590 64.861.632 29.526.869 44.220.640 -18.854.958 -22,52 -35.335.000 -54,47 14.693.771 49,76 

Κέρδη ανά Μετοχή βασικά και 

Προσαρμοσμένα 

46,01 35,65 16,23 26,72 -10,36 -22,51 -19,42 -54,47 10,49 64,63 

  (Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr) 
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Πίνακας 6.7 

Συγκριτικές Καταστάσεις των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2011-2014 
           

Μεγέθη 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Μεταβολή 

2011/2012 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2012/2013 

(%) 

Μεταβ. 

Μεταβολή 

2013/2014 

(%) 

Μεταβ. 

Πωλήσεις 389.331.938 341.033.558 314.512.108 296.251.641 -48.298 -12,4 -26.521.450 -7,77 -18.260.467 -5,80 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 9.548.601 10.273.490 5.118.672 9.315.580 724.889 7,59 -5.154.818 -50,17    4.196.908 81,99 

Κίνηση Αποθεμάτων -60.636.575 -60.193.961 -55.123.521 -54.673.282 -442.614 -0,72 -5.070.440 -8,42 -450.239 -0,81 

Φόροι & Τέλη -80.311.243 -71.876.802 -66.763.056 -64.704.650 -8.434.441 -10,50 -5.113.746 -7,11 -2.058.406 -3,08 

Έξοδα Προσωπικού -63.956.111 -57.805.474 -49.965.285 -52.699.661 -6.150.637 -9,61 -7.840.189 -13,56 2.734.376  5,47 

Αποσβέσεις -25.904.081 -31.784.182 -23.224.849 -20.752.875 5.880.101 22,69 -8.559.333 -26,92 -2.471.974 -10,64 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα -107.107.768 -100.563.145 -108.759.826 -98.647.162 -6.544 -6,10 8.196.681   8,15 -10.112.664 -9,29 

Έξοδα Αναδιοργάνωσης - - -22.163.040 - - - - - - - 

Λειτουργικά Κέρδη/Ζημίες  (προ 

χρημ/κων αποτελ. και φόρων) 

60.964.761 29.083.484 -6.368.797 14.089.589 -31.881.277 -52,29 - - - - 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 561.747 232.950 92.230 63.597 -328.797 -58,53 -140.720 -60,40 -28.633 -31,04 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -124.816 -146.831 -159.315 -122.876 22.015 17,63 12.484 8,50 -36.439 -22,87 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά 

Αποτελέσματα 

436.931 86.119 -67.085 -59.279 -350.812 -80,29 - - -7.806 -11,63 

 

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων 61.401.692 29.169.603 -6.435.882 14.030.310 -32.232.089 -52,49 - - - - 

Φόρος Εισοδήματος -12.788.007 -4.924.753 -4.474.884 -4.304.600 -7.863.254 -61,48 -449.869 -9,13 -170.284 -3,80 

Κέρδη (Ζημίες) Περιόδου 48.613.685 24.244.850 -10.910.766 9.725.711 -24.368.835 -50,12 - - - - 

Αναλογιστικά Κέρδη - Ζημίες -5.081.808 -8.532.209 8.392.297 -108.577 3.450.401 67,89 - - - - 

Λοιπές Χρεώσεις - - -39.931 -37.451 - - - - -2.480 -6,21 

Αναλογούν Φόρος 688.763 1.032.280 -108.747 -280.409 343.517 49,87 - - 171.662 157,85 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 

(Έξοδα) Χρήσης 

44.220.640 16.744.921 -2.667.147 9.299.274 -27.475.719 -62,13 - - - - 

Κέρδη ανά Μετοχή βασικά και 

Προσαρμοσμένα 

26,72 13,33 -6,00 5,35 -13,39 -50,11 - - - - 

   (Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

 

Η χρήση αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες και δυναμικές 

μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Οι δείκτες συνοψίζουν με συστηματικό 

τρόπο μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεδομένων, την εξέλιξη των οποίων 

επιθυμούμε να εξετάσουμε. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών δεικτών περιλαμβάνονται κυρίως στις βασικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.  

 

Στην παρούσα ανάλυση θα μελετήσουμε την πορεία της εταιρίας Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία η οποία θα γίνει με τη χρήση των βασικότερων αριθμοδεικτών, και σε 

σύγκριση με τρεις ακόμα εταιρίες του κλάδου (Μύθος, Ζυθοποιία Μακεδονίας 

Θράκης, ΕΖΑ Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία) οι οποίες συνολικά, μαζί με την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία, καταλαμβάνουν μερίδιο της αγοράς που ξεπερνά το 80% του 

κλάδου. Η μελέτη αφορά τη δεκαετία 2005-2014.  

 

 

7.1 Δείκτες Ρευστότητας 

 

Είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό, τόσο της βραχυχρόνιας 

οικονομικής θέσης επιχείρησης όσο και της ικανότητας της να ανταποκρίνεται στις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. (Νιάρχος, 2004) Η επιχείρηση πρέπει να είναι σε 

θέση να εξοφλεί τους προμηθευτές της, τους βραχυχρόνιους πιστωτές, τους τρέχοντες 

λογαριασμούς της, και γενικότερα να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για να διατηρεί μια υγιή πιστοληπτική ικανότητα. (Ευθύμογλου, Λαζαρίδης, 2010) 

 Μερικοί από τους δείκτες ρευστότητας που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι: 

 Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας  

Είναι ο λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης και εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

αντιμετωπίζει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 
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αριθμοδείκτης αυτός τόσο καλύτερη, από πλευράς ρευστότητας, είναι η θέση 

της επιχείρησης. (Κατσανίδης, 2006) 

 

 Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας 

Είναι ο λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού πλην των αποθεμάτων προς 

τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις και αξιολογεί την ικανότητα της επιχείρησης 

να εξοφλεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της χωρίς να συνυπολογίζεται η 

δυνατότητα ρευστοποίησης αποθεμάτων (τα οποία δεν μπορούν να 

ρευστοποιηθούν εύκολα και μάλιστα χωρίς ζημιά). Η τιμή του δείκτη άμεσης 

ρευστότητας θεωρείται ικανοποιητική, όταν είναι τουλάχιστον ίση με τη 

μονάδα. 

 

 Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας 

Είναι ο λόγος χρηματικά διαθέσιμα προς κυκλοφορούν ενεργητικό και 

μετράει τον βαθμό ρευστότητας των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων. Λαμβάνει τιμές μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. Αν η τιμή 

του δείκτη πλησιάζει προς τη μονάδα, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει 

υψηλό βαθμό ταμειακής ρευστότητας. 

           (Ευθύμογλου, Λαζαρίδης, 2010) 

 

 

7.2 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Περιουσιακής 

Διάρθρωσης 

 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων με 

σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Οι δείκτες χρέους ή 

μόχλευσης δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση χρηματοδοτεί τις 

συνολικές της επενδύσεις. Ειδικότερα απεικονίζουν, πρώτον, την έκταση στην οποία 

μια επιχείρηση χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της με δανειακά κεφάλαια και δεύτερον, 

την πιθανότητα να αθετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. (Βασιλείου, Ηρειώτης, 

2008) 

Μερικοί από τους σημαντικότερους δείκτες της κατηγορίας αυτής είναι: 

  Δείκτης συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Ο δείκτης αυτός μετρά τα κεφάλαια που παρέχονται στην επιχείρηση από τους 

πιστωτές (ξένα κεφάλαια) έναντι των κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες 

μετόχους, εταίρους κλπ  (ίδια κεφάλαια). (Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, 2005) 

 

 Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (ή δείκτης χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης) 

Ο δείκτης αυτός μετρά τη σχέση του συνόλου των υποχρεώσεων της 

επιχείρησης (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) προς το σύνολο των 

κεφαλαίων αυτής (ιδίων και ξένων). Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης αυτός 

τόσο περισσότερα ίδια κεφάλαια υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι δανειστές 

σε περίπτωση χρεοκοπίας της επιχείρησης. (Βασιλείου, Ηρειώτης, 2008) 

 

 Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικά ξένα κεφάλαια 

Αυτός ο δείκτης εμφανίζει το δυνητικό βαθμό ρευστότητας που έχει η 

επιχείρηση προκειμένου να εξοφλήσει τις συνολικές υποχρεώσεις της. Ένας 

σχετικά υψηλός αριθμοδείκτης παρέχει ένδειξη ότι, αν δεν υπάρξουν 

υπερβολικές ζημίες από τη ρευστοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων, οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα μπορούν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια 

κίνησης. (Νιάρχος, 2004) 

 

 Δείκτης χρηματοδότησης παγίων στοιχείων με μακροπρόθεσμα κεφάλαια 

Ο δείκτης αυτός εμφανίζει το βαθμό κάλυψης των μακροπρόθεσμων ξένων 

κεφαλαίων από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και έτσι δίνει 

πληροφορίες για τις υφιστάμενες συνθήκες εξασφάλισης μακροπρόθεσμων 

δανειστών της επιχείρησης. Εκφράζεται από το λόγο πάγια περιουσιακά 

στοιχεία προς μακροπρόθεσμα κεφάλαια.  

 

 

7.3 Δείκτες Απόδοσης ή Αποτελέσματος 

 

Οι δείκτες οικονομικής απόδοσης εμφανίζουν τα συνδυασμένα αποτελέσματα των 

επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της 

χρήσης. Η σημασία των δεικτών αυτών είναι μεγάλη καθώς όσοι ενδιαφέρονται για 

τις συνθήκες και τις προοπτικές μιας επιχείρησης επικεντρώνουν την προσοχή τους 
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στο κατά πόσο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση αυτή. Η οικονομική απόδοση 

αξιολογείται συνήθως σε συνδυασμό, είτε με το μέγεθος των εσόδων από πωλήσεις, 

είτε με το μέγεθος των επενδυμένων συνολικών ή ιδίων κεφαλαίων. (Ευθύμογλου, 

Λαζαρίδης 2010) 

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς δείκτες της κατηγορίας αυτής είναι: 

 Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

Εκφράζεται με το λόγο των καθαρών κερδών πριν ή μετά τους φόρους προς 

τα έσοδα πωλήσεων και δείχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που πετυχαίνει 

η επιχείρηση από τις πωλήσεις της. Το περιθώριο καθαρού κέρδους 

αντανακλά την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης και την ικανότητα της 

να ελέγχει τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά της έξοδα, καθώς και τους 

φόρους της. (Βασιλείου, Ηρειώτης, 2008) 

 

 Δείκτης απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων 

Μετρά την απόδοση όλων των επενδυμένων κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) 

μιας επιχείρησης και υπολογίζεται από τη σχέση των κερδών πριν από τόκους 

και φόρους προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (σύνολο ενεργητικού 

της επιχείρησης). (Ευθύμογλου, Λαζαρίδης 2010) 

 

 Δείκτης απόδοσης καθαρής θέσης 

Δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τα 

κεφάλαια των ιδιοκτητών της, καθώς παρουσιάζει το μέγεθος των κερδών που 

δημιουργήθηκε από τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι στην 

εταιρία. Υπολογίζεται από το λόγο των καθαρών κερδών προς την καθαρή 

θέση της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο καλύτερα 

είναι για την επιχείρηση. (Καραγιάννης Δ., Καραγιάννης Ι., Καραγιάννη Α. 

2008) 

 

 

7.4 Δείκτες Δραστηριότητας ή Διαχείρισης των Περιουσιακών 

Στοιχείων 

 

Οι δείκτες δραστηριότητας μετρούν το βαθμό της αποτελεσματικότητας 

χρησιμοποίησης των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 
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Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν από τη σύγκριση μεταξύ του επιπέδου των πωλήσεων 

και του επενδυμένου κεφαλαίου στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. (Ευθύμογλου, 

Λαζαρίδης 2010) 

Μερικοί από τους βασικούς δείκτες της κατηγορίας αυτής είναι: 

 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

Ο δείκτης αυτός ισούται με το λόγο των πωλήσεων προς τα αποθέματα (μέσο 

ύψος αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης 

σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση. Γενικά όσο μεγαλύτερος είναι 

ο δείκτης αυτός τόσο αποτελεσματικότερα λειτουργεί η επιχείρηση. 

 

 Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων  

Διαιρώντας τις ημέρες του έτους με τον παραπάνω δείκτη (κυκλοφοριακής 

ταχύτητας αποθεμάτων) βρίσκουμε το χρονικό διάστημα που παραμένουν τα 

εμπορεύματα στην επιχείρηση μέχρι τη στιγμή της πώλησης τους. (Νιάρχος, 

2004) 

 

 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας συνόλου περιουσιακών στοιχείων 

(ενεργητικού) 

Προκύπτει από τη διαίρεση των ετήσιων πωλήσεων με το μέσο ύψος του 

συνόλου της περιουσίας της επιχείρησης και δείχνει το βαθμό που 

χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

Ένας υψηλός δείκτης παρέχει μια σημαντική ένδειξη ότι η επιχείρηση 

προβαίνει σε εντατική χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων 

προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. (Βασιλείου, Ηρειώτης, 

2008) 

 

 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Υπολογίζεται από το λόγο των πωλήσεων προς το μέσο ύψος των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων και εξετάζει τη δυνατότητα της επιχείρησης για την 

πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.  

(Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος 2010). Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, 

τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. (Νιάρχος, 2004) 
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7.5 Συγκριτική Εξέταση των Αριθμοδεικτών της Εταιρίας με 

Ανταγωνίστριες 

 

Από τη μελέτη των δεικτών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε σύγκριση με τις 

μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

 

 

7.5.1 Δείκτες Ρευστότητας 

Αναφορικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρατηρούμε ότι ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας άρχισε να μειώνεται από το 2008 ως και το 2012 ενώ από το 2013 

αυξάνει και πάλι, αυξάνοντας έτσι το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί η διοίκηση 

της εταιρίας για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή 

των κεφαλαίων κίνησης. Η αύξηση αυτή στο δείκτη ρευστότητας οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι εξοφλήθηκαν μεγάλα ποσά από βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 

(19.638.447 εκατ. ευρώ  κατά τα έτη 2012-2014). 

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας της εταιρίας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, 

παρόλα αυτά η τιμή του παραμένει μεγαλύτερη της μονάδας, πράγμα που δείχνει ότι 

η επιχείρηση διατηρεί τη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της χωρίς να χρειάζεται τη ρευστοποίηση των αποθεμάτων της. Η 

ταμειακή ρευστότητα της εταιρίας από  την άλλη, δείχνει να ήταν μεγαλύτερη πριν το 

2010, ενώ τα επόμενα έτη λόγω της μεγάλης μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων της 

εταιρίας, μειώθηκε. 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις μεγάλες εταιρίες του κλάδου φαίνεται ότι η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρουσιάζει τον καλύτερο δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας 

της δεκαετίας, καθώς και τον καλύτερο δείκτη ταμειακής ρευστότητας μέχρι το 2010 

(η εταιρία Μύθος παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα έτη). Ο δείκτης 

άμεσης ρευστότητας είναι εξίσου ικανοποιητικός τόσο στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 

όσο και στις εταιρίες Μύθος και ΕΖΑ μέχρι το 2010. 

Αναφορικά με την εξέλιξη των αριθμοδεικτών την επόμενη πενταετία, 

αναμένεται αύξηση, τόσο της κυκλοφοριακής και άμεσης ρευστότητα της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας, όσο και της ταμειακής της ρευστότητα για την οποία όμως οι αυξήσεις 

προβλέπεται να είναι οριακές από έτος σε έτος. 

 

 



59 
 

 

7.1 Η Εξέλιξη των Δεικτών Ρευστότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2015-2019 

(Πρόγραμμα EViews 7, Μέθοδος Holt-Winters No Seasonal) 

 

 

 

Πίνακας 7.1 

Δείκτες Ρευστότητας 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

1,39 3,35 3,15 2,93 2,59 1,79 1,72 1,67 1,84 2,07 

Μύθος Ζυθοποιία 4,41 3,57 4,52 3,65 3,08 3,42 2,87 2,80 2,88 1,07 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

0,68 0,92 0,82 1,15 1,14 1,14 1,24 1,41 0,94 1,00 

ΕΖΑ 2,63 1,85 1,71 1,45 1,52 1,34 1,15 0,95 0,72 1,60 

 

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

1,14 1,14 2,85 2,93 2,34 1,84 1,42 1,40 1,44 1,43 

Μύθος Ζυθοποιία 3,82 3,31 4,16 3,37 2,92 3,29 2,65 2,62 2,73 0,95 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

0,38 0,68 0,60 0,70 0,71 0,24 0,34 1,01 0,69 0,66 

ΕΖΑ 2,22 1,45 1,29 1,05 1,17 1,03 0,91 0,80 0,56 1,36 

 

Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

0,34 0,73 0,69 0,66 0,69 0,56 0,19 0,21 0,14 0,16 

Μύθος Ζυθοποιία 0,02 0,13 0,32 0,34 0,47 0,45 0,21 0,38 0,56 0,27 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

0,01 0,02 0,02 0,01 0,0004 0,005 0,08 0,19 0,06 0,05 

ΕΖΑ 0,04 0,01 0,06 0,04 0,10 0,01 0,15 0,02 0,06 0,56 

 

(Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr, mythosbrewery.gr, verginabeer.com, eza.gr) 
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7.5.2 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης ή Περιουσιακής Διάρθρωσης 

Η συμμετοχή των δανειακών (ξένων) κεφαλαίων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο 

συνολικό της κεφάλαιο είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια, έχει όμως αυξηθεί την 

τελευταία πενταετία. Γενικά ο σχετικός δείκτης είναι ικανοποιητικός αφού δείχνει ότι 

δεν υπάρχει υπερδανεισμός στην επιχείρηση πράγμα που καθιστά τη θέση της πιο 

ασφαλή. 

 Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης της εταιρίας έχει αυξηθεί από το 2005 

πράγμα θετικό για την επιχείρηση αλλά όχι για τους πιστωτές της, αφού έτσι έχουνε 

μικρότερη διασφάλιση έναντι των κινδύνων. Η εταιρία παρουσίασε σχετικά 

μεγαλύτερη ρευστότητα προκειμένου να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της μέχρι το 

2009, ενώ ο σχετικός δείκτης δείχνει να αυξάνει πάλι από το 2013. 

 Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 

παρουσίασε κάμψη την τελευταία πενταετία πράγμα που αποτελεί ένδειξη του ότι, 

αφού τα κεφάλαια κίνησης μειώθηκαν, οι απαιτήσεις των πιστωτών της επιχείρησης 

προστατεύονται σε μικρότερη έκταση. 

  Αναφορικά με την ικανότητα της εταιρίας να καλύπτει  τις μακροχρόνιες 

υποχρεώσεις της από τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία φαίνεται ότι ήταν 

μεγαλύτερη μέχρι το 2010. Τα επόμενα έτη ο σχετικός δείκτης μειώνεται συνεχώς 

πράγμα που δείχνει ότι μειώθηκε το περιθώριο ασφαλείας των μακροχρόνιων 

πιστωτών της επιχείρησης και ότι τυχόν επέκταση των παγίων χρηματοδοτήθηκε με 

την προσφυγή στο δανεισμό. 

 Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα δεικτών της  Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με εκείνα 

των μεγάλων εταιριών του κλάδου την τελευταία δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι, τη 

μικρότερη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων σε σχέση με τα συνολικά κεφάλαια της 

εταιρίας την έχει η Ζυθοποιία Μύθος, όπως και τη μεγαλύτερη ρευστότητα 

προκειμένου να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της, αν και αυτή η ικανότητα της έχει 

μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. 

 Την επόμενη πενταετία ο δείκτης συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, προβλέπεται να μειωθεί, όπως και οι δείκτες 

συνολικών υποχρεώσεων προς συνολικά κεφάλαια και χρηματοδότησης παγίων με 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Αντίθετα ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς 

συνολικά ξένα κεφάλαια αναμένεται να αυξηθεί.  
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7.2 Η Εξέλιξη των Δεικτών Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Περιουσιακής 

Διάρθρωσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2015-2019 

(Πρόγραμμα EViews 7, Μέθοδος Holt-Winters No Seasonal) 

 

Πίνακας 7.2 

Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Περιουσιακής Διάρθρωσης 

Δείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

0,47 0,44 0,45 0,48 0,53 0,74 0,91 0,93 0,86 0,70 

Μύθος Ζυθοποιία -2,43 0,20 0,16 0,23 0,28 0,24 0,26 0,25 0,28 0,49 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

0,44 0,40 0,57 0,77 0,80 0,98 0,75 0,63 0,71 0,93 

ΕΖΑ 0,55 0,80 0,79 1,02 0,86 1,12 1,55 1,36 0,94 1,27 

Δείκτης Συνολικών Υποχρεώσεων προς Συνολικά Κεφάλαια 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

0,32 0,30 0,31 0,32 0,34 0,42 0,47 0,48 0,46 0,41 

Μύθος Ζυθοποιία 1,69 0,16 0,13 0,19 0,21 0,19 0,20 0,20 0,21 0,33 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

0,30 0,28 0,36 0,43 0,44 0,49 0,36 0,39 0,41 0,48 

ΕΖΑ 0,35 0,44 0,44 0,50 0,46 0,52 0,60 0,57 0,48 0,56 

Δείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικά Ξένα Κεφάλαια 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

0,77 1,87 1,85 1,80 1,70 1,19 0,98 0,94 1,06 1,16 

Μύθος Ζυθοποιία 0,35 3,37 4,52 3,65 3,08 3,42 2,87 2,80 2,88 0,97 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

0,58 0,86 0,81 0,89 0,88 0,91 1,04 1,21 0,81 0,73 

ΕΖΑ 2,19 1,76 1,71 1,45 1,52 1,34 0,23 0,94 0,50 0,52 

Δείκτης Χρηματοδότησης Παγίων Στοιχείων με Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

3,41 3,11 3,17 3,20 3,35 3,46 2,56 2,54 2,55 2,83 

Μύθος Ζυθοποιία 0,32 - - - - - - - - - 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

18,05 42,82 159,41 6,09 5,77 7,52 7,46 9,23 10,85 4,55 

ΕΖΑ 3,97 9,47 - - - - 104,88 215,45 5,04 1,82 

 

(Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr, mythosbrewery.gr, verginabeer.com, eza.gr) 
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7.5.3 Δείκτες Απόδοσης 

Από το δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας προκύπτει 

ότι, το ποσοστό καθαρού κέρδους που πετυχαίνει από τις πωλήσεις της ήταν 

μεγαλύτερο μέχρι το 2010, ενώ τα επόμενα έτη μειώθηκε σημαντικά, όμως είναι 

μεγαλύτερο σε σύγκριση με εκείνο των άλλων μεγάλων εταιριών του κλάδου. Η 

μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην συνεχή μείωση των πωλήσεων της εταιρίας που 

επηρέασε και τα κέρδη της.  

 Η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων της εταιρίας ήταν και αυτή 

μεγαλύτερη μέχρι το 2010, ενώ τα τελευταία έτη μειώθηκε σημαντικά. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης είναι συνάρτηση τόσο της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, όσο και του καθαρού περιθωρίου κέρδους το 

οποίο, όπως προαναφέρθηκε, μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Στη μείωση αυτή 

οφείλεται και η πτώση του δείκτη απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων, παρόλο που η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας είναι αυξημένη. 

Παρόλα αυτά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρουσιάζει καλύτερη απόδοση των 

επενδυμένων κεφαλαίων της σε σχέση με τις άλλες μεγάλες εταιρίες του κλάδου, 

πράγμα που σημαίνει ότι, σε σύγκριση με αυτές, κάνει εντατικότερη χρήση των 

περιουσιακών της στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. 

 Τέλος, η αποτελεσματικότητα της εταιρίας στην χρήση των ιδίων κεφαλαίων 

της προκειμένου να δημιουργήσει κέρδη ήταν μεγαλύτερη (και καλύτερη σε σχέση με 

τις άλλες εταιρίες του κλάδου) μέχρι το 2011. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμοδείκτης 

αυτός παρουσιάζεται μειωμένος, πράγμα που αποτελεί ένδειξη του ότι η εταιρία 

αντιμετωπίζει πρόβλημα σε κάποιο τομέα της (υπερεπένδυση κεφαλαίων τα οποία 

δεν απασχολούνται πλήρως παραγωγικά, χαμηλή παραγωγικότητα, κλπ.). Την 

αποτελεσματικότερη χρήση των ιδίων κεφαλαίων της την τελευταία διετία έχει η 

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης άλλα και η Μύθος. 

 Την επόμενη πενταετία προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες (καθαρού 

περιθωρίου κέρδους, απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου και απόδοσης καθαρής 

θέσης) της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας θα παρουσιάσουν κάμψη. 

 

 

 

 

 



63 
 

 

7.3 Η Εξέλιξη των Δεικτών Απόδοσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2015-2019 

(Πρόγραμμα EViews 7, Μέθοδος Holt-Winters No Seasonal) 

 

 

Πίνακας 7.3 

Δείκτες Απόδοσης ή Αποτελέσματος 

Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

0,16 0,16 0,17 0,18 0,14 0,06 0,12 0,07 -0,03 0,03 

Μύθος 

Ζυθοποιία 

-0,54 0,007 0,03 0,02 0,09 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

-0,09 0,01 0,01 0,07 0,003 0,02 0,04 0,02 0,08 0,06 

ΕΖΑ 1,06 0,002 0,01 0,002 0,005 -0,01 -0,01 0,10 -0,03 -0,04 

 

Δείκτης Απόδοσης Επενδυμένων Κεφαλαίων 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

0,17 0,19 0,22 0,22 0,21 0,21 0,18 0,10 -0,02 0,05 

Μύθος 

Ζυθοποιία 

-0,50 -0,008 0,04 0,51 0,12 0,07 0,06 0,04 0,07 0,09 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

-0,03 0,006 0,008 0,004 0,002 0,01 0,06 0,03 0,10 0,07 

ΕΖΑ 0,002 0,004 0,01 0,004 0,007 -0,01 -0,01 0,09 0,02 -0,02 

 

Δείκτης Απόδοσης Καθαρής Θέσης 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

0,19 0,18 0,22 0,25 0,21 0,14 0,28 0,16 -0,07 0,06 

Μύθος 

Ζυθοποιία 

-0,82 -0,01 0,05 0,04 0,13 0,07 0,06 0,03 0,05 0,10 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

-0,05 0,009 0,01 0,007 0,003 0,03 0,08 0,04 0,14 0,09 

ΕΖΑ 0,002 0,005 0,02 0,006 0,01 -0,03 -0,03 0,21 -0,03 -0,04 

 

(Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr, mythosbrewery.gr, verginabeer.com, eza.gr) 
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7.5.4 Δείκτες Δραστηριότητας 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

φανερώνει ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρία αύξησε το ποσό των αποθεμάτων που 

διατηρεί σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ο συγκεκριμένος δείκτης μειώνεται συνεχώς 

από το 2011, δείχνοντας έτσι ότι ο ρυθμός ανακύκλωσης των αποθεμάτων της 

εταιρίας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Από τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου η 

Ζυθοποιία Μύθος είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων την τελευταία δεκαετία και ο οποίος αυξάνει 

συνεχώς. 

 Η μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων στις αποθήκες της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας παρουσιάζει μικρές μεταβολές κατά την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση 

το 2014 όπου αυξήθηκε σημαντικά (σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια). Τη μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων στις 

αποθήκες της έχει η Ζυθοποιία Μύθος και τη μειώνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. 

 Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας περιουσιακών στοιχείων της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας αυξάνει έστω και οριακά κάθε χρόνο πράγμα που δείχνει την πρόθεση της 

εταιρίας να προβεί σε μεγαλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων 

προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. Την εντατικότερη χρησιμοποίηση 

των περιουσιακών της στοιχείων είχε μέχρι το 2009 η ζυθοποιία ΕΖΑ ενώ την 

τελευταία πενταετία η Μύθος παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα στο σχετικό 

δείκτη. 

 Σε ότι αφορά στο βαθμό στον οποίο χρησιμοποιεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία τα 

πάγια περιουσιακά της στοιχεία σε σχέση με τις πωλήσεις της, αυτός τείνει να 

αυξάνεται χρόνο με το χρόνο (μείωση παρουσίασε ο σχετικός δείκτης μόνο τη διετία 

2011-2012). Την εντατικότερη χρήση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έκανε 

μέχρι το 2012, η ζυθοποιία ΕΖΑ ενώ την τελευταία διετία καλύτερα αποτελέσματα 

στο σχετικό δείκτη, σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες εταιρίες, παρουσιάζει η εταιρία 

Μύθος (αν και εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη).  

 Σε ότι αφορά την εξέλιξη των δεικτών δραστηριότητας της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας, αναμένεται αύξηση στους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και  των παγίων στοιχείων, ενώ προβλέπεται μείωση 

για το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Η μέση διάρκεια παραμονής 

αποθεμάτων προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη πενταετία. 
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7.4 Η Εξέλιξη των Δεικτών Δραστηριότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 2015-2019 

(Πρόγραμμα EViews 7, Μέθοδος Holt-Winters No Seasonal) 

 

 

 

 

7.5 Η Εξέλιξη του Δείκτη Μέσης Διάρκειας Παραμονής Αποθεμάτων της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας 2015-2019 

(Πρόγραμμα EViews 7, Μέθοδος Holt-Winters No Seasonal) 
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Πίνακας 7.4 

Δείκτες Δραστηριότητας ή Διαχείρισης των Περιουσιακών Στοιχείων 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

17,65 18,76 17,62 14,97 14,98 17,39 15,22 14,20 12,84 8,89 

Μύθος Ζυθοποιία 11,12 19,19 28,22 26,94 28,32 20,76 38,44 31,97 38,14 36,72 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

6,84 7,18 4,07 5,28 2,24 3,83 12,33 12,28 10,77 3,99 

ΕΖΑ 21,06 5,63 7,74 3,41 6,43 6,84 5,82 3,93 5,29 11,14 

 

Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

20,67 19,45 20,71 24,38 24,36 20,98 23,98 25,70 28,42 41,05 

Μύθος Ζυθοποιία 32,82 19,02 12,93 13,54 12,88 17,58 9,49 11,41 9,57 9,94 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

53,36 50,83 89,68 69,12 162,94 95,30 29,60 29,72 33,89 91,47 

ΕΖΑ 17,33 64,83 47,15 107,03 56,76 53,36 62,71 92,87 68,99 32,76 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Περιουσιακών Στοιχείων 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

0,81 0,81 0,87 0,92 0,92 1,05 1,12 1,10 1,13 1,13 

Μύθος Ζυθοποιία 0,74 1,02 0,56 1,17 1,08 1,17 1,29 1,22 1,22 1,20 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

0,44 0,51 0,59 0,63 0,33 0,42 0,48 0,52 0,47 0,42 

ΕΖΑ 1,31 1,46 1,35 1,30 1,17 1,10 0,88 0,94 0,76 0,55 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Στοιχείων 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία 

1,57 1,80 2,10 2,27 2,29 2,39 2,23 2,08 2,16 2,23 

Μύθος Ζυθοποιία 0,86 2,37 2,58 2,81 2,77 3,06 3,14 2,71 2,80 2,29 

Ζυθοποιία 

Μακεδονίας 

Θράκης 

0,26 0,33 0,42 0,51 0,58 0,72 0,87 1,02 0,83 0,68 

ΕΖΑ 5,89 6,47 5,72 5,05 4,33 4,03 3,48 2,80 1,20 0,75 

(Επεξεργασία δεδομένων από express.gr, athenianbrewery.gr, mythosbrewery.gr, verginabeer.com, eza.gr) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

8.1 Συμπεράσματα 

 

8.1.1 Ο Κλάδος 

Ο κλάδος της ζυθοποιίας, από τους κορυφαίους της ελληνικής οικονομίας, 

αποτελείται από μικρό αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων. Αν και η ύπαρξη 

δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος (ανεργία, μείωση εισοδημάτων, αύξηση της 

φορολογίας) στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει το σύνολο του 

επιχειρηματικού κόσμου και οδήγησε σε συρρίκνωση πολλών κλάδων της οικονομίας 

φαίνεται ότι οδήγησε σε μικρές απώλειες τον κλάδο της ζυθοποιίας. Ο συγκεκριμένος 

κλάδος επηρεάστηκε από την παρατεταμένη κρίση που διέρχεται η χώρα, όμως 

λιγότερο σε σχέση με άλλους, όπως η οινοποιία ή ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών.  

  Αναφορικά με τις επιχειρήσεις του κλάδου, κάποιες έχουν σταματήσει τη 

λειτουργία τους τα τελευταία χρόνια, άλλα αρκετές νέες μικροζυθοποιίες μπήκαν 

δυναμικά στο χώρο, εν μέσω κρίσης, προσφέροντας προϊόντα με νέες πρωτότυπες 

συνταγές και διεκδικώντας και αυτές μερίδιο στην αγορά της μπύρας. 

 Σε σχέση με τα μερίδια της αγοράς παρατηρείται σημαντική αλλαγή αφού, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία που είχε κάποτε σχεδόν μονοπωλιακή θέση στην αγορά (κατείχε 

πάνω από το 80% του μεριδίου της αγοράς πριν μια δεκαετία) φαίνεται να έχει χάσει 

έδαφος προς όφελος της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρίας, της Ζυθοποιίας Μύθος άλλα 

και των υπόλοιπων εταιριών καθώς και των μικροζηθοποιίων. Πιθανών μια αλλαγή 

της τιμολογιακής πολιτικής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας οδήγησε σε μείωση των  

πωλήσεων της, κάτι που δεν συνέβη με τις άλλες μεγάλες εταιρίες του κλάδου. Μετά 

τη συνένωση της Μύθος με την τρίτη μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου, την 

Ολυμπιακή Ζυθοποιία, αναμένεται και νέα αναδιανομή των μεριδίων αγοράς της 

μπύρας σε βάρος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.  

 Παρατηρώντας της πορεία της παραγωγής και κατανάλωσης του κλάδου την 

τελευταία δεκαετία  διαπιστώνουμε  μείωση της παραγωγής μπύρας μετά το 2009 που 

φτάνει στο 4,5% περίπου κατά μέσο όρο άλλα και της κατανάλωσης κατά 1,5% 

περίπου (κατά μέσο όρο). Οι απώλειες από τη μείωση της κατανάλωσης είναι μικρές 

αν σκεφτεί κανείς ότι, την ίδια περίοδο, ο κλάδος της οινοποιίας σημείωσε μείωση 
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της κατανάλωσης κατά 9% ενώ ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών παρουσίασε 

μείωση κατά 10% περίπου. Η μικρότερες απώλειες βέβαια στην κατανάλωση μπύρας 

σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά οφείλονται και στο γεγονός ότι η τιμή της μπύρας 

παρέμεινε σχετικά σταθερή ενώ των αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε, λόγω της 

σημαντικής αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης οινοπνευματωδών. 

 Σε ότι αφορά τις εισαγωγές μπύρας αυτές προέρχονται κυρίως από χώρες 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πορεία τους ήταν ανοδική μέχρι και το 2011 ενώ 

τα επόμενα χρόνια μειώνονται συνεχώς. Οι εξαγωγές μπύρας, παρουσίαζαν μικρή 

πτώση μόνο το 2010 και το 2014, ενώ το 2012, εν μέσω κρίσης δηλαδή,  σημείωσαν 

σημαντική αύξηση και κατέγραψαν την υψηλότερη ποσότητα εξαγωγών της 

δεκαετίας. Οι μεγαλύτερες απώλειες στις εξαγωγές μπύρας καταγράφηκαν το 2014. 

Συγκρίνοντας την πορεία του κλάδου της ζυθοποιίας στην Ελλάδα με την 

πορεία του κλάδου στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) τα 

τελευταία χρόνια, δεν θα παρατηρήσουμε σημαντικές διαφορές, αφού συνολικά στην 

Ε.Ε., τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση ζύθου μειώθηκαν κατά τα τελευταία 

έτη. Οι εισαγωγές στην Ε.Ε. είχαν αύξηση μέχρι το 2012 και από την επόμενη χρονιά 

μειώθηκαν ενώ οι εξαγωγές είχαν ανοδική πορεία, με κάποιες μικρές διακυμάνσεις, 

όπως και στην Ελλάδα. 

 

 

8.1.2 Η Εταιρία  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία μπήκε δυναμικά στον κλάδο της ζυθοποιίας το 1969 και από 

τότε κυριαρχεί στην παραγωγή και εμπορία μπύρας στην Ελλάδα. Είχε μέχρι πριν από 

μια δεκαετία σχεδόν μονοπωλιακή θέση στην αγορά καθώς το μερίδιο της έφθανε ως 

και 80% περίπου της συνολικής αγοράς μπύρας στην Ελλάδα, αφήνοντας ένα μικρό 

μερίδιο στις υπόλοιπες μεγάλες εταιρίες του κλάδου και στις μικροζυθοποιίες. Τα 

τελευταία χρόνια όμως, βλέπει τα ποσοστά της να μειώνονται, υπέρ των άλλων 

μεγάλων εταιριών του κλάδου, εξακολουθεί όμως να κρατά την πρώτη θέση με 

μερίδιο που πλέον περιορίζεται στο 50-55%. Μετά και τη συγχώνευση της δεύτερης 

με την τρίτη μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου, της Μύθος με την Ολυμπιακή 

Ζυθοποιία, που ολοκληρώθηκε το 2015, αναμένεται και νέα αναδιανομή των 

μεριδίων της αγοράς σε βάρος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. 

 Αναφορικά με τις πωλήσεις της εταιρίας, αυτές επηρεάστηκαν δυσμενώς από 

τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, άλλα και από τον ανταγωνισμό των 
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άλλων μεγάλων εταιριών του κλάδου, καθώς και από τη δημιουργία, τα τελευταία 

χρόνια, νέων μικροζυθοποιίων που παρήγαγαν προϊόντα με πρωτότυπες συνταγές που 

βρήκαν ανταπόκριση στο καταναλωτικό κοινό. Χαρακτηριστικό είναι το ότι οι 

πωλήσεις της εταιρίας μειώνονται συνεχώς από το 2008 και έπειτα, ενώ πλέον 

κυμαίνονται στα 296 εκατομμύρια ευρώ περίπου (το 2014) από 376 εκατομμύρια 

ευρώ το 2005. 

Από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας διαπιστώνονται τα εξής: 

Η εταιρία την τελευταία δεκαετία, μείωσε τον πάγιο εξοπλισμό της, καθώς και τα 

αποθεματικά της άλλα και τα χρηματικά της διαθέσιμα. Το μετοχικό της κεφάλαιο 

παρέμεινε σταθερό, ενώ συνολικά τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν. Η εταιρία κατάφερε 

να μειώσει, την τελευταία δεκαετία, τόσο τις μακροχρόνιες όσο και τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της (ξένο κεφάλαιο) κατά 30% περίπου. 

 Αναφορικά με τα κέρδη της εταιρίας, και αυτά παρουσιάζονται μειωμένα, 

συνέπεια των μειωμένων πωλήσεων της εταιρίας τα τελευταία χρόνια. Συνολικά 

μειώθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 63%  τη δεκαετία 2005-2014. 

Από τη μελέτη των δεικτών της εταιρίας προκύπτουν τα εξής:  

 Το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης παρουσίασε αύξηση μόνο την 

τελευταία διετία (2013-2014), αυξάνοντας έτσι και την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες  υποχρεώσεις της όταν αυτές 

καταστούν ληξιπρόθεσμες. Η βελτίωση αυτή βέβαια οφείλεται σε ένα βαθμό 

στην αύξηση των αποθεμάτων της (κατά 17.609.101 ευρώ τη διετία 2012-

2014). 

 Μια σχετική διαφορά που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μεταξύ των 

αριθμοδεικτών κυκλοφοριακής και άμεσης ρευστότητας αποτελεί ένδειξη ότι 

υπάρχουν αυξημένα αποθέματα στην επιχείρηση. Επίσης η συνεχής μείωση 

που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο δείκτη άμεσης ρευστότητας, που 

είναι το κατεξοχήν κριτήριο αξιολόγησης της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας 

της επιχείρησης, δείχνει ότι αν συνεχιστεί η φθίνουσα πορεία του, η 

επιχείρηση θα αντιμετωπίσει προβλήματα βραχυπρόθεσμης ρευστότητας τα 

επόμενα χρόνια. 

 Η επιχείρηση κατάφερε να μειώσει σημαντικά τις συνολικές της υποχρεώσεις 

την τελευταία δεκαετία. Στη μείωση εξάλλου των βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεων της (όπως και στην αύξηση των αποθεμάτων της) οφείλεται η 

αύξηση που παρουσίασε το κεφάλαιο κίνησης της τα τελευταία χρόνια. 
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 Στην εξόφληση μεγάλου ποσού βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της εταιρίας 

οφείλεται κυρίως και η βελτίωση που παρουσιάζει στους δείκτες ρευστότητας 

τα τελευταία χρόνια. 

 Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού της εταιρίας δείχνει να 

αυξάνει χρόνο με το χρόνο, πράγμα που υποδηλώνει προσπάθεια 

εντατικότερης χρησιμοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, προκειμένου 

να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. 

 Η συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης στο συνολικό της 

κεφάλαιο δείχνει να αυξάνει τα τελευταία χρόνια, άλλα παραμένει πάντα 

μικρότερη από τη συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων αυτής. 

 Το περιθώριο καθαρού κέρδους της επιχείρησης έχει μειωθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια πράγμα που μπορεί να σημαίνει αλλαγή της τιμολογιακής 

της πολιτικής και μείωση της ικανότητας να ελέγχει τα έξοδα της. 

 Και η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης έχει μειωθεί τα 

τελευταία χρόνια, συνέπεια της μείωσης του περιθωρίου καθαρού κέρδους 

που είναι παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά το συγκεκριμένο δείκτη. 

 Η μείωση του δείκτη κάλυψης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

επιχείρησης από τα πάγια της, που παρατηρείται από το 2010 και έπειτα, 

δείχνει ότι μειώθηκε το περιθώριο ασφαλείας των μακροχρόνιων πιστωτών 

της και ότι τυχόν επέκταση των παγίων της χρηματοδοτήθηκε με προσφυγή 

στο δανεισμό. 

 

 

8.2 Προτάσεις 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, παρόλο που εξακολουθεί να είναι ηγέτιδα στον κλάδο της 

ζυθοποιίας στην Ελλάδα, έχει χάσει δυνάμεις τα τελευταία χρόνια περιορίζοντας 

σημαντικά τα κέρδη της. Η οικονομική κρίση στην χώρα έχει επηρεάσει και αυτή την 

εταιρία όπως και όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, όμως δεν ήταν μόνο αυτή στην 

οποία οφείλει την πτώση της η εταιρία τα τελευταία έτη. Έχει χάσει, όπως 

προαναφέρθηκε, σημαντικό μερίδιο της αγοράς από τις ανταγωνίστριες εταιρίες του 

κλάδου και αναμένεται να χάσει ακόμα μεγαλύτερο τα επόμενα έτη, λόγω της 

συγχώνευσης των δυο από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου. 



71 
 

 Η εταιρία έχει κάνει αρκετά βήματα για να διατηρήσει την κυριαρχία της στην 

αγορά ζύθου. Στηρίζεται στο όνομα μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής 

ζύθου στον κόσμο, της Ηeineken, έχει αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή, μεγάλο 

αριθμό προσωπικού, πραγματοποιεί συνεχώς νέες επενδύσεις, ενώ αναλαμβάνει 

συστηματικά καινοτόμες δράσεις με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής της, άλλα και 

την ενίσχυση της ελληνικής αγροτικής καλλιέργειας. Τα τελευταία χρόνια παρόλα 

αυτά βλέπει τα κέρδη της να μειώνονται συνεχώς. 

 Κάτι που ίσως θα μπορούσε να αυξήσει τα κέρδη της εταιρίας θα ήταν το να 

δοκιμάσει τις δυνάμεις της και σε νέα προϊόντα παραγωγής όπως είναι τα 

αναψυκτικά. Από το 2012 επιτρέπεται πλέον στα ζυθοποιεία η παραγωγή και η 

εμφιάλωση μη αλκοολούχων ποτών από τις ίδιες γραμμές παραγωγής με αυτές που 

χρησιμοποιούν για την παραγωγή μπύρας. Η εταιρία διαθέτει τον εξοπλισμό, το 

προσωπικό, το «όνομα», καθώς και ένα μεγάλο δίκτυο διανομής των προϊόντων που 

ήδη παράγει,  για να επεκταθεί με επιτυχία και στην αγορά αναψυκτικών. 

Εάν παραμείνει στα προϊόντα που παράγει και διανέμει θα πρέπει να 

βελτιώσει κάποια οικονομικά μεγέθη. 

Συγκεκριμένα: 

 Το περιθώριο κέρδους της εταιρίας τα τελευταία χρόνια μειώνεται συνεχώς  

πράγμα που σημαίνει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει την τιμολογιακή της 

πολιτική.  

 Το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειώνεται σταδιακά την 

τελευταία δεκαετία, πράγμα που θα πρέπει να προσέξει η διοίκηση καθώς έτσι 

αυξάνει η συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου στο συνολικό κεφάλαιο της 

εταιρίας. 

 Με τη μείωση των κερδών που παρουσιάζει η εταιρία τα τελευταία χρόνια και 

με την αύξηση που παρουσιάζει ο δείκτης συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια, δεν θα πρέπει να προβεί σε νέες πάγιες επενδύσεις γιατί αυτές 

μπορεί να είναι αποκλειστικά με ξένα κεφάλαια, που σημαίνει ότι οι 

επενδύσεις αυτές θα είναι ξένες (εκτός και αν προέλθουν από αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου). 

 Η μείωση του δείκτη απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια 

δείχνει ότι ίσως υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση 

με το ύψος των πωλήσεων της, επομένως η διοίκηση της επιχείρησης θα 
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πρέπει να φροντίσει για εντατικότερη χρήση των περιουσιακών στοιχείων 

προκειμένου να απασχολούνται πλήρως παραγωγικά. 

 Η επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει και άλλο το κεφάλαιο κίνησης της έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες υποχρεώσεις της και 

να εξασφαλίσει έτσι την ομαλή λειτουργία της, καθώς η αύξηση που 

σημειώθηκε την τελευταία διετία δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη συνεχή 

μείωση που παρουσίαζε όλα τα προηγούμενα έτη. Εξάλλου η αύξηση αυτή 

οφείλεται σε ένα βαθμό σε αύξηση των αποθεμάτων τα οποία όμως δεν είναι 

άμεσα ρευστοποιήσιμα. 

 Η εταιρία θα πρέπει επίσης να αυξήσει την ταχύτατα κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων που διατηρεί, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν δαπάνες 

αποθήκευσης και να ελαχιστοποιήσει το ύψος των τόκων των κεφαλαίων που 

δεσμεύει για τα αποθέματα.  

 

Γενικά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί δυσμενώς τόσο 

από την οικονομική κρίση, όσο και από τον έντονο ανταγωνισμό των μεγάλων 

εταιριών του κλάδου. Οι πωλήσεις της  εταιρίας μειώνονται χρόνο με το χρόνο, όπως 

και το συνολικό ενεργητικό της, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία. Η εταιρία 

εξακολουθεί να έχει ηγετική θέση στον κλάδο, μετρώντας όμως σημαντικές απώλειες 

και καθιστώντας έτσι απαραίτητη τη λήψη μέτρων και την αλλαγή στρατηγικής της.  
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