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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να χαρτογραφήσει την αγορά και τα 

προβλήµατα του χοίρειου κρέατος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Νοµού 

Πιερίας. Η εργασία επιχειρεί µέσα από την παρουσίαση της εικόνας της παραγωγής και 

εµπορίας χοίρειου κρέατος από τις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της χώρας µας, µε έµφαση 

στο Νοµό Πιερίας, να εντοπίσει τα προβλήµατα που ταλανίζουν τον συγκεκριµένο κλάδο και 

να καταγράψει το πώς επηρέασε η οικονοµική κρίση τον χώρο της κτηνοτροφίας και της 

παραγωγής χοίρειου κρέατος. Η µείωση του αριθµού των χοιροµητέρων, η ραγδαία αύξηση 

της τιµής των ζωοτροφών, αύξηση που ο παραγωγός δεν έχει τη δυνατότητα να την 

απορροφήσει, η υψηλή φορολογία αλλά και το κόστος του αγροτικού ρεύµατος, η έλλειψη 

ρευστότητας, η δυσχερής εύρεση κεφαλαιακής υποστήριξης από τις τράπεζες, είχαν ως 

αποτέλεσµα πολλές χοιροτροφικές µονάδες είτε να µειώσουν την παραγωγή, είτε να 

κλείσουν, είτε να συνεχίσουν µε ζηµιές.  

Επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα:  

(α) Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στον κλάδο της κτηνοτροφίας και 

ιδιαίτερα στην παραγωγή και εµπορία χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα; 

(β) Πώς επηρεάστηκε η παραγωγή βασικών κτηνοτροφικών προϊόντων, οι εισαγωγές 

γάλακτος και κρέατος και το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µας; 

(γ) Ποια είναι τα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης δυο χοιροτροφικών επιχειρήσεων στην 

Πιερία, µε κοινή περίοδο αναφοράς; 

Προς την κατεύθυνση αυτή, της χαρτογράφησης της αγοράς, ξεκίνησε αρχικά η 

ανεύρεση βιβλιογραφικού υλικού, σχετικού µε την παραγωγή και εµπορία χοίρειου κρέατος 

στην Ελλάδα. Όµως, η σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζεται ελλιπής, καθώς δεν υπάρχει 

µεγάλος αριθµός άρθρων που να έχουν γραφεί και δηµοσιευτεί στο διαδίκτυο ή σε 

επιστηµονικά περιοδικά. Οπότε, η συλλογή υλικού πραγµατοποιήθηκε από τα στοιχεία που 

υπάρχουν διαθέσιµα από στατιστικές υπηρεσίες ή από τους ισολογισµούς εταιρειών που 

άλλοι όµως ήταν ελλιπείς ή αφορούσαν έτη για την περίοδο προ της οικονοµικής κρίσης. 

Παρ΄ όλ΄ αυτά, ο στόχος επιτεύχθηκε, καθώς βρέθηκαν στοιχεία για δυο επιχειρήσεις: την 

Πιερική Χοιρείου Κρέατος και την επιχείρηση Μπιτόπουλος Χοιροτροφική ΑΕ.  
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Η ανάπτυξη του θέµατος της παρούσας εργασίας ολοκληρώθηκε σε τέσσερα 

κεφάλαια όπου:  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα γενικά δεδοµένα για την ελληνική κτηνοτροφία, 

παρουσιάζεται ο κλάδος της χοιροτροφίας, καταγράφονται οι ειδικές δράσεις του ΥΠΑΑΤ 

για την επανάκαµψη της ελληνικής κτηνοτροφίας, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται 

πληροφορίες για την παραγωγή και εµπορία χοιρινού κρέατος στο νοµό Πιερίας, 

παρουσιάζονται τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο 

χαρακτήρας του κτηνοτροφικού τοµέα της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και ο πρωτογενής 

τοµέας ως οικονοµική δραστηριότητα στο συγκεκριµένο Νοµό. Στο τρίτο κεφάλαιο και 

τέταρτο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση και 

αναλύονται οι αριθµοδείκτες που αφορούν τη µελέτη της συγκεκριµένης εργασίας.  

Στο τέλος, παρατίθενται τα συµπεράσµατα από την ολοκλήρωση του ερευνητικού 

µέρους της εργασίας, καθώς και τα γενικά συµπεράσµατα από την µελέτη του θέµατος. 

Καθώς δεν υπάρχουν πρόσφατα, έγκυρα και αναλυτικά στοιχεία για την κατανάλωση 

χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Νοµό Πιερίας, και µε τον κίνδυνο να 

εξαχθεί ένα αυθαίρετο συµπέρασµα, και µε τον κίνδυνο να µην συνυπολογίζονται όλοι οι 

παράγοντες και στοιχεία, επιτεύχθηκε η εµπειρική ανάλυση δυο χοιροτροφικών 

εκµεταλλεύσεων, ανάλυση η οποία όση απόκλιση και να έχει από το σύνολο της παραγωγής 

και εµπορίας χοιρινού στην Ελλάδα, γεγονός παραµένει ότι σήµερα το ντόπιο βρίσκεται πολύ 

χαµηλά στην κατανάλωση, σε µια χώρα που κάποτε ήταν σχεδόν αυτάρκης.  

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι αποκαλύπτει µέσα 

από την πορεία µερικών ετών, όπου η προσοχή των ιθυνόντων δεν έπεσε ποτέ αποφασιστικά 

πάνω στην ελληνική αγροτική παραγωγή, την ανάγκη ενός ολόκληρου τοµέα µιας 

χειµαζόµενης οικονοµίας να επιβιώσει και να πάρει ό,τι του αναλογεί. Επίσης, διαπιστώνεται 

πως η πολιτική του ΥΠΑΑΤ πρέπει πρώτα να βασισθεί στην αναγνώριση της κτηνοτροφίας 

ως βασικού οικονοµικού κλάδου µε κύριο στόχο την αύξηση της συµµετοχής της στο 

συνολικό αγροτικό προϊόν, πράγµα το οποίο θα βελτιώσει την αυτάρκεια της χώρας σε ζωικά 

προϊόντα και το εµπορικό ισοζύγιο στον αγροτικό τοµέα και να βελτιώσει την εικόνα που 

έχει το καταναλωτικό κοινό που κατά τα 9/10 θεωρεί ότι τρώει ελληνικό χοιρινό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

 

1.1 Γενικά δεδοµένα για την ελληνική κτηνοτροφία  

 

Κατά τα έτη 2011-2014 ο κτηνοτροφικός κλάδος ακολούθησε πτωτική πορεία 

εξαιτίας της µείωσης στην παραγωγή, τη µείωση του ζωικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη 

µείωση στο εργατικό δυναµικό. Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε έλλειµµα σε βασικά 

κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως είναι το αγελαδινό γάλα, το βόειο και χοίρειο κρέας, κάτι που 

οδήγησε σε εισαγωγή γάλακτος και κρέατος, επιβαρύνοντας το εµπορικό ισοζύγιο, το οποίο 

άγγιξε τα 2 δισεκατοµµύρια Ευρώ. Ο µεγάλος όγκος εισαγωγών σε ζωικά προϊόντα οφείλεται 

στο ότι στη χώρα µας εκλείπει η ανταγωνιστική παραγωγή τους, εξαιτίας του υψηλού 

κόστους παραγωγής. Ως εκ τούτου, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να ασχοληθούν µε τη 

δυνατότητα να αναδιαρθρώσουν ή να οργανώσουν καλύτερα τις εκµεταλλεύσεις τους 

(Ρεζίτη, 2014). 

Ο βαθµός αυτάρκειας σε χοίρειο κρέας στη χώρα µας, ανέρχεται περίπου στο 35% και 

είναι αισιόδοξη η προοπτική ανάπτυξης του συγκεκριµένου κλάδου. Όµως, µελανό σηµείο 

προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου, η οποία δέχεται 

σηµαντική επιρροή από τις ολοένα αυξανόµενες εισροές και τις συνεχώς µεταβαλλόµενες 

νέες συνθήκες ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά, αλλά και από τις διαφοροποιούµενες 

απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Κατά το χρονικό διάστηµα 2011-2013, σηµειώνεται µείωση στη ζωική παραγωγή 

κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ επίσης, το έτος 2013, µειώνεται η αξία της ζωικής 

παραγωγής κατά 1,3%, µε συγκριτικά µικρότερο ρυθµό από ότι η αξία της φυτικής 

παραγωγής (-8,4%).  

Όπως διαπιστώνεται από στοιχεία που προέρχονται από τους Οικονοµικούς 

Λογαριασµούς Γεωργίας, το έτος 2013, παρέµεινε στα ίδια επίπεδα η σχέση ανάµεσα στη 

φυτική και ζωική παραγωγή, όσον αφορά την αξία (70/30), όπως ήταν και κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1980. Φαίνεται εύκολα πως είναι µικρή η συνεισφορά της ελληνικής 
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κτηνοτροφίας στην Ε.Ε.-28 (1,6%), συγκριτικά µε τη συµµετοχή της αιγοπροβατοτροφίας 

(12,8%), η οποία κατέχει την τέταρτη θέση στην Ε.Ε.-28 (Ρεζίτη, 2014). 

Όπως αναφέρθηκε ήδη σε προηγούµενη παράγραφο, είναι σηµαντικός ο ρόλος της 

κτηνοτροφίας στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού 

ιστού στην ύπαιθρο. Στο Γράφηµα 1 απεικονίζεται η κατανοµή των γεωργοκτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων και το κεφάλαιο της χώρας µας σε ζώα: 

 

  
 

Γράφηµα 1. 

∆ιάρθρωση Γεωργικών – Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων (2007) 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (2011). Ελληνική Κτηνοτροφία. Ζωική Παραγωγή. 

Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας. ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών. Αθήνα. ∆ιαθέσιµο 

στο: http://wwww.minagric.gr/greek/data/18853.pdf [πρόσβαση Ιούλιος 15, 2016]. 

 

 

  
Γράφηµα 2. 

Αριθµός Ζώων κατά είδος (2007) 
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Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (2011). Ελληνική Κτηνοτροφία. Ζωική Παραγωγή. 

Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας. ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών. Αθήνα. ∆ιαθέσιµο 

στο: http://wwww.minagric.gr/greek/data/18853.pdf [πρόσβαση Ιούλιος 15, 2016]. 

 

Στο Γράφηµα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανοµή της απασχόλησης όσον 

αφορά τον Πρωτογενή Τοµέα, όπου διαπιστώνεται πως οι απασχολούµενοι στον Πρωτογενή 

Τοµέα, στην πλειοψηφία τους, δραστηριοποιούνται περισσότερο στην καλλιέργεια πολυετών 

ή µη φυτών και µετά σε µικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και τη ζωική 

παραγωγή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011). 

 

 
Γράφηµα 3. 

Απασχολούµενοι από 15 ετών και άνω στον Πρωτογενή Τοµέα (Μέσος Όρος 2010). 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (2011). Ελληνική Κτηνοτροφία. Ζωική Παραγωγή. 

Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας. ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών. Αθήνα. ∆ιαθέσιµο 

στο: http://wwww.minagric.gr/greek/data/18853.pdf [πρόσβαση Ιούλιος 15, 2016]. 

 

 

Γράφηµα 4. 

Αξία Ζωικής Παραγωγής 2010 (σε εκατοµµύρια Ευρώ  -%). 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (2011). Ελληνική Κτηνοτροφία. Ζωική Παραγωγή. 

Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας. ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών. Αθήνα. ∆ιαθέσιµο 

στο: http://wwww.minagric.gr/greek/data/18853.pdf [πρόσβαση Ιούλιος 15, 2016]. 
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Κατά το ξεκίνηµα της κρίσης, το έτος 2009, τα αγροτικά προϊόντα στο σύνολό τους, 

σηµείωσαν εισαγωγές που ανήλθαν στα 6.493.804.682 ευρώ και οι εξαγωγές ανήλθαν στα 

4.156.112.409 ευρώ, παρουσιάζοντας αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο. Τα φρούτα και τα 

λαχανικά κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και στις εισαγωγές την πρώτη 

θέση κατέχουν το κρέας και τα κρεατο-παρασκευάσµατα, κατόπιν τα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα και τα αυγά πουλιών, και στη συνέχεια τα φρούτα και τα λαχανικά, όπως φαίνεται 

στο Γράφηµα 5 (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011). 

Σε σύγκριση µε το 2009, το έτος 2013, µειώθηκε ο συνολικός αριθµός των 

εκµεταλλεύσεων της Ελλάδας, κατά 2%. Οι αµιγώς γεωργικές εκµεταλλεύσεις παρέµειναν σε 

σταθερά επίπεδα, αλλά οι µεικτές εκµεταλλεύσεις (δηλαδή από κοινού γεωργικές και 

κτηνοτροφικές) µειώθηκαν κατά 12,5%, παρουσιάζοντας αρνητικό πρόσηµο σε όλες σχεδόν 

τις περιφέρειες της Ελλάδος, εκτός της Αττικής και του Βορείου Αιγαίου.  

Όµως, οι αµιγώς κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ η 

Μακεδονία, η Θράκη και η Αττική παρουσιάζουν αρνητικό πρόσηµο, σε αντίθεση µε την 

Πελοπόννησο η οποία παρουσίασε τη µεγαλύτερη αύξηση της τάξεως του 46% και η 31%. 

Συγκρίνοντας τα έτη 2013 και 2009, βλέπουµε πως µειώθηκαν οι χοιροτροφικές 

εκµεταλλεύσεις κατά 2,0%, ενώ σε ό,τι έχει σχέση µε τον αριθµό των εκτρεφόµενων ζώων, 

µειώθηκαν όλες οι κατηγορίες ζώων. Αναφορικά µε τον κλάδο της χοιροτροφίας που 

µελετάται στην παρούσα εργασία, διαπιστώνεται πως ο αριθµός των χοίρων µειώθηκε κατά 

18,9%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων, για κάθε περιφέρεια, 

βλέπουµε πως η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες κτηνοτροφικές 

περιοχές της Ελλάδας, στην οποία εκτρέφονται όλες οι κατηγορίες των ζώων, και η 

Θεσσαλία εκτρέφει τον µεγαλύτερο αριθµό χοιροειδών (146.749).  
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Γράφηµα 5. 

Εµπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα για το έτος 2009. 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (2011). Ελληνική Κτηνοτροφία. Ζωική Παραγωγή. 

Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας. ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών. Αθήνα. ∆ιαθέσιµο 

στο: http://wwww.minagric.gr/greek/data/18853.pdf [πρόσβαση Ιούλιος 15, 2016]. 

 

Για το χρονικό διάστηµα 2011-2013, η συνολική αξία της ζωικής παραγωγής 

σηµείωσε µείωση κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες, και η αξία της φυτικής παραγωγής σηµείωσε 

µείωση κατά 9,5 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ για το έτος 2013, µειώθηκε η αξία της ζωικής 

παραγωγής κατά 1,3%, από ότι η αξία της φυτικής παραγωγής (-8,4%) (Πίνακας 1.1). Από 

τους διάφορους κλάδους και τα ζωικά προϊόντα, το σηµαντικότερο ζωικό προϊόν για την 

ακαθάριστη αξία της ζωικής παραγωγής συµπεραίνεται πως είναι το γάλα (11,6%), και η 

αιγοπροβατοτροφία συµπεραίνεται πως είναι ο δυναµικότερος κλάδος µε 7%. 

  

 

 

Πίνακας 1.1. Εξέλιξη της αξίας της γεωργικής παραγωγής. 

Αξία φυτικής παραγωγής              Αξία ζωικής παραγωγής      Συνολική αξία παραγωγής  

Εκατ. €      Μεταβολή %     Εκατ. €    Μεταβολή %       Εκατ. €        Μεταβολή % 

  

2011         7.079,7                            2.835,8                             9.915,5 
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2012         7.012,3         - 0,1            2.767,7          -2,5             9.780,0                -1,4 

2013         6.467,3          -8,4            2.732,3          -1,3             9.199,6                -6,3 
Πηγή: European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development and Eurostat. Στο: 

Ρεζίτη, Ι. (2014). Η Ελληνική Κτηνοτροφία. ∆ιαθέσιµο στο: http://www.farmanews.gr/Article.php?ID=1853 

[πρόσβαση Σεπτέµβριος 29, 2016]. 

  

Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζεται η κατανοµή των ζωικών µονάδων και του ζωικού 

κεφαλαίου για το χρονικό διάστηµα 2010-2012. Στο ζωικό κεφάλαιο το µεγαλύτερο ποσοστό 

κατέχουν: τα πρόβατα (61,4%), οι αίγες (27%), οι χοίροι (7%) και τα βοοειδή (4,4%) Το 2012 

παρατηρείται µικρότερος αριθµός αιγοπροβάτων και χοίρων συγκριτικά µε το έτος 2011, µε 

µικρή όµως αύξηση (+0,6%) στα βοοειδή. Την περίοδο 2011-2012 οι κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις µειώθηκαν κατά 1,7%. Οι προβατοτροφικές και αιγοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις συµµετείχαν περισσότερο µε ποσοστά 45,6% και 35,8%, αντίστοιχα. Οι 

εκµεταλλεύσεις στο σύνολό τους µειώθηκαν, κυρίως επειδή µειώθηκαν οι χοιροτροφικές 

εκµεταλλεύσεις (-4,9%), αλλά και οι αιγοτροφικές (-3,5%). Όµως, παρατηρείται αύξηση στα 

βοοειδή, τους χοίρους και τις αίγες ανά εκµετάλλευση το έτος 2012 συγκριτικά µε το 2011 

και µειώθηκαν σε αριθµό τα πρόβατα ανά εκµετάλλευση (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2014- Πίνακας 1.2). 

 

 Πίνακας 1.2. Ζωικές εκµεταλλεύσεις και αριθµός ζώων. 

                    2010               2011                 2012           % 2011/2010       % 2012/2011 

 

Βοοειδή             685.157            680.749             684.825                -0,6                  +0,6 

Χοίροι            1.118.686          1.119.742          1.099.342                +0,1                 -1,8 

Πρόβατα         9.791.046          9.780.986         9.586.719                +0,1                 -2,0 

Αίγες             4.462.034           4.295.864         4.238.515                 -3,7                 -1,3 

Σύνολο        16.056.923         15.877.341       15.609.400                 -1,1                 -1,7 

Ζωικές εκµεταλλεύσεις 

                        2010     2011                2012              % 2011/2010           % 2012/2011 

  

Βοοειδή           17.047        17.170              17.241                   +0,7                         +0,4 

Χοίροι             19.796         20.750             19.724                   +4,8                          -4,9 

Πρόβατα         92.899         91.030             90.911                    -0,2                           -0,1 

Αίγες              72.945         73.938             71.373                   +1,4                           -3,5 

Σύνολο         202.687       202.888            199.249                 +0,01                          -1,8 
 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 Την τριετία 2010-2013, µειώθηκε η συνολική παραγωγή κρέατος. Το έτος 2013 

µειώθηκε κατά 6% συγκριτικά µε το έτος 2012 (Πίνακας 1.3) και σηµειώθηκαν συνολικές 

µειώσεις στο αιγοπρόβειο κρέας (-23%) και το αίγειο γάλα (-30%) την τριετία 2010/2013. 
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Πίνακας 1.3. Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής κρέατος και γάλακτος (χιλ. τόνοι). 

Βόειο      Χοίρειο    Αιγοπρόβειο    Πουλερικών     Αγελαδινό     Πρόβειο Αίγειο 

κρέας       κρέας           κρέας                κρέας                γάλα           γάλα      γάλα 

2010       58,03     113,72       107,05                 178             666            553         152 

2011       59,23     115,12       104,76                 175,23        642            521         133 

2012       56,16     114,63         99,37                 181,65        627            497         115 

2013       50,12     108,64         85,71                 180,47          -                -             - 

 Πηγή: Eurostat και ΕΛΟΓΑΚ 

 

Το διάστηµα της τετραετίας 2007-2010 το σύνολο του εργατικού δυναµικού στις 

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις σηµείωσε σηµαντική µείωση (-27%). Η µεγαλύτερη µείωση 

παρουσιάστηκε στην απασχόληση στις εκµεταλλεύσεις αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (-

5,5%) και οι εκµεταλλεύσεις θηλαζουσών αγελάδων (-30%), αιγοπροβάτων (28,5%), 

πάχυνσης (24%). Στις ζωικές εκµεταλλεύσεις η συνολική απασχόληση από το 2007-2010 

παρουσιάζει πτωτική πορεία (-27,5%) σύµφωνα µε τα στοιχεία της Μελέτης ∆ιαρθρώσεων 

Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. Οι εκµεταλλεύσεις αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 

θηλαζουσών υπέστησαν µεγαλύτερη µείωση εργατικού δυναµικού κατά -56% και -30%, 

αντιστοίχως. Η µείωση εργατικού δυναµικού στις εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων άγγιξε το 

ποσοστό του -28,5%, των πουλερικών (-20%) και τέλος των χοίρων (-17%). Οι µειώσεις 

οφείλονται κυρίως στη µείωση της οικογενειακής εργασίας αλλά και στην εγκατάλειψη της 

εκµετάλλευσης (περίπτωση γαλακτοπαραγωγών). Η φθίνουσα πορεία της κτηνοτροφικής 

παραγωγής έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς µε 

εγχώρια ζωικά προϊόντα. Το ποσοστό αυτάρκειας των προϊόντων ζωικής παραγωγής-αλιείας 

το 2012 ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 76% (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2012). Το βόειο κρέας έχει 

αυτάρκεια 31% από 52% που ήταν το 1980 και το χοίρειο 38% από 95% το 1980. Η 

αυτάρκεια στο αγελαδινό γάλα ανέρχεται στο 61% και στο αιγοπρόβειο στο 98%. Έτσι 

προκύπτει ότι η εγχώρια παραγωγή αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της κατανάλωσης σε 

προϊόντα ζωικής προέλευσης.  

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα το έλλειµµα να καλύπτεται από υψηλές 

εισαγωγές, οι οποίες διαχρονικά αποτελούν περίπου το 30% των εισαγωγών των αγροτικών 

προϊόντων και τροφίµων (Πίνακας 1.4). Από τις εισαγωγές κρέατος το 75% αφορά κυρίως 

εισαγωγές βόειου και χοιρινού κρέατος, µε κύριες χώρες προέλευσης τη Γαλλία για βόειο και 

την Ολλανδία για χοιρινό. Σχετικά µε τις εισαγωγές γαλακτοκοµικών, το τυρί αποτελεί το 

52% των εισαγωγών και το γάλα µε τα προϊόντα γάλακτος το 35% των εισαγωγών, µε κύριες 

χώρες προέλευσης τη Γερµανία και την Ολλανδία. 
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Πίνακας 1.4. Εισαγωγές κυριοτέρων ζωικών προϊόντων. 

Κρέας                            Γαλακτοκοµικά                  Αγροτικά Προϊόντα & Τρόφιµα 

             σε εκατ. €        %             σε  εκατ. €                %                            σε εκατ. € 

2008         1.190             17                   809                     11                                   7.054 

2009         1.184             19                   751                     12                                   6.396 

2010         1.127             18                   797                     13                                   6.299 

2011         1.149             18                   821                     13                                   6.461 

2012         1.146            18                    753                     12                                   6.335 

2013         1.122             17                  824                      13                                   6.537 

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Σχετικά µε τις εξαγωγές ζωικών προϊόντων, το έτος 2013 ένα µικρό µερίδιο 7% του 

συνόλου των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κατέχουν τα γαλακτοκοµικά, 

ενώ οι εξαγωγές κρέατος είναι σε αµελητέα επίπεδα. Στο ελλειµµατικό ισοζύγιο των ζωικών 

προϊόντων (Πίνακας 1.5) για το 2013 θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, συγκριτικά µε 

το 2009, οι εξαγωγές γαλακτοκοµικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 30% λόγω της µεγάλης 

αύξησης των εξαγωγών σε γιαούρτι (45%) και τυριά (28%). Όσον αφορά τα κρέατα, το 

αιγοπρόβειο είναι το πιο εξαγώγιµο µε µερίδιο 30% επί του συνόλου των εξαγωγών κρέατος, 

µε χώρες προορισµού κυρίως την Ιταλία (64%) και την Ισπανία (12%). Το 50% των 

εξαγωγών γιαουρτιού προωθείται σε Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο και το 60% των εξαγωγών 

σε τυριά σε Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ιταλία. 

  

Πίνακας 1.5. Το ισοζύγιο ζωικών  προϊόντων (σε εκατ. €).  

                                 Εισαγωγές                     Εξαγωγές                         Ισοζύγιο 

2008                            1.999                                374                           -1.625 

2009                            1.934                                362                           -1.572 

2010                            1.923                                396                           -1.527 

2011                            1.970                                401                           -1.569 

2012                            1.899                                426                           -1.473 

2013                            1.946                                473                           -1.473 

 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

1.2 Ο κλάδος της Χοιροτροφίας  

 

Η χοιροτροφία στη χώρα µας θεωρείται ως ένας από τους πιο δυναµικούς κλάδους της 

κτηνοτροφίας και της αγροτικής µας οικονοµίας, καλύπτοντας το 25% της εγχώριας 
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παραγωγής κρέατος µε ποσοστό αυτάρκειας περίπου 35%. Η παραγωγή χοιρείου κρέατος που 

το 2009 ανήλθε σε 115.000 τόνους προέρχεται από παραγωγικό υλικό 100.000 χοιροµητέρων 

εκ των οποίων το 80% εντατικής εκτροφής. Ο τοµέας παρέχει απασχόληση σε χιλιάδες 

οικογένειες. Η διαρκώς αυξανόµενη κατανάλωση χοιρινού κρέατος σε συνδυασµό µε τις 

υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών διαµορφώνουν νέες συνθήκες ανταγωνισµού. Η 

εφαρµογή σύγχρονων µορφών οργάνωσης της παραγωγής, µε ταυτόχρονη τήρηση κανόνων 

που αφορούν τη δηµόσια υγεία, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, αναµένεται να 

οδηγήσει σε ανάπτυξη του κλάδου και ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων χοιροτροφίας. 

Στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας 

(συµπεριλαµβανοµένης της Εύβοιας - εκτός της Αττικής), Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, και 

Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας 

παραγωγής χοιρινού κρέατος (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2011). 

Παγκοσµίως, η παραγωγή χοιρινού κρέατος υπολογίζεται γύρω στους 78 εκατοµµύρια 

τόνους, µε την Κίνα να παράγει το 50% της παγκόσµιας παραγωγής χωρίς να διεκδικεί 

ισχυρή θέση στην παγκόσµια αγορά χοιρινού κρέατος. (USDA, Statistics Canada. Database 

Selection Code TABPIGRO). H E.E. είναι η πρώτη εξαγωγική δύναµη σε χοιρινό κρέας 

παγκόσµια και ακολουθούν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ταϊβάν. 

Το γεγονός των παράνοµων «ελληνοποιήσεων» κρεάτων τα οποία προέρχονται από 

το εξωτερικό, µαζί µε τις αυξηµένες τιµές των ζωοτροφών και την αδυναµία πρόσβασης σε 

τραπεζικό δανεισµό, αποτελούν τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

χοιροτροφική παραγωγή στην Ελλάδα. Από τις 95.000-100.000 χοιροµητέρες που υπήρχαν 

στη χώρα µας το έτος 2009, το 2011 µειώθηκε ο αριθµός στις 50.000. Η ελληνική παραγωγή 

καλύπτει µόλις το 30% της εγχώριας κατανάλωσης. Όµως, οι χοιροτρόφοι καταγγέλλουν ότι 

γίνεται µεγάλος αριθµός «ελληνοποιήσεων», µε αποτέλεσµα να υπάρχουν δυσκολίες στην 

απορρόφηση του προϊόντος τους. 

Οι τιµές των ζωοτροφών καθορίζουν και το κόστος παραγωγής σε µεγάλο βαθµό. 

Έτσι, το καλαµπόκι (µε µέση τιµή στα 21 λεπτά το κιλό), το σογιάλευρο (µε µέση τιµή στα 

38 λεπτά το κιλό) και τα πίτουρα (µε µέση τιµή στα 17 λεπτά το κιλό), αντιπροσωπεύουν το 

85% του σιτηρεσίου των ζώων. Αλλά και η απόσταση της χοιροτροφικής µονάδας από το 

εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών επηρεάζει την τιµή τους. Αν συνεχιστεί όµως η φθίνουσα 

πορεία της εγχώριας παραγωγής τότε κινδυνεύει να χαθεί ένα µεγάλο µέρος της αγοράς, µε 

αποτέλεσµα να απαξιωθεί το ελληνικό χοιρινό (Παϊσιάδης, 2011, σ. 13). 

Ο κλάδος αντιµετωπίζει σήµερα την αβεβαιότητα για το µέλλον. Το προϊόν είναι 

ελλειµµατικό, όµως παρόλα αυτά υπάρχει πρόβληµα διάθεσης. Αυτό οφείλεται σε δύο 
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λόγους: πρώτον, στο ότι η διακίνηση του προϊόντος γίνεται από έναν µικρό αριθµό 

µεγαλεµπόρων και δεύτερον, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό χοιρινού που διακινείται στην 

ελληνική αγορά προέρχεται από ελληνικά κρέατα που τις περισσότερες φορές «βαφτίζονται» 

ελληνικά. Εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, το βασικότερο για τον καταναλωτή είναι η φτηνή 

τιµή και τα προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό είναι σε φτηνότερη τιµή σε σχέση µε 

τα εγχώρια. Αν όµως ο καταναλωτής µπορούσε να διασφαλίσει πως το κρέας που αγοράζει 

είναι ελληνικό, τότε σίγουρα θα το προτιµούσε γιατί είναι καλύτερης ποιότητας. 

Παράλληλα, άλλο πρόβληµα που ταλανίζει τον κλάδο είναι η τιµή στα δηµητριακά, 

που στον κλάδο της χοιροτροφίας, αποτελούν το 70-80% του κόστους παραγωγής, τα οποία 

τα τελευταία χρόνια έχουν υψηλές τιµές, µε αποτέλεσµα να αυξάνουν το κόστος παραγωγής. 

Προκειµένου να προχωρήσουν οι χοιροτρόφοι σε κάποιες επενδύσεις, δύνανται να 

ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης και στον Αναπτυξιακό νόµο. Αλλά ένα χοιροτροφείο 

αποτελεί µια µεγάλη επένδυση. Κοστίζει 5-6 χιλιάδες ευρώ. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα 

να σηµειώνεται συνεχής µείωση του αριθµού των χοιροτρόφων. Όµως, το πρόβληµα δεν 

είναι µόνο η µείωση των παραγωγών αλλά και ότι όσοι κατάφεραν να παραµείνουν στον 

τοµέα έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν τον αριθµό των χοιροµητέρων. 

Παράλληλα, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης σηµειώνονται µεγάλες καθυστερήσεις 

στην εξόφληση των προϊόντων. Εξαιτίας της κατάστασης αυτής, πολλοί χοιροτρόφοι 

αναγκάζονται να µειώσουν τον αριθµό χοιροµητέρων. Όµως, παρόλο που η µειωµένη 

παραγωγή µπορεί να φαίνεται ότι θα κρατήσει τις τιµές, στην πραγµατικότητα, αν πέσει η 

παραγωγή κάτω από ένα κρίσιµο όριο, τότε έχοντας χάσει την αγορά, θα απαξιωθεί το 

εγχώριο προϊόν και θα κατακλυστούµε από τα εισαγόµενα (Παϊσιάδης, 2011, σ. 14-15). 

Πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Γεωργίας αποτελεί ο εκσυγχρονισµός των 

ήδη λειτουργούντων εκµεταλλεύσεων, την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, την 

εφαρµογή της ορθής υγιεινής πρακτικής, την ευζωία των ζώων, που είναι οι βάσεις της 

ασφάλειας των παραγοµένων προϊόντων. Επί πλέον, µέσω της εξασφάλισης της αναγκαίας 

σφαγειοτεχνικής υποδοµής, τον εκσυγχρονισµό - ίδρυση µονάδων τυποποίησης - 

επεξεργασίας του κρέατος, στόχο έχει να διατίθενται στην αγορά, ασφαλή - ποιοτικά 

προϊόντα. 

Στα εφαρµοζόµενα προγράµµατα ενίσχυσης επενδύσεων, λαµβάνεται υπόψη η 

διάρθρωση του κλάδου και η ελλειµµατικότητά του στην Ελλάδα. 

Μέσα σ΄αυτά τα πλαίσια, βασικός στόχος παραµένει η αύξηση της παραγωγής, όµως 

εντός της ενιαίας κοινοτικής αγοράς, πρέπει σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα τόσο της 

πρωτογενούς παραγωγής καθώς και τα επεξεργασµένα, να εξασφαλίζουν κανονική διέξοδο 
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στην αγορά, προκειµένου να ενισχυθούν επενδύσεις, τόσο για την πρωτογενή παραγωγή όσο 

και για τη µεταποίηση – εµπορία (Λουκέρη, 2003, σ. 40). 

Επιπροσθέτως, πολλές µονάδες έχουν προβλήµατα αδειοδότησης, και έτσι δεν 

µπορούν να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράµµατα.  

Ως προτεινόµενα µέτρα ανάπτυξης του κλάδου είναι:  

• Η διασφάλιση της «ταυτότητας» του κρέατος, δηλαδή ποιο είναι ελληνικό και ποιο 

εισαγόµενο. Να µπει ταυτότητα που θα είναι πραγµατική και όχι εικονική.  

• Όποιες χοιροτροφικές µονάδες είναι βιώσιµες να επιδοτηθούν, όµως παράλληλα να 

δηµιουργηθούν τέτοιες συνθήκες στην ελληνική αγορά που να δίνουν ένα εισόδηµα 

διαβίωσης σε αυτόν που θέλει να ασχοληθεί µε τον κλάδο. 

• Για την έλλειψη ρευστότητας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, θα 

µπορούσε να εγγυηθεί για όσους κάνουν επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα ότι δεν 

χρειάζεται να προσηµειώσουν υποθήκες στις τράπεζες. Έτσι κι αλλιώς, οι χοιροτροφικές 

µονάδες έχουν χαµηλή εµπορικότητα, αφού βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές, 

οπότε δεν γίνεται εφικτός ο δανεισµός από τις τράπεζες σε αυτές τις συνθήκες.  

• Αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι η αγροτική πολιτική. Θα πρέπει να βοηθηθεί ο 

γεωργός να σπείρει δηµητριακά, ώστε να έχουµε φθηνές ζωοτροφές για τα ζώα. 

(Παϊσιάδης, 2011, σ. 13-15). 

 

 

1.2 ∆ράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την 

επανάκαµψη της ελληνικής κτηνοτροφίας  

 

Στο σχεδιασµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η κτηνοτροφία 

παραµένει πρώτη προτεραιότητα. Στόχος είναι η πρωτογενής παραγωγή να αποτελέσει έναν 

από τους µοχλούς επανεκκίνησης της εθνικής οικονοµίας. Ο δρόµος είναι µακρύς και 

δύσκολος αλλά κάθε βήµα προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται µε σωστό σχεδιασµό και πάντα 

µε γνώµονα τα καλώς εννοούµενα συµφέροντα των κτηνοτρόφων και των αγροτών. 

 Ιδιαίτερα στον κλάδο της κτηνοτροφίας η δύσκολη κατάσταση επιτείνεται λόγω και 

της οικονοµικής κρίσης. Το Υπουργείο ενεργεί στοχεύοντας στην αυτάρκεια της χώρας σε 

ζωοκοµικά προϊόντα, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου και στην αντιστροφή του 

συσχετισµού συµµετοχής της ζωικής και φυτικής παραγωγής στο ΑΕΠ της χώρας. Η χώρα 
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µας είναι τραγικά ελλειµµατική σε ζωοκοµικά προϊόντα, µε αποτέλεσµα να σπαταλούµε 

σχεδόν το σύνολο των χρηµάτων που εισρέουν µε τη µορφή της ενιαίας ενίσχυσης, στις 

εισαγωγές κρέατος από τις βόρειες χώρες. 

 Για να ανατραπεί η κατάσταση αυτή, θα συνέβαλε καθοριστικά ο σχεδιασµός του 

νέου Προγράµµατος Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής. 

Παράλληλα, κύριο µέληµα του Υπουργείου είναι να µειωθεί η γραφειοκρατία για την 

ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ώστε να συµβάλει αποφασιστικά στον 

εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Τα Σχέδια Βελτίωσης, τα 

οποία παρέµεναν στάσιµα, προχώρησαν και ολοκληρώθηκε µέσα σε λίγους µήνες η 

αξιολόγηση του συνόλου αυτών. Μάλιστα τα 1.500 από τα 7.735 Σχέδια Βελτίωσης, είναι 

προτάσεις για επενδύσεις στην κτηνοτροφία, στα οποία δόθηκε προτεραιότητα και προχωρά 

η ολοκλήρωσή τους. 

Όµως, η άνοδος των τιµών διεθνώς, µε ενδεικτικότερη όλων την κλιµάκωση της τιµής 

της σόγιας στις αγορές, κατέστησε δύσκολη την κατάσταση στην κτηνοτροφία, καθώς 

συνδυάστηκε µε τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία που πλήττει την Ελλάδα.  

Προκειµένου να άρει αυτή την αρνητική κατάσταση, το Υπουργείο ήδη έχει κάνει 

αποφασιστικά βήµατα για την καταβολή της εξισωτικής αποζηµίωσης, την επιστροφή του 

φόρου του λεγόµενου αγροτικού πετρελαίου και την έγκαιρη απόδοση της ενιαίας ενίσχυσης 

στους δικαιούχους κτηνοτρόφους και αγρότες. Ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε το άρθρο 68 

για το ποιοτικό παρακράτηµα και την ενίσχυση de minimis µε στόχο την παροχή της 

αναγκαίας ρευστότητας στους κτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών και τη συνέχιση της 

λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

Σχετικά µε το µείζον ζήτηµα της µειούµενης ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων, δεν µπορεί και δεν πρέπει ο βασικός παράγοντας των αποφάσεων να είναι µόνο 

το κόστος παραγωγής καθώς το χαµηλό κόστος αποτελεί µόνο τη µία όψη του νοµίσµατος 

της ανταγωνιστικότητας, η άλλη είναι η υψηλή ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος και σε 

αυτή θα ήταν επωφελέστερο να επενδύσουν οι Έλληνες παραγωγοί. 

 ∆εν θα ήταν παρά µια ουτοπία, το να επιχειρήσουµε να ανταγωνιστούµε τους βόρειο-

Ευρωπαίους µε τις µεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων ή τις εκτός Ε.Ε. χώρες µε το χαµηλότατο 

κόστος παραγωγής. Αντιθέτως, οφείλουµε να επικεντρωθούµε στα δικά µας συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα, να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο τις δυνατότητες που µας προσφέρει η 

συµµετοχή στην Ε.Ε. και µε εφαλτήριο την αγροτική µας παράδοση να πραγµατοποιήσουµε 

το άλµα της ανάπτυξης της ελληνικής κτηνοτροφίας. Έχοντας πολύτιµα εργαλεία στα χέρια 
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του ο Έλληνας κτηνοτρόφος, µπορεί να αλλάξει την υφιστάµενη κατάσταση αρκεί να 

πιστέψει στις δυνάµεις και να ξεφύγει από τη στρεβλή λογική των επιδοτήσεων που έγειρε τη 

πλάστιγγα υπέρ της ποσότητας και σε βάρος της ποιότητας (Χαρακόπουλος, 2013). 

 

1.3 Η αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών θεµάτων  

 

Η παραγωγή χοίρειου κρέατος συγκεντρώνεται όχι µόνο σε ορισµένα κράτη µέλη, αλλά σε 

ιδιαίτερες περιοχές εντός των κρατών αυτών (π.χ. δυτική Φλάνδρα στο Βέλγιο, Βρετάνη στη 

Γαλλία). ∆εδοµένης της συγκέντρωσης της παραγωγής σε τέτοιου είδους περιοχές και της 

περιορισµένης έκτασης της γης που είναι διαθέσιµη για τη διάθεση των ζωικών αποβλήτων, 

για παράδειγµα ως λίπασµα, έχουν προκύψει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, τα υδατορρεύµατα απειλούνται µε ρύπανση. 

Οι παραγωγοί χοίρειου κρέατος υποχρεούνται τόσο από τη νοµοθεσία της ΕΕ όσο και 

από τις εθνικές νοµοθεσίες να συµµορφώνονται µε όλο και αυστηρότερα περιβαλλοντικά 

πρότυπα. Οι εν λόγω περιβαλλοντικές προκλήσεις έχουν άµεσο περιοριστικό αντίκτυπο στην 

παραγωγή χοίρειου κρέατος. Σε ορισµένες περιφέρειες/χώρες (π.χ. Φλάνδρα/Βέλγιο και 

Κάτω Χώρες) επιβάλλονται περιορισµοί στους αριθµούς των χοίρων και την παραγωγή, και 

οι παραγωγοί ενθαρρύνονται να παύσουν τη δραστηριότητά τους. Σε άλλες περιοχές/χώρες 

(για παράδειγµα Ισπανία), εξακολουθεί να είναι δυνατή κάποια αύξηση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

2.1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Ανάµεσα στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

κατατάσσεται πρώτη, µε κριτήριο την έκταση (19.146 τετρ. χιλ., 14,5 % της συνολικής 

έκτασης της χώρας) και δεύτερη µε κριτήριο τον πληθυσµό (1.874.597 κάτοικοι, 17,1 % του 

πληθυσµού της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2003)). Αποτελείται από τους Νοµούς Ηµαθίας, 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η Περιφέρεια Κ. 

Μακεδονίας είναι η πιο αναπτυγµένη µεταξύ των βορείων Περιφερειών της χώρας, λόγω της 

επικράτησης παραγόντων που σχετίζονται µε τους διαθέσιµους φυσικούς και ανθρώπινους 

πόρους, την ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, την ανάπτυξη βιώσιµων αστικών κέντρων, µε 

επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, και τη διάρθρωση και το δυναµισµό των παραγωγικών της 

κλάδων. 

 Από στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το έτος 2007 η Κ. Μακεδονία παρήγαγε το 13,5 % του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, γεγονός που την κατατάσσει δεύτερη, µετά την 

Αττική, σε επίπεδο χώρας. Ο πρωτογενής τοµέας της Περιφέρειας συνεισέφερε κατά 20,0% 

στη συνολική ακαθάριστη αξία του πρωτογενή τοµέα της χώρας, την υψηλότερη µεταξύ των 

13 Περιφερειών, ο δευτερογενής κατά 15,9% και ο τριτογενής κατά 12,4%. Η τοµεακή 

συνεισφορά στη συνολική ακαθάριστη αξία για την Περιφέρεια διαµορφώθηκε σε 7,6%, 

21,2% και 71,2% για τον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα αντίστοιχα, 

ενώ, σε επίπεδο χώρας, ο πρωτογενής τοµέας συνεισέφερε κατά 4,1%. Ως προς την 

απασχόληση, επισηµαίνεται ότι το 16% περίπου του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας 

απασχολούνταν, το 2001, στον πρωτογενή τοµέα (ΕΛΣΤΑΤ, 2005). 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, καθίσταται προφανής η ιδιαίτερη συνεισφορά του 

πρωτογενή τοµέα στην οικονοµία της Περιφέρειας, σε σχέση µάλιστα µε τα αντίστοιχα 

ποσοστά άλλων Περιφερειών. Η ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας, ο οποίος 

αποτελεί βασικό τοµέα της οικονοµίας της, οφείλεται στην αξιοποίηση διαθέσιµων φυσικών 

πόρων και τη σχετικά αρτιότερη ανάπτυξη υποδοµής εµπορίας και µεταποίησης των 
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προϊόντων του πρωτογενή τοµέα από αυτήν άλλων περιοχών. Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ 

(2005), κατά το 2001 τον πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας αποτελούσαν 116.838 

εκµεταλλεύσεις, µέσου µεγέθους 54,4 στρ.. Το 49,2% των εκτάσεων αρδευόταν, γεγονός που 

αποτελεί κύριο πλεονέκτηµα του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας. Οι επικρατούσες 

παραγωγικές κατευθύνσεις διαµορφώθηκαν σε µεγάλο βαθµό από την ασκηθείσα αγροτική 

πολιτική, η οποία ενθάρρυνε την επικράτηση των χειµερινών σιτηρών και του καπνού σε µη 

αρδευόµενες εκτάσεις και τις καλλιέργειες αραβοσίτου, τεύτλων και βαµβακιού στις 

αρδευόµενες. Άλλοι κλάδοι φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερης σηµασίας για την Περιφέρεια, 

είναι η αµπελουργία και η δενδροκοµία. Η ζωική παραγωγή αποτελεί σηµαντικό κλάδο για 

την Περιφέρεια, ιδιαίτερα η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία. Σηµειώνεται πως στην Κ. 

Μακεδονία υπάρχουν πολλές ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, για τις οποίες οι τοµείς της 

γεωργίας και κτηνοτροφίας αποτελούν κύρια, ή και µοναδική, πηγή απασχόλησης και 

εισοδήµατος (Σαµαθρακής και συν., χωρίς χρονολογία). 

 

2.2 Το γεωγραφικό προφίλ του Νοµού Πιερίας 

 

Ο νοµός Πιερίας είναι ένας παραθαλάσσιος νοµός µε πρωτεύουσα την Κατερίνη, η οποία 

βρίσκεται πάνω στον οδικό και σιδηροδροµικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης, µε έντονη 

τουριστική κίνηση και λόγω θέσης αλλά και εξαιτίας του συνδυασµού πολλών τουριστικών 

πόλων έλξης. 

 Στα ορεινά του νοµού δεσπόζει ο Όλυµπος και τα Πιέρια όρη και µετά τον κάµπο 

απλώνεται το Αιγαίο πέλαγος. Ο συνδυασµός αυτός προσφέρει στον επισκέπτη γρήγορες 

εναλλαγές βουνού και θάλασσας, ιδανικές για διακοπές. Σε συνδυασµό µε τους 

αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους αποτελεί αναµφισβήτητα έναν από τους πλέον 

τουριστικούς νοµούς της χώρας. 

Ξεκινώντας από τον Όλυµπο, το βουνό των 12 αρχαίων θεών που είναι και το 

ψηλότερο της χώρας (2917 µ.), ο επισκέπτης µπορεί να επισκεφθεί το αρχαίο ∆ίον, την ιερή 

πόλη των Μακεδόνων, που έλαβε το όνοµά της από το ∆ία, όπου απλώνεται µπροστά του 

σχεδόν όλη η παλιά πόλη µε το αρχαίο θέατρο, στο οποίο δίνονται αρχαίες παραστάσεις κατά 

τη διάρκεια του φεστιβάλ Ολύµπου που λαµβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι, ενώ ταυτόχρονα 

µπορεί να δει και τα ευρήµατα της περιοχής στο µουσείο. Στη συνέχεια το Λιτόχωρο στους 

πρόποδες του Ολύµπου απ' όπου µπορεί να εκδράµει µέχρι τη θέση Πριόνια µε αυτοκίνητο 
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και µετά µέχρι την κορυφή µε τα πόδια. Χιονοδροµικό κέντρο για το κοινό δεν υπάρχει στον 

Όλυµπο ο οποίος όµως προσφέρεται για ορειβασία. 

Στα παράλια του νοµού συναντά ο επισκέπτης οργανωµένα παραθεριστικά κέντρα, 

που προσφέρουν τα πάντα µε κύριο στοιχείο την καταγάλανη θάλασσα και τις απέραντες 

παραλίες. Τέτοιες περιοχές είναι ο Πλαταµώνας, οι Νέοι Πόροι, η παραλία του Νέου 

Παντελεήµονα, η παραλία Σκοτίνας, η Λεπτοκαρυά, η Πλάκα Λιτοχώρου, η παραλία 

Κατερίνης, η Μεθώνη και ο Μακρύγιαλος. Στις περιοχές αυτές καθώς και στην Κατερίνη ο 

επισκέπτης ιστορεί να διαµείνει σε κάθε είδους κατάλυµα, από πολυτελή ξενοδοχεία µέχρι 

ωραιότατα κάµπινγκ και ενοικιαζόµενα δωµάτια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

Κύριες εκδηλώσεις στο νοµό είναι η έκθεση κερασιών το Μάιο, το φεστιβάλ 

Ολύµπου µε ποικιλία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο ∆ία και στο ενετικό κάστρο του 

Πλαταµώνα τον Αύγουστο και το φεστιβάλ σταφυλιού στην Κατερίνη το Σεπτέµβριο 

(Κολτσιδόπουλος, 2000, σ. 149). 

 

2.3 Οικονοµικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συµµετέχει µε 4,8% στο Ακαθάριστο Προϊόν της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και καταλαµβάνει την έκτη θέση ανάµεσα στους επτά 

(7) Νοµούς. 

Η οικονοµία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό 

από τον τοµέα των υπηρεσιών, το ποσοστό των οποίων στο ακαθάριστο προϊόν (ΑΠ) 

ανέρχεται σε 77,08% και είναι από τα υψηλότερα της χώρας. Ο πρωτογενής τοµέας 

συµµετέχει στο ΑΠ µε ποσοστό συµµετοχής 13,86% και είναι υψηλότερος του µέσου όρου 

της χώρας. Ο δευτερογενής τοµέας εµφανίζεται ιδιαίτερα χαµηλός εξαιτίας της 

αποβιοµηχάνισης τη δεκαετία του ΄90, µε ποσοστό συµµετοχής µόλις 9,04% στο συνολικό 

ΑΠ της Π.Ε.. Πρόκειται για ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά της χώρας.  

Για το χρονικό διάστηµα 2003 και 2004 παρατηρείται σηµαντική βελτίωση της 

επιχειρηµατικότητας, µε τον αριθµό των νέων επιχειρήσεων να είναι σηµαντικά υψηλότερος 

αυτών που διαγράφονται. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κατοίκων της Π.Ε. αυξήθηκε από 7.179 ευρώ το 1998 σε 

8.987 το 2002. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να αποτελεί µόνο το 68,75% (2002) του µέσου 

όρου της χώρας. 
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Παρατηρήθηκε επίσης πως τη διετία 2013-2015, µεταβλήθηκαν σηµαντικά τα 

ανωτέρω οικονοµικά µεγέθη, χωρίς να καταγράφονται σε επίσηµα στοιχεία.  

Τέλος, η Πιερία ανήκει στις τριτογενοποιηµένες Π.Ε. της χώρας. Η συµµετοχή της 

γεωργίας µειώνεται διαχρονικά, ενώ η µεταποίηση βρίσκεται σε πάρα πολύ χαµηλό επίπεδο 

(Κοσµαδάκης, 2015).  

 

2.4 Ο χαρακτήρας του κτηνοτροφικού τοµέα της Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Ο δυναµικός χαρακτήρας του κτηνοτροφικού τοµέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

αποτυπώνεται στους συντελεστές συγκέντρωσης των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Το 

αγελαδινό γάλα παρουσιάζει µια σαφή αυξανόµενη τάση συγκέντρωσης κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο. Τα πρώτα έτη, η έντονη προστασία του κλάδου είχε ως αποτέλεσµα 

την εξάπλωση της δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η αύξηση των συντελεστών συγκέντρωσης από το έτος 1991 και έπειτα (από 

0,28 σε 0,48) αντανακλά τις συνέπειες από την εισαγωγή του συστήµατος των ποσοστώσεων. 

Το σύστηµα είχε ως συνέπεια και τη συγκέντρωση της παραγωγής σε συγκεκριµένες 

περιοχές, κυρίως στο Νοµό Θεσσαλονίκης, όπου αναπτύχθηκαν µεγάλες αγελαδοτροφικές 

µονάδες. Πρόκειται για επιχειρηµατικής µορφής εκµεταλλεύσεις, υψηλής παραγωγικότητας 

και εντάσεως κεφαλαίου, οι οποίες παράγουν σηµαντικό ποσοστό του αγελαδινού γάλακτος 

που παράγεται στη χώρα. Η κρεοπαραγωγός βοοτροφία συγκεντρώνεται κυρίως στο Νοµό 

Κιλκίς, ωστόσο στην περιοχή Κερκίνης του Νοµού Σερρών η εκτροφή βουβαλιών αποτελεί 

δραστηριότητα µε αξιόλογα οικονοµικά αποτελέσµατα και ιδιαίτερη σηµασία για την 

προστασία της βιοποικιλότητας και των γενετικών πόρων παραδοσιακών φυλών. 

Οι κλάδοι της χοιροτροφίας και της πτηνοτροφίας παρουσιάζουν αυξανόµενους 

συντελεστές συγκέντρωσης. Η χοιροτροφία ασκείται κυρίως στο Νοµό Πιερίας και σε 

περιοχές των Νοµών Ηµαθίας και Κιλκίς, όπου και έχει τις υψηλότερες τάσεις 

συγκέντρωσης. Η σηµασία του για τις περιοχές αυτές έγκειται, ενδεχοµένως, στην επίτευξη 

οικονοµιών µεγέθους, οι οποίες προσιδιάζουν στα αµιγώς επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά 

των εκµεταλλεύσεων του κλάδου. Η πτηνοτροφία ασκείται σε περιοχές του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, όπου χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα εντατικά παραγωγικά συστήµατα. Οι 

αυξανόµενες επενδύσεις στον κλάδο διαµορφώνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα το 
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συντελεστή συγκέντρωσης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος 

διαµορφώνεται σε 0,49 και 0,35 για την κρεοπαραγωγή και την αυγοπαραγωγή αντίστοιχα. 

Η συγκέντρωση της παραγωγής αίγειου και πρόβειου γάλακτος είναι χαµηλή, χωρίς 

ιδιαίτερες αυξοµειώσεις κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι κλάδοι αυτοί είναι ιδιαίτερης 

οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας για τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές όλων των 

Νοµών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους 

βοσκοτόπους και παρέχοντας εισόδηµα και απασχόληση σε περιοχές όπου η αγροτική 

οικονοµία δεν είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη. Για τους ίδιους κλάδους, η συγκέντρωση της 

κρεοπαραγωγής είναι ακόµη χαµηλότερη, µε αυξητική, όµως, τάση, και συνδέεται µε τη 

διαχρονική ανάπτυξη µεταποιητικών µονάδων (σφαγείων) σε διάφορες περιοχές της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ουσιαστική µείωση της 

συγκέντρωσης παραγωγής αίγειου κρέατος στο Νοµό Χαλκιδικής, µε αντίστοιχη, περίπου, 

αύξησή της στο Νοµό Πιερίας (Σαµαθρακής και συν., χωρίς χρονολογία). 

 

2.5 Ο πρωτογενής τοµέας ως οικονοµική δραστηριότητα στο Νοµό Πιερίας 

 

Ο πρωτογενής τοµέας στο ∆ήµο Κατερίνης αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες 

παραγωγής εισοδήµατος. Ο ∆ήµος διαθέτει µια πολύ µεγάλη ποικιλία παραγωγικών 

δραστηριοτήτων τόσο στο χώρο της φυτικής, όσο και στο χώρο της ζωικής παραγωγής, 

καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων που εµφανίζονται σε 

εθνικό επίπεδο. Σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση αυτού του παραγωγικού ανάγλυφου παίζει η 

γεωµορφολογία του, καθώς εκτείνεται από τα παράλια του Θερµαϊκού Κόλπου έως τα Πιέρια 

Όρη (Κοσµαδάκης, 2015
.
 Χατζηχριστοδούλου, 2012). 

 Το µεγαλύτερο τµήµα της έκτασης καλλιεργείται µε αροτριαίες καλλιέργειες (σιτηρά, 

καπνός, βαµβάκι κλπ) ενώ σηµαντικό χώρο καλύπτουν και οι δενδρώδεις καλλιέργειες 

(κερασιές, ακτινίδια, ροδακινιές, καρυδιές, ελιές κλπ). Ακόµη, εµφανίζονται σηµαντικές 

εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται κηπευτικά. Τέλος, ένα σηµαντικό τµήµα της 

παραγωγικής γης βρίσκεται σε καθεστώς αγρανάπαυσης.  

Ξεχωριστή θέση στη διάρθρωση του πρωτογενή τοµέα κατέχει η αµπελοκαλλιέργεια, 

κύρια οινοποιήσιµων ποικιλιών σταφυλιών. 

Ο χώρος της ζωικής παραγωγής κατέχει και αυτός σηµαντική θέση στη διαµόρφωση 

του αγροτικού εισοδήµατος στο ∆ήµο. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας εντοπίζεται κυρίως 

στην πτηνοτροφία, χοιροτροφία, αλλά και στην εκτροφή µικρών και µεγάλων ζώων όπως 
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αιγοπροβάτων και βοοειδών σε σταβλισµένη ή αγελαία µορφή εκτροφής, καθώς και 

µελισσιών. 

Η αξιοποίηση των προγραµµάτων που αφορούν ενισχύσεις σε σχέδια βελτίωσης, 

νέους γεωργούς, βιολογικές καλλιέργειες, πρόωρη συνταξιοδότηση, µετεγκαταστάσεις και 

θερµοκήπια οδήγησε σε σηµαντικές διαφοροποιήσεις στον πρωτογενή τοµέα 

(εντατικοποίηση κτηνοτροφίας, εκµηχάνιση καλλιεργειών, βιολογικές καλλιέργειες κλπ). 

Η ισχυρή πριµοδότηση κύρια των αροτριαίων καλλιεργειών ώθησε πολλούς αγρότες 

στο να προχωρήσουν στην υπερβολική συγκέντρωση µηχανολογικού εξοπλισµού, µε 

αποτέλεσµα να πληγεί σε πολλές περιπτώσεις σε σοβαρό βαθµό η οικονοµικότητα των 

εκµεταλλεύσεων, λόγω των υψηλών χρεών που συνεπάγονται τέτοιου µεγέθους αγορές 

καθώς και των µεγάλων αποσβέσεων που προέκυψαν από τις αγορές αυτές (Κοσµαδάκης, 

2015). 

Αποτέλεσµα όλων των προηγουµένων είναι:  

• Η µείωση του αγροτικού εισοδήµατος, το οποίο οφείλεται στην έλλειψη 

προγραµµατισµού και µη αποδοχή ακόµη από µεγάλο τµήµα του αγροτικού πληθυσµού 

να χρησιµοποιήσει οργανωτικά σχήµατα και να αναµειχθεί ενεργά µε την εµπορία του 

παραγόµενου προϊόντος του. 

• Η εκδήλωση απροθυµίας και προβληµατισµού για οποιαδήποτε επένδυση µε δεδοµένη 

την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ την οποία δεν έχουν ακόµη κατανοήσει και άρα καταλάβει 

τις επιπτώσεις της µε επακόλουθο τη µείωση του εισοδήµατος και στους υπόλοιπους 

τοµείς της τοπικής οικονοµίας. 

• Η έλλειψη µεταποιητικών µονάδων και εµπορία των παραγόµενων προϊόντων καθώς και 

υπηρεσιών για να στηρίξουν τεχνικά και συµβουλευτικά τους παραγωγούς. Έχουν γίνει 

κάποια βήµατα τα οποία όµως περιορίζονται σε πολύ συγκεκριµένα προϊόντα. 

• Τα παραγόµενα προϊόντα δεν ανήκουν στην κατηγορία ποιοτικών (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ιδιοτυπίας 

κλπ), παρά µόνο το ακτινίδιο και το τυρί (Κοσµαδάκης, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

3.1 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση είναι ο κλάδος της χρηµατοοικονοµικής που 

αναπτύσσει τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται (α) στη 

χρηµατοοικονοµική διοίκηση, (β) στη µελέτη των αποδόσεων των αξιογράφων και 

των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, (γ) στη µελέτη των αγορών και των µηχανισµών 

τους και (δ) στην αποτίµηση παραγώγων περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, 

στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συγκαταλέγονται οι διάφορες 

οµάδες ενδιαφεροµένων, όπως τα διευθυντικά στελέχη – διοίκηση της επιχείρησης, οι 

µέτοχοι και οι δυνητικοί επενδυτές, οι δανειστές της επιχείρησης, οι ελεγκτές 

λογιστικών καταστάσεων, οι πελάτες, οι προµηθευτές καθώς και το δηµόσιο 

(Πολυµένης, 2010). 

Η οικονοµική ανάλυση, εντοπίζει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µέσω ανάλυσης οικονοµικών στοιχείων από 

τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις. Η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο που αποσκοπεί στην ενδελεχή µελέτη και 

παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας εταιρίας,  και συµβάλλει 

στην αξιολόγηση του βαθµού στον οποίον το χρησιµοποιούµενο από την επιχείρηση 

λογιστικό σύστηµα συλλαµβάνει την υφιστάµενη επιχειρηµατική πραγµατικότητα, 

στην αξιολόγηση των χώρων όπου υπάρχει λογιστική ευελιξία και στην αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, στην επαναδιατύπωση των 

λογιστικών αριθµών της επιχείρησης µε τη χρησιµοποίηση πληροφόρησης σχετικά µε 

την ταµειακή ροή και στην προσεκτική λογιστική ανάλυση ώστε να βελτιωθεί η 

αξιοπιστία των συµπερασµάτων (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010). 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση εφαρµόζει εργαλεία και τεχνικές στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και δεδοµένα µε σκοπό να µετρήσει και να 

υπολογίσει την ύπαρξη σχέσεων που είναι σηµαντικές για τη λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων (Bernstein, 1993). Πρωταρχικός στόχος της θεµελιώδους ανάλυσης είναι 

η ανάλυση και πρόβλεψη των εταιρικών κερδών καθώς και η αποτίµηση της αξίας 



30 

 

των περιουσιακών στοιχείων, µέσω ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων 

(Kothari, 2001).   

Οι αριθµοδείκτες που προκύπτουν από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

των επιχειρήσεων χρησιµοποιούνται εκτενώς από επαγγελµατίες και ερευνητές. Τα 

ενδιαφερόµενα µέρη, µε την αξιολόγηση των εταιρικών αποδόσεων µέσω διαφόρων 

αριθµοδεικτών και χρηµατοοικονοµικών µεθόδων, όπως οι χρονοσειρές, οι 

καταστάσεις κοινού µεγέθους και η σύγκριση µε τον κλάδο, συµβάλλει στην ανάλυση 

των σχέσεων µεταξύ διαφόρων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών (Beaver et al, 1970). 

Η χρήση των δεικτών από τους επαγγελµατίες και τους ερευνητές βασίζεται 

στη σιωπηρή υπόθεση ότι υπάρχει σχέση µεταξύ αριθµητή και παρονοµαστή, και ο 

ερευνητής στη διαδικασία της ανάλυσης αναµένει οι δύο µεταβλητές να 

συσχετίζονται (Lev & Sunder, 1979). Συγκεκριµένα, στην ανάλυση δεικτών 

χρησιµοποιούνται αναλογίες για τη µέτρηση διαφόρων χαρακτηριστικών της εταιρίας 

όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα, η φερεγγυότητα, η κεφαλαιακή δοµή και η 

λειτουργική απόδοση. Επιπλέον, οι αριθµοδείκτες αποτελούν κύριο ρόλο στην 

αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων καθώς και στην εκτίµηση της θέσης 

τους στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται (Patrica et al, 1997). Η ανάλυση 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εξετάζει την τρέχουσα και µελλοντική 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των οργανισµών, τη κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς 

και την αποδοτικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία βασίζεται στη χρήση 

στοιχείων από τον ετήσιο ισολογισµό, λαµβάνοντας υπόψη ιστορικά και σηµερινά 

δεδοµένα πληροφοριών (Hofmann & Kerstin,  2012). 

Οι αριθµοδείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σύγκριση όµοιων 

εταιριών ή τη σύγκριση των εταιριών µε τον µέσο όρο του κλάδου και κατά συνέπεια 

δύνανται να δώσουν σήµατα για τον εντοπισµό των περιοχών υπέρ και κάτω των 

στόχων (Eisemann, 1992).  

Η δηµοτικότητα της ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µέσω 

εκτίµησης των αριθµοδεικτών, έγκειται στην ευκολία µε την οποία µπορούν οι άµεσα 

ενδιαφερόµενοι (µέτοχοι, ερευνητές κ.α.) να ελέγχουν το µέγεθος των επιχειρήσεων, 

προβαίνοντας σε ενδοεπιχειρησιακές συγκρίσεις µε σκοπό την εκτίµηση διαφόρων 

σχέσεων που δύνανται να αποκαλύψουν συνθήκες και τάσεις για την οικονοµική 

εξέλιξη των υπό µελέτη επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν 

τους αριθµοδείκτες µε σκοπό τη σύγκρισή τους µε τον µέσο όρο του κλάδου, ώστε να 

γνωρίζουν τα επίπεδα στόχου που πρέπει να επιτύχουν (Patrica et al, 1997). 
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Παρόλο που η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων βασίζεται σε 

ιστορικά στοιχεία, οι ερευνητές εντόπισαν την ανάγκη εκτίµησης της τάσης, µέσω 

µελέτης των οικονοµικών στοιχείων παρελθόντων ετών. Παράλληλα, οι 

αριθµοδείκτες µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της 

λειτουργικής σχέσης και την εξυπηρέτηση των σκοπών της πρόβλεψης (Whittington, 

1980). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι αριθµοδείκτες χρησιµοποιούνται όλο και πιο συχνά για 

την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, για την πρόβλεψη της εταιρικής 

αποτυχίας, καθώς και για την πρόβλεψη της εξέλιξης των οικονοµικών µεταβλητών. 

Επιπλέον, εάν η διαµόρφωση των αριθµοδεικτών είναι σταθερή ανάµεσα των 

βιοµηχανιών στην εξέλιξη του χρόνου, τότε αποτελούν πολύτιµα σηµεία αναφοράς 

για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων που επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις, 

καθώς εκφράζεται η τάση οι επιχειρήσεις να προσπαθούν να προσαρµόζουν τους 

δείκτες τους µε τον µέσο όρο του κλάδου, και υπό αυτήν την έννοια καθοριστικής 

σπουδαιότητας είναι η ύπαρξη ενός σταθερού στόχου, καθώς ένας κινητός στόχος 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί (Lev, 1969). 

 

3.2. Ρευστότητα 

Η µελέτη ρευστότητας των επιχειρήσεων αποσκοπεί στη διερεύνηση της δυνατότητας 

των επιχειρήσεων να ικανοποιήσουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο δείκτης έµµεσης – γενικής ρευστότητας παρέχει µία γενική ένδειξη 

της δυνατότητας που έχει η επιχείρηση, µέσω των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων, να καλύψει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Εν αντιθέσει, ο αριθµοδείκτης 

άµεσης ρευστότητας αποτελεί ένα αυστηρότερο κριτήριο ελέγχου της ρευστότητας 

µιας επιχείρησης, υπό την έννοια ότι λαµβάνει µόνον τα άµεσα ρευστοποιήσιµα 

περιουσιακά στοιχεία του οργανισµού, καθώς για την εκτίµηση της δυνατότητας 

αποπληρωµής των υποχρεώσεων από το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων αφαιρεί τα αποθέµατα, τα οποία είναι δυσκολότερο να ρευστοποιηθούν. 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας αποτελεί έναν ακόµη πιο 

αυστηρό δείκτη ελέγχου της ρευστότητας καθώς διερευνά τη δυνατότητα ενός 

οργανισµού να πληρώσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις του, κάνοντας χρήση µόνον 
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των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων περιουσιακών στοιχείων (Γκίκας κ.α., 

2010).  

Υπό αυτήν την έννοια, µελετώντας τη ρευστότητα ενός οργανισµού, η 

τρέχουσα χρηµατοοικονοµική θέση µιας επιχείρησης είναι ισχυρή όταν (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2010): 

• Η επιχείρηση µπορεί να ικανοποιεί τις αξιώσεις των βραχυπρόθεσµων πιστωτών 

• Η επιχείρηση µπορεί να διατηρεί ευνοϊκή πιστοληπτική διαβάθµιση από µέρους 

τρίτων 

• Η επιχείρηση είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις τόκων 

και στην καταβολή των µερισµάτων 

• Η επιχείρηση µπορεί να διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης 

 

Η µελέτη της τρέχουσας ρευστότητας αποτελεί έναν δείκτη που µετρά τη 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητα, συγκρίνοντας εκείνα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να 

πληρωθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µε εκείνα τα στοιχεία που αναµένεται ότι 

θα µετατραπούν σε µετρητά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Θεωρητικά, µια αναλογία 

κοντά στο ένα θεωρείται κατάλληλη, αλλά µπορεί να είναι και παραπλανητική καθώς 

εξαρτάται από τα στοιχεία που συνδέουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Druri, 1981). 

 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 

Η µελέτη του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη γίνεται λόγω ανάγκης (α) κάλυψης των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Όσο υψηλότερο είναι το ποσό των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων προς τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, τόσο µεγαλύτερη 

είναι η βεβαιότητα ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις θα πληρωθούν, (β) 

προστασίας έναντι των ζηµιών. Όσο µεγαλύτερη είναι η προστασία έναντι των 

ζηµιών, τόσο χαµηλότερος θα είναι και ο σχετικός κίνδυνος. Ο αριθµοδείκτης 

κυκλοφοριακής ρευστότητας εκτιµά το περιθώριο της διαθέσιµης ασφάλειας ώστε να 

καλύψει τη συρρίκνωση των µη ρευστών κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

όταν αυτά τελικά ρυθµιστούν ή ρευστοποιηθούν και (γ) διαφύλαξης  των ρευστών 

κεφαλαίων, καθώς συµβάλλει στην εκτίµηση του περιθωρίου ασφάλειας έναντι των 
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αβεβαιοτήτων και απρογραµµάτιστων συγκρούσεων, όπως απεργίες, έκτακτες ζηµίες 

κ.α. (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010). 

Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας = (Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

– Αποθέµατα) / Βραχυπρόθεσµα Υποχρεώσεις 

Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας χρησιµοποιείται για αυστηρότερο έλεγχο της 

ρευστότητας, αποτελεί έναν συντηρητικό δείκτη καθότι θεωρεί ότι τα αποθέµατα 

αποτελούν το λιγότερο βραχυπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας και ότι η 

αξιολόγηση τους απαιτεί περισσότερη διαχειριστική χρήση (Γκίκας κ.α., 2010).  

 

 

Αριθµοδείκτης Μετρητών προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις = (Εµπορεύσιµα 

Χρεόγραφα + Ισοδύναµα Μετρητών + Μετρητά ) / ΒΥ 

Αποτελεί δείκτη µέτρησης της επάρκειας των µετρητών για την αποπληρωµή του 

συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και υπό αυτήν την έννοια αποτελεί το 

πλέον αυστηρό κριτήριο για τη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων, αγνοώντας 

την επιστροφή ρευστότητας µέσω των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.  

 

3.3. ∆ραστηριότητα 

Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων καταδεικνύει τη συχνότητα 

µε την οποία κατά µέσο όρο πωλούνται τα αποθέµατα κατά τη διάρκεια µιας χρήσης. 

Επισηµαίνεται ότι µία εµπορική επιχείρηση στα αποθέµατά της συγκαταλέγονται 

µόνον τα εµπορεύµατα, ενώ σε µία βιοµηχανική επιχείρηση τα αποθέµατά της 

περιλαµβάνουν τις πρώτες ύλες, τα ηµικατεργασµένα καθώς και τα έτοιµα προϊόντα. 

Επισηµαίνεται ότι βάσει του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων 

καθίσταται εφικτός ο υπολογισµός της µέσης διάρκειας διατήρησης αποθεµάτων 

στην επιχείρηση. Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

καταδεικνύει κατά µέσο όρο πόσες φορές εισπράττονται οι απαιτήσεις κατά τη 

διάρκεια µίας οικονοµικής χρήσης και υπό αυτήν την έννοια ένας υψηλός δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων υποδηλώνει ότι η επιχείρηση είτε έχει 

διαµορφώσει αυστηρή πιστωτική πολιτική, είτε ότι η επιχείρηση έχει αδυναµία 

χορήγησης πιστώσεων, ενώ ένας χαµηλός δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

απαιτήσεων υποδηλώνει ότι η επιχείρηση χορηγεί αυξηµένες πιστώσεις και 

διαµορφώνει χαλαρή πιστωτική πολιτική ώστε ενδεχοµένως να ενισχύσει τις 
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πωλήσεις της. Βάσει του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

καθίσταται εφικτή η εκτίµηση της µέσης διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων (Γκίκας 

κ.α., 2010). 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των προµηθευτών εκτιµά τη συχνότητα µε την 

οποία κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια µιας οικονοµικής χρήσης πληρώνονται οι 

υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές, ενώ παράλληλα µέσω του συγκεκριµένου 

χρηµατοοικονοµικού δείκτη δύναται να υπολογιστεί η µέση περίοδος πληρωµής των 

προµηθευτών. Η εκτίµηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνόλου του 

ενεργητικού, παρέχει τη δυνατότητα που έχουν τα στοιχεία του ενεργητικού ώστε να 

πραγµατοποιούν πωλήσεις. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων εκτιµά το βαθµό τον 

οποίο χρησιµοποιούνται αποδοτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

και υπό αυτήν την έννοια ένας σχετικά χαµηλός δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

παγίων υποδηλώνει ότι η επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί αποδοτικά τα πάγια προς την 

κατεύθυνση δηµιουργίας πωλήσεων. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

κυκλοφορούντος ενεργητικού παρέχει πληροφόρηση για το κατά πόσο 

αποτελεσµατικά αξιοποιούνται τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης, και υπό αυτήν την έννοια ένας υψηλός δείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας κυκλοφορούντος ενεργητικού δύναται να υποδηλώσει ότι το κυκλοφορούν 

ενεργητικό αξιοποιείται αποτελεσµατικά προς τη δηµιουργία πωλήσεων για την 

επιχείρηση (Γκίκας κ.α., 2010). 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων = Κόστος Πωληθέντων 

Προϊόντων / Μέσο Ύψος Αποθεµάτων 

Όπου µέσο ύψος αποθεµάτων = (αποθέµατα αρχής χρήσης + αποθέµατα τέλους 

χρήσης)/2 

Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων µετρά το ρυθµό που τα 

αποθέµατα εισέρχονται και εξέρχονται στην επιχείρηση και ένας υψηλός δείκτης 

καταδεικνύει ότι η επιχείρηση λειτουργεί αποτελεσµατικά (Γκίκας κ.α., 2010). 

 

∆ιάρκεια Παραµονής Αποθεµάτων = 365 / Κ. Τ. αποθεµάτων 

Με την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων υπολογίζεται πόσες φορές 

πραγµατοποιείται η εναλλαγή χρήµα – πράγµα – χρήµα µέσα σε µία χρονική περίοδο 

(Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005). 
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Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων  = Πιστωτικές 

Πωλήσεις / Μέσο Ύψος Απαιτήσεων 

Όπου µέσο ύψος απαιτήσεων = (απαιτήσεις αρχής χρήσης + απαιτήσεις τέλους 

χρήσης)/2 

Ο δείκτης  κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων πρέπει να είναι υψηλός ώστε 

να εισπράττονται περισσότερες φορές οι απαιτήσεις µέσα στο έτος (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2005). 

 

Μέση ∆ιάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων = 365 / Κ.Τ. απαιτήσεων 

Η µέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων απαιτείται να είναι µικρή ώστε να 

µειώνεται ο κίνδυνος δηµιουργίας επισφαλών απαιτήσεων (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2005). 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  = 

Κόστος Πωληθέντων / Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 

Όπου µέσο ύψος βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων = (βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

αρχής χρήσης + βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τέλους χρήσης)/2 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προµηθευτών  = Κόστος 

Πωληθέντων / Μέσο Ύψος Προµηθευτών 

Όπου µέσο ύψος προµηθευτών = (προµηθευτές αρχής χρήσης + προµηθευτές τέλους 

χρήσης)/2 

Πρόκειται για δείκτη που εκφράζει το ρυθµό µε τον οποίον η επιχείρηση κατά τη 

διάρκεια της εταιρικής χρήσης πληρώνει τους προµηθευτές της, ενώ η αντίστοιχη 

µέση διάρκεια είναι το χρονικό διάστηµα το οποίο περιµένει η επιχείρηση ώστε να 

πληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές της, από τη στιγµή που 

πραγµατοποιήθηκε η αγορά µέχρι τη στιγµή που αυτή εξοφλείται.  

 

Μέση ∆ιάρκεια Πληρωµής Προµηθευτών = 365 / Κ.Τ. Προµηθευτών 

Γίνεται σαφές ότι η επιχείρηση επιθυµεί µια αυξηµένη διάρκεια πληρωµής 

προµηθευτών, δηλαδή επιθυµεί να τις παρέχεται πίστωση ηµερών από τους 

προµηθευτές της (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010). 
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Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού  = Καθαρές Πωλήσεις / 

Μέσο Ύψος Ενεργητικού 

Όπου µέσο ύψος ενεργητικού = (ενεργητικό αρχής χρήσης + ενεργητικό τέλους 

χρήσης)/2 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικό δείκτη που εκτιµά τη µέση κυκλοφοριακή 

ταχύτητα της περιουσίας της επιχείρησης (συνόλου ενεργητικού) (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2010). 

 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων  = Καθαρές Πωλήσεις / 

Μέσο Ύψος Ενεργητικού 

Όπου µέσο ύψος ενεργητικού = (ενεργητικό αρχής χρήσης + ενεργητικό τέλους 

χρήσης)/2 

Πρόκειται για δείκτη που αξιολογεί τη δυνατότητα της επιχείρησης να 

πραγµατοποιήσει νέες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Υπό αυτήν την 

έννοια, η επιχείρηση µε τα παλαιότερα περιουσιακά στοιχεία θα παρουσιάσει έναν 

υψηλότερο αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας καθώς οι συσσωρευθείσες 

αποσβέσεις θα τείνουν να οδηγήσουν χαµηλότερα την τρέχουσα αξία των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ενώ η δαπάνη της συσσωρευτικής 

απόσβεσης θα καταλήξει σε έναν βελτιωµένο αριθµοδείκτη, ακόµη και αν η 

πραγµατική αποτελεσµατικότητα δεν µεταβάλλεται (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 

2010). 

 

3.4. Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση 

Οι αριθµοδείκτες αυτοί µελετούν την µόχλευση µεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων 

και αυτό είναι χρήσιµο καθώς όσο µεγαλύτερη είναι η αναλογία του ξένου 

κεφαλαίου, τόσο µεγαλύτερες είναι οι πάγιες επιβαρύνσεις και τόσο µεγαλύτερη είναι 

η πιθανότητα να γίνει η επιχείρηση αφερέγγυα (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005). 

Τα κεφάλαια µιας επιχείρησης δύνανται να διακριθούν σε ίδια κεφάλαια (κεφάλαια 

που ανήκουν στους µετόχους µιας επιχείρησης) και σε ξένα κεφάλαια (κεφάλαια που 

έχουν συνεισφέρει οι πάσης φύσεως πιστωτές). Κύριο χαρακτηριστικό των ιδίων 

κεφαλαίων είναι ότι δεν εγγυώνται προκαθορισµένες αποδόσεις, ότι αντιµετωπίζουν 

τον κίνδυνο απώλειας σε περίπτωση αδυναµίας εξυπηρέτησης των πιστωτών, ενώ 
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βασικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι όλα τα κέρδη της επιχείρησης µπορούν να 

διανεµηθούν στους µετόχους. Από την άλλη πλευρά, τα ξένα κεφάλαια έχουν 

χαµηλότερο κόστος από τα ίδια κεφάλαια, συµβάλλουν στην ενίσχυση της 

αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων µέσω της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, ενώ 

παράλληλα χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι πληρωµές των τόκων εκπίπτουν από τα 

φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης (Γκίκας κ.α., 2010). 

Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση σχετίζεται µε τη χρήση δανειακών 

κεφαλαίων από την εταιρία µε σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

καθώς η χρήση δανειακών κεφαλαίων αυξάνει τις επενδύσεις της εταιρίας, δίχως 

όµως να συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες της.  Υπό αυτήν την 

έννοια, αποτελεί αποτέλεσµα των σταθερών εξόδων που προκύπτουν από τη χρήση 

άλλων πηγών χρηµατοδότησης. Εντούτοις, επισηµαίνεται µε ιδιαίτερη έµφαση ότι η 

χρήση δανειακών κεφαλαίων αυξάνει το επίπεδο κινδύνου για την εταιρία και τους 

ιδιοκτήτες της  και κατά συνέπεια η εκτίµηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της 

επιχείρησης δύναται να συµβάλλει καθοριστικά στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων 

για τη κεφαλαιακή δοµή που θα ακολουθήσει ο οργανισµός και τη στάθµιση µεταξύ 

ιδίων και ξένων κεφαλαίων (Τσακλάγκανος, 2000). Παράλληλα, επισηµαίνεται ότι ο 

αριθµοδείκτης εξυπηρέτησης τόκων αποτελεί έναν έλεγχο της ικανότητας της 

επιχείρησης να εξυπηρετήσει το κεφάλαιο του χρέους της, συγκρίνοντας το διαθέσιµο 

εισόδηµα για την κάλυψη των επιτοκίων (Druri, 1981). 

 

Χρηµατοδοτική Μόχλευση = Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 

Η Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση υπολογίζεται µε το λόγο του συνόλου των ξένων 

κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια. Μια εταιρία για να είναι σχετικά αποδοτική και 

φερέγγυα δεν πρέπει να χρεωθεί σε υπέρογκο βαθµό. Γενικά, ένας υψηλότερος 

δείκτης χρηµατοδοτικής µόχλευσης αυξάνει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων όµως 

ο κίνδυνος που υπάρχει σε µία µεταβολή της αποδοτικότητας είναι µεγαλύτερος στην 

περίπτωση όπου η επιχείρηση λαµβάνει υψηλό ξένο δανεισµό (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2005).  

 

Αριθµοδείκτης Ξένα Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού 

Ο αριθµοδείκτης αυτός είναι ένας περιεκτικός αριθµοδείκτης που είναι διαθέσιµος 

για να µετρήσει τη σχέση του συνόλου των υποχρεώσεων, δηλαδή το σύνολο των 

µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς το σύνολο των 
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κεφαλαίων, δηλαδή το σύνολο των ιδίων και ξένων κεφαλαίων (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2005). 

 

Μακροπρόθεσµα Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 

Πρόκειται για δείκτη που εκφράζει τη σχέση των µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων 

(δηλαδή όλων των ξένων κεφαλαίων πλην των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων) προς 

τα ίδια κεφάλαια. 

 

∆είκτης Κάλυψης Τόκων =  Καθαρά Κέρδη προ φόρων και Τόκων / Έξοδα 

Τόκων 

Αποτελεί αριθµοδείκτη που εκφράζει το βαθµό ασφάλειας που προσφέρεται στους 

δανειστές της επιχείρησης καθώς µία υψηλή τιµή του δείκτη υποδηλώνει ότι η 

επιχείρηση είναι συνεπής ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων της. 

 

 

3.5. Αποδοτικότητα 

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων αναφέρεται στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων 

τα οποία ανήκουν στους κοινούς και όχι στους προνοµιακούς µετόχους (Γκίκας κ.α., 

2010). Η αποδοτικότητα µια επιχείρησης εξαρτάται άµεσα από τα επενδυθέντα 

κεφάλαια, διότι αν δεν επενδυθούν κεφάλαια είναι προφανές ότι δεν υφίσταται θέµα 

αποδοτικότητας και κατά συνέπεια η ανάλυση αποδοτικότητας αξιολογεί το καθαρό 

εισόδηµα µιας επιχείρησης (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010).  

 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους = (Μικτά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις) *100\ 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικό δείκτη που καταδεικνύει τη σχέση µικτού κέρδους 

µε τις πωλήσεις, δηλαδή το βαθµό στον οποίον η επιχείρηση είναι επικερδής από την 

πώληση των αγαθών της. 

 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους = (Καθαρά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις) *100 

Πρόκειται για αριθµοδείκτη που καταδεικνύει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που 

επιτυγχάνει η επιχείρηση από τις πωλήσεις 
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ROA = (Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο Ενεργητικού) * 100 

Όπου µέσο ύψος ενεργητικού = (ενεργητικό αρχής χρήσης + ενεργητικό τέλους 

χρήσης)/2 

Πρόκειται για αριθµοδείκτη που αξιολογεί την αποδοτικότητας της επιχείρησης ώστε 

να µετατρέπει το ενεργητικό σε κέρδη. 

 

ROE = (Καθαρά Κέρδη) / (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων)*100 

Όπου µέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων = (ίδια κεφάλαια αρχής χρήσης + ίδια κεφάλαια 

τέλους χρήσης)/2. 

Πρόκειται για αριθµοδείκτη που καταδεικνύει την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων και κατά συνέπεια την ικανότητα που έχουν να παρέχουν επαρκή 

απόδοση στους µετόχους της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 

 

4.1 Μεθοδολογία Έρευνας 

Στην παρούσα εργασία η µελέτη του κλάδου Χοιρινού κρέατος στην Πιερία 

πραγµατοποιήθηκε µέσω µελέτης και ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων δύο επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει διαθέσιµη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση και συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις Πιερική Χοιρείου Κρέατος Α.Ε. και 

η Μπιτόπουλος Χοιροτροφική Α.Ε. για την περίοδο 2010 – 2014, η οποία αποτελεί 

κοινή περίοδο αναφοράς των δύο επιχειρήσεων. Για την ανάλυση και τον υπολογισµό 

των αριθµοδεικτών χρησιµοποιήθηκαν οι σχετικές συναρτήσεις στο excel, ώστε να 

εκτιµηθεί το σύνολο των αριθµοδεικτών βάσει χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που 

απορρέουν από τους ισολογισµούς και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης των 

δύο επιχειρήσεων. Πέραν των αριθµοδεικτών, υπολογίζεται ο µέσος όρος και η 

τυπική απόκλιση, ως απαραίτητα στατιστικά µέτρα για την εξαγωγή συµπερασµάτων 

και τη συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων του δείγµατος. Στους κύριους 

περιορισµούς της παρούσας έρευνας συγκαταλέγεται το γεγονός ότι στην Πιερία 

πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εµπορία και εκτροφεία των χοιρινών δεν 

έχουν νοµική µορφή Ανώνυµης Εταιρίας και κατά συνέπεια δεν υποχρεούνται στη 

δηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων, ενώ από τις εταιρίες που είναι Ανώνυµες 

Εταιρίες βρέθηκε ελάχιστος κοινός χρονικός ορίζοντας αναφοράς η πενταετία 2010 – 

2014, βάσει της οποίας επιχειρήθηκε η συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων. 

Συγκεκριµένα, στην παρούσα εργασία αναλύονται οι κάτωθι αριθµοδείκτες: 

 

Πίνακας 4.1. Τυπολόγιο Αριθµοδεικτών. 

∆είκτες Ρευστότητας 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας = (Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία – 

Αποθέµατα) / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Αριθµοδείκτης Μετρητών προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις = (Εµπορεύσιµα 

Χρεόγραφα + Ισοδύναµα Μετρητών + Μετρητά ) / ΒΥ 

∆είκτες ∆ραστηριότητας 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων = Κόστος Πωληθέντων 
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Προϊόντων / Μέσο Ύψος Αποθεµάτων 

∆ιάρκεια Παραµονής Αποθεµάτων = 365 / Κ. Τ. αποθεµάτων 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων  = Πιστωτικές Πωλήσεις / Μέσο 

Ύψος Απαιτήσεων 

Μέση ∆ιάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων = 365 / Κ.Τ. απαιτήσεων 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  = Κόστος 

Πωληθέντων / Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προµηθευτών  = Κόστος Πωληθέντων / Μέσο 

Ύψος Προµηθευτών 

Μέση ∆ιάρκεια Πληρωµής Προµηθευτών = 365 / Κ.Τ. Προµηθευτών 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού  = Καθαρές Πωλήσεις / Μέσο 

Ύψος Ενεργητικού 

Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων  = Καθαρές Πωλήσεις / Μέσο Ύψος 

Παγίων 

∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης 

Χρηµατοδοτική Μόχλευση = Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 

Αριθµοδείκτης Ξένα Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού 

Μακροπρόθεσµα Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 

∆είκτες Αποδοτικότητας 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους = (Μικτά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις) *100 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους = (Καθαρά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις) *100 

ROCE = (ΚΠΤΦ / Μέσο Ύψος Απασχοληθέντων Κεφαλαίων) *100 

ROA = (Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο Ενεργητικού) * 100 

ROE = (Καθαρά Κέρδη) / (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων)*100 

ΑΝΑΛΥΣΗ DUPONT: ROE = (Καθαρό Περιθώριο Κέρδους) * (Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα Ενεργητικού) * (Χρηµατοδοτικής Μόχλευσης) 

∆είκτης Πρόβλεψης 

Altman's z score Z = 0.012*(Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού) 

+0.014*(Αποθεµατικά Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού) +0.033*(ΚΠΤΦ/ Σύνολο 

Ενεργητικού) + 0.006*(Ίδια Κεφάλαι / Λογιστική Αξία ∆ανείων) + 0.999*(Πωλήσεις / 

Σύνολο Ενεργητικού) 
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4.2 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

Η µελέτη της έµµεσης ρευστότητας – κυκλοφοριακής ρευστότητας καταδεικνύει ότι 

διαχρονικά και οι δύο µελετώµενες επιχειρήσεις διαθέτουν την απαιτούµενη 

ρευστότητα ώστε να ανταποκριθούν στις άµεσα ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους 

(βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά το τελευταίο 

έτος της ανάλυσης (2014) η τυπική απόκλιση βρίσκεται στο 0,01 και κατά συνέπεια 

οι δύο επιχειρήσεις διαµόρφωσαν ίδιους δείκτες ρευστότητας. Στόχος των 

επιχειρήσεων είναι µέσω των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων να 

καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων 

παρατηρείται ότι διαχρονικά η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος µείωσε τον δείκτη 

έµµεσης ρευστότητας από 2,11 το έτος 2010 σε 1,53 το έτος 2014, ενώ την ίδια 

περίοδο η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική αύξησε την έµµεση ρευστότητα από 

1,23 το έτος 2010 σε 1,54 το έτος 2014 (Γράφηµα 6). 

 

Πίνακας 4.2. Έµµεση - Κυκλοφοριακή Ρευστότητα. 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 2,11 1,23 1,67 0,62 

2011 1,85 1,34 1,60 0,36 

2012 1,45 1,82 1,63 0,26 

2013 1,63 1,58 1,61 0,04 

2014 1,53 1,54 1,54 0,01 

 

 

Γράφηµα 6. 

∆είκτης Έµµεσης Ρευστότητας, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική, έτη 2010 - 2014. 



43 

 

Πίνακας 4.3. Άµεση Ρευστότητα. 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ 

ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 0,27 0,95 0,61 0,49 

2011 0,24 1,24 0,74 0,71 

2012 0,27 1,59 0,93 0,93 

2013 0,61 1,36 0,98 0,53 

2014 0,60 1,38 0,99 0,55 

 

Βάσει µελέτης του δείκτη άµεσης ρευστότητας  γίνεται σαφές ότι διαχρονικά 

αυξάνεται ο µέσος όρος ρευστότητας στις µελετώµενες εταιρίες του κλάδου χοιρινού 

κρέατος στην Πιερία. Συγκεκριµένα, η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος καθ’ όλη 

τη διάρκεια της υπό µελέτη περιόδου 2010 – 2014, παρουσιάζει αρνητικούς δείκτες 

άµεσης ρευστότητας καθώς αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις άµεσα ληξιπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της µέσω των άµεσα ρευστοποιήσιµων περιουσιακών της στοιχείων 

(δηλαδή των στοιχείων του κυκλοφορούντος µείον τα αποθέµατα). Ενδεικτικά, το 

έτος 2014 η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος είχε τη δυνατότητα να 

χρηµατοδοτήσει µόνον το 60% των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της µέσω των 

άµεσα ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων. Εν αντιθέσει, η εταιρία 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική διαχρονικά αυξάνει το δείκτη άµεσης ρευστότητας, 

καθώς από 0,95 το έτος 2014, ο δείκτης αυξήθηκε σε 1,38 το έτος 2014, 

υποδηλώνοντας ότι η εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει το σύνολο των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων καθώς τα άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρίας υπερέβαιναν κατά 1,38 φορές τις αντίστοιχες βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. Η υψηλότερη τυπική απόκλιση παρατηρήθηκε το έτος 2012 κατά το 

οποίο η Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαµόρφωση δείκτη άµεσης ρευστότητας 0,27, 

ενώ η Μπιτόπουλος Χοιροτροφική 1,59 (Γράφηµα 7). 
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Γράφηµα 7. 

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική, έτη 2010 - 2014. 

 

Πίνακας 4.4. Ταµειακή Ρευστότητα. 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 0,85 0,67 0,76 0,13 

2011 0,75 0,68 0,71 0,05 

2012 0,03 0,72 0,38 0,49 

2013 0,00 0,58 0,29 0,41 

2014 0,01 0,27 0,14 0,18 

 

 

Ο δείκτης ταµειακής ρευστότητας αποτελεί ένα αυστηρότερο κριτήριο 

ελέγχου της ρευστότητας καθώς λαµβάνει υπόψη µόνον τα ταµειακά διαθέσιµα της 

εταιρίας για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Βάσει των 

αποτελεσµάτων, γίνεται σαφές ότι διαχρονικά και οι δύο επιχειρήσεις έχουν µειώσει 

το χαρτοφυλάκιο ταµειακών διαθεσίµων και διαχρονικά παρατηρείται ότι καλύπτουν 

µικρότερο ποσοστό των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µέσω του ταµείου. 

Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος των δύο επιχειρήσεων από 0,76 το έτος 2010 

διαµορφώθηκε σε 0,14 το έτος 2014. Υψηλότερη τυπική απόκλιση παρατηρείται το 

έτος 2012 όπου η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαµορφώνει δείκτη ταµειακής 

ρευστότητας 0,03, ενώ η Μπιτόπουλος Χοιροτροφική 0,72. Επιπλέον, επισηµαίνεται 
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ότι τα τρία τελευταία έτη η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος έχει σχεδόν µηδενίσει 

τα ταµειακά διαθέσιµα, σε σύγκριση µε τις υψηλές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, 

ενώ η εταιρία Μπιτόπουλος, ενδεικτικά για το έτος 2014 είναι σε θέση να 

χρηµατοδοτήσει το 27% των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της µέσω του ταµείου 

(Γράφηµα 8). 

 

 

Γράφηµα 8. 

∆είκτης Ταµειακής Ρευστότητας, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 - 2014. 

 

 

4.3 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

Βάσει του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων, γίνεται σαφές ότι 

διαχρονικά η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος µείωσε την κυκλοφοριακή ταχύτητα, 

γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη διαχείρισης αποθεµάτων καθώς καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υπό µελέτης περιόδου ο διαµορφούµενος αριθµοδείκτης κινείται σε 

χαµηλά επίπεδα. Σε αντίθεση, η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική από το 2011 έως 

το 2014 διατήρησε την κυκλοφοριακή ταχύτητα και συγκεκριµένα το έτος 2014 

κατέγραψε αριθµοδείκτη 4,84. Η υψηλότερη τυπική απόκλιση καταγράφτηκε το έτος 

2014 µε την Πιερική Χοιρείου Κρέατος να καταγράφει αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας αποθεµάτων 0,78 (Γράφηµα 9).  
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Πίνακας 4.5. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 

Κ.Τ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 0,84 2,75 1,79 1,35 

2011 0,86 4,89 2,88 2,85 

2012 0,86 4,38 2,62 2,48 

2013 0,79 4,37 2,58 2,53 

2014 0,78 4,84 2,81 2,87 

 

 

Γράφηµα 9. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων, εταιρίες Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος & Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 - 2014. 

 

Πίνακας 4.6. Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής Αποθεµάτων 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 436,87 132,71 284,79 215,08 

2011 423,49 74,65 249,07 246,67 

2012 422,77 83,39 253,08 239,98 

2013 461,96 83,55 272,76 267,58 

2014 470,54 75,40 272,97 279,41 

 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσµάτων, παρατηρείται ότι διαχρονικά η εταιρία 

Πιερική Χοιρείου Κρέατος διατηρεί υπερβολικά µεγάλη περίοδο διατήρησης 
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αποθεµάτων, καθώς διατηρεί αποθέµατα για περισσότερο από ένα χρόνο (από 436,8 

ηµέρες το 2010 σε 470,5 ηµέρες το 2014). Εν αντιθέσει,  η εταιρία Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική διαχρονικά µείωσε το διάστηµα παραµονής των αποθεµάτων, 

εφαρµόζοντας αποτελεσµατικότερες πολιτικές διοίκησης αποθεµάτων καθώς από 

132,7 ηµέρες διατήρησης το έτος 2010, µείωσε το διάστηµα ηµερών στις 75,4 ηµέρες 

το έτος 2014 (Γράφηµα 10).  

 

Γράφηµα 10. 

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Παραµονής Αποθεµάτων, εταιρίες Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος & Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 - 2014. 

 

Πίνακας 4.7. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

Κ.Τ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 13,79 3,61 8,70 7,19 

2011 7,83 2,86 5,34 3,51 

2012 5,51 1,28 3,39 2,99 

2013 2,05 1,29 1,67 0,54 

2014 1,27 1,11 1,19 0,12 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων µετρά το ρυθµό µε τον οποίον 

εισπράττονται οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, και οι δύο εταιρίες διαχρονικά µείωσαν την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

απαιτήσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι τα τελευταία έτη, ειδικότερα τα έτη της 

ύφεσης, παρατηρείται µείωση της ταχύτητας είσπραξης. Συγκεκριµένα, η εταιρία 

Πιερική Χοιρείου Κρέατος από 13,79 το έτος 2010, διαµόρφωσε το έτος 2014 
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κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων που διαµορφώνεται σε 1,27. Η εταιρία 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική µείωσε την κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων από 

3,61 το έτος 2010 σε 1,11 το έτος 2014. Υψηλότερη τυπική απόκλιση µεταξύ των 

επιχειρήσεων διαµορφώθηκε το έτος 2010, ενώ ο µέσος όρος ταχύτητας είσπραξης το 

έτος 2014 διαµορφώθηκε σε 1,19 (Γράφηµα 11). 

  

Γράφηµα 11. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος 

& Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 - 2014. 

 

Πίνακας 4.8. Μέση ∆ιάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων 

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 26,48 101,07 63,78 52,75 

2011 46,63 127,57 87,10 57,23 

2012 66,25 285,78 176,01 155,23 

2013 178,35 283,27 230,81 74,19 

2014 286,81 329,65 308,23 30,29 

 

Η µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων αυξάνεται διαχρονικά και στις δύο 

µελετώµενες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, το έτος 2014 η εταιρία Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος εισπράττει γρηγορότερα τις απαιτήσεις σε σύγκριση µε την εταιρία 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, διαµορφώνοντας µέση διάρκεια είσπραξης 286,8 

ηµέρες, έναντι 329,6 ηµέρες. Πάντως, το έτος 2012 η τυπική απόκλιση λαµβάνει 
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µέγιστη τιµή σε 155,23 καθώς η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαµορφώνει 

µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων που κινείται στις 66,2 ηµέρες, ενώ η εταιρία 

Μπιτόπουλος σε 285,78 ηµέρες. Υπό αυτήν την έννοια, διαχρονικά και οι δύο 

επιχειρήσεις σηµειώνουν ιδιαιτέρως αυξηµένες καθυστερήσεις είσπραξης των 

απαιτήσεων, γεγονός που συµβάλλει αρνητικά στη δηµιουργία ρευστότητας και κατά 

συνέπεια στην ορθή διαχείριση του εµπορικού κύκλου των επιχειρήσεων (Γράφηµα 

12). 

 

Γράφηµα 12. 

∆είκτης Μέσης ∆ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων, εταιρίες Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος & Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014 

 

Πίνακας 4.9. ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  

Κ.Τ. ΒΡΑΧΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 1,39 0,90 1,14 0,35 

2011 1,48 0,92 1,20 0,40 

2012 1,18 0,67 0,93 0,36 

2013 0,87 0,98 0,92 0,08 

2014 0,76 0,92 0,84 0,12 

Βάσει αξιολόγησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, συµπεραίνεται ότι η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαχρονικά 
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µειώνει τους ρυθµούς µε τους οποίους πληρώνει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της, γεγονός που µπορεί να εξηγήσει και τη µείωση των δεικτών ρευστότητας. 

Συγκεκριµένα από 1,39 φορές πληρωµής των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 

τη χρήση του 2010, η εταιρία το έτος 2015 πλήρωσε µόλις 0,76 φορές τις 

υποχρεώσεις. Η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική παρότι το έτος 2012 µείωσε την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων σε 0,67, εν συνεχεία αύξησε 

πάλι το δείκτη σε 0,92 το έτος 2014 και κατά συνέπεια κατά το τελευταίο έτος της 

ανάλυσης, η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική πλήρωσε 0,92 φορές τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της (Γράφηµα 13). 

 

Γράφηµα 13. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων, εταιρίες Πιερική 

Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 

 

Πίνακας 4.10. Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  

ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 263,38 407,10 335,24 101,62 

2011 246,50 398,80 322,65 107,69 

2012 309,25 543,63 426,44 165,73 

2013 421,54 370,93 396,23 35,79 

2014 482,21 395,36 438,78 61,41 
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Η µέση διάρκεια παραµονής Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων, για το έτος 

2014 κατά µέσο όρο των δύο εταιριών διαµορφώθηκε σε 438,7 ηµέρες, 

καταδεικνύοντας τον ιδιαιτέρως χαµηλό ρυθµό µε τον οποίο οι δύο επιχειρήσεις 

πληρώνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. Συγκεκριµένα, η εταιρία Πιερική 

Χοιρείου Κρέατος ενώ το έτος 2010 πλήρωνε εντός του έτους (σε διάστηµα 263 

ηµερών) τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, το έτος 2014 χρειάστηκε 482,2 

ηµέρες για να τις πληρώσει. Ως προς την εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική 

παρατηρείται ότι το έτος 2012 διαµόρφωσε ιδιαιτέρως χαµηλό ρυθµό πληρωµής 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων καθώς η µέση διάρκεια παραµονής των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεις ήταν 543,6 ηµέρες, ενώ το έτος 2014 κατάφερε να 

περιορίσει τη µέση διάρκεια παραµονής στις 395,3 ηµέρες (Γράφηµα 14). 

 

Γράφηµα 14. 

Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων, εταιρίες Πιερική 

Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 

 

Πίνακας 4.11. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών 

Κ.Τ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 11,64 4,51 8,08 5,04 

2011 16,51 3,11 9,81 9,48 

2012 11,61 1,68 6,65 7,02 

2013 5,47 1,80 3,64 2,59 

2014 3,19 1,48 2,34 1,21 
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Η Κ.Τ. προµηθευτών καταδεικνύει ότι η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική 

έχει διαµορφώσει καλύτερες συµφωνίες µε τους προµηθευτές της και κατά συνέπεια 

η πιστωτική περίοδος που της προσφέρεται είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

πιστωτική περίοδο που προσφέρεται στην εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος, 

γεγονός που ευνοεί τον εµπορικό της κύκλο. Εντούτοις, επισηµαίνεται ότι και οι δύο 

επιχειρήσεις µε την πάροδο του χρόνου έχουν µειώσει την Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Προµηθευτών και κατά συνέπεια και οι δύο µελετώµενες επιχειρήσεις διαχρονικά 

πληρώνουν λιγότερες φορές µέσα στο έτος τους προµηθευτές τους, γεγονός που 

οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας που χαρακτηρίζει την αγορά. ∆ιαχρονικά, ο 

µέσος όρος κυκλοφοριακής ταχύτητας των δύο επιχειρήσεων µειώνεται και 

συγκεκριµένα από 8,08 το έτος 2010, η κυκλοφοριακή ταχύτητα προµηθευτών το 

έτος 2014 διαµορφώνεται σε 2,34. Επιπλέον, υψηλότερη τιµή τυπικής απόκλισης 

αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο επιχειρήσεων διαµορφώνεται το έτος 2011 καθώς η 

εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαµόρφωσε 5,3 φορές υψηλότερη κυκλοφοριακή 

ταχύτητα προµηθευτών σε σύγκριση µε την εταιρία Μπιτόπουλος, γεγονός που 

υποδηλώνει την αυξηµένη ταχύτητα πληρωµής των προµηθευτών της (Γράφηµα 15). 

 Γράφηµα 15. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 
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Πίνακας 4.12. Μέση Περίοδος Πληρωµής Προµηθευτών 

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 31,35 80,86 56,11 35,01 

2011 22,10 117,45 69,77 67,42 

2012 31,44 216,82 124,13 131,08 

2013 66,68 202,28 134,48 95,89 

2014 114,25 246,95 180,60 93,84 

 

Η µελέτη της µέσης περιόδου πληρωµής προµηθευτών καταδεικνύει ότι 

διαχρονικά και οι δύο επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τη διάρκεια στην οποία εξοφλούν 

τους προµηθευτές τους. Επιπλέον, παρατηρείται ότι διαχρονικά η εταιρία 

Μπιτόπουλος πληρώνει µε µεγαλύτερη καθυστέρηση τους προµηθευτές της, καθώς 

ενδεικτικά για το έτος 2014 η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος χρειάζεται 114,2 

ηµέρες για να εξοφλήσει τους προµηθευτές της, ενώ η εταιρία Μπιτόπουλος 

χρειάζεται 246,9 ηµέρες για να εξοφλήσει τους προµηθευτές της. Γίνεται σαφές ότι 

όσο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µεσολαβεί για την πληρωµή των προµηθευτών 

τόσο περισσότερη ρευστότητα µπορεί η επιχείρηση να διοχετεύσει σε άλλες 

εµπορικές – επενδυτικές δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, παρατηρείται ότι η 

υψηλότερη τυπική απόκλιση διαµορφώνεται το έτος 2012 στο οποίο η εταιρία 

Μπιτόπουλος πληρώνει περίπου 7 φορές αργότερα τους προµηθευτές της σε 

σύγκριση µε την ανταγωνιστική της επιχείρηση (Γράφηµα 16). 

 

Γράφηµα 16. 

Μέση Περίοδος Πληρωµής Προµηθευτών, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 
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Πίνακας 4.13. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

Κ.Τ.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 0,56 0,65 0,60 0,07 

2011 0,62 0,73 0,67 0,08 

2012 0,62 0,47 0,54 0,11 

2013 0,51 0,54 0,52 0,02 

2014 0,44 0,59 0,51 0,10 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού µετρά το βαθµό στον οποίον η 

επιχείρηση εκµεταλλεύεται τα περιουσιακά της στοιχεία ώστε να επιτυγχάνει 

ικανοποιητικά επίπεδα πωλήσεων. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, οι 

κυκλοφοριακές ταχύτητες ενεργητικού και των δύο επιχειρήσεων διαχρονικά έχουν 

µειωθεί. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος, λόγω 

των ιδιαιτέρως χαµηλών πωλήσεων κινείται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα. Επιπλέον, η 

εταιρία Μπιτόπουλος µείωσε την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού από 0,65 το 

έτος 2010 σε 0,59 το έτος 2014. Ο µέσος όρος αποτελεσµάτων των δύο επιχειρήσεων 

απεικονίζει τη µείωση της εκµετάλλευσης των στοιχείων ενεργητικού, µείωση που 

και στις δύο περιπτώσεις οφείλεται στη σταδιακή πτώση των πωλήσεων λόγω της 

ύφεσης που ταλανίζει την ελληνική οικονοµία (Γράφηµα 17). 

 

Γράφηµα 17. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 
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Πίνακας 4.14. Εµπορικός Κύκλος Επιχειρήσεων 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 432,00 152,92 292,46 197,34 

2011 448,02 84,77 266,40 256,86 

2012 588,71 152,36 350,53 308,55 

2013 573,64 164,53 369,09 289,29 

2014 643,10 158,10 400,60 342,95 

 

Η µελέτη του εµπορικού κύκλου των επιχειρήσεων δείχνει ότι διαχρονικά η 

εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική σηµειώνει καλύτερο εµπορικό κύκλο σε 

σύγκριση µε την εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος. Συγκεκριµένα, η εταιρία 

Πιερική Χοιρείου Κρέατος το έτος 2010 διαµόρφωσε εµπορικό κύκλο 432 ηµερών, 

το έτος 2012 εµπορικό κύκλο που αυξήθηκε σε 588,71  ηµέρες, ενώ το έτος 2014 

σηµείωσε εµπορικό κύκλο 643,1 ηµερών. Την αντίστοιχη περίοδο η εταιρία 

Μπιτόπουλος διαµόρφωσε εµπορικό κύκλο 152,9 ηµερών το 2010, εµπορικό κύκλο 

152,3 ηµερών το 2012 και 158,1 ηµέρες το τελευταίο έτος της ανάλυσης (Γράφηµα 

18).  

 

Γράφηµα 18. 

Εµπορικός Κύκλος Επιχειρήσεων, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 

 

 



56 

 

Πίνακας 4.15. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων 

Κ.Τ. ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 2,56 2,19 2,37 0,26 

2011 3,44 3,52 3,48 0,05 

2012 3,84 3,04 3,44 0,57 

2013 4,18 3,77 3,98 0,29 

2014 4,70 4,35 4,52 0,25 

 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων δείχνει το βαθµό 

αποτελεσµατικής εκµετάλλευσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Συγκεκριµένα, βάσει των αποτελεσµάτων γίνεται σαφές ότι διαχρονικά 

και οι δύο επιχειρήσεις βελτιώνουν την εκµετάλλευση των πάγιων επενδύσεων που 

έχουν κάνει. Η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος το έτος 2014 σηµειώνει καλύτερο 

αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων µε τιµή 4,7 σε σύγκριση µε την 

εταιρία Μπιτόπουλος που διαµόρφωσε τον αντίστοιχο δείκτη σε 4,35. Πάντως, 

διαχρονικά παρατηρείται ότι ο µέσος όρος της κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων και 

των δύο υπό µελέτη επιχειρήσεων αυξάνεται και κατά συνέπεια οι εταιρίες του 

δείγµατος εκµεταλλεύονται αποδοτικότερα τα πάγια στοιχεία που βρίσκονται στην 

κατοχή τους (Γράφηµα 19). 

 

Γράφηµα 19. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος 

& Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 
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4.4 Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης 

Η αξιολόγηση της χρηµατοδοτικής µόχλευσης των επιχειρήσεων, δηλαδή ο δείκτης 

ξένων προς ίδια κεφάλαια, συµπεραίνει ότι διαχρονικά και οι δύο επιχειρήσεις έχουν 

αυξήσει τον ξένο δανεισµό τους. Εντούτοις, η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος έχει 

αυξήσει δραστικά την ξένη χρηµατοδότησή της καθώς από 2,41 το έτος 2010, η 

χρηµατοδοτική µόχλευση της εταιρίας το έτος 2014 διαµορφώθηκε σε 12,2. Κατά 

συνέπεια, τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης είναι πολλαπλάσια των ιδίων κεφαλαίων 

και η εταιρία είναι εκτεθειµένη στον ξένο δανεισµό, ενώ η κεφαλαιακή της επάρκεια 

συρρικνώνεται συνεχώς. Εν αντιθέσει, η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική αύξησε 

οριακά τα ξένα κεφάλαια σε σύγκριση µε τα ίδια κεφάλαια καθώς από 1,51 το έτος 

2010, η χρηµατοδοτική µόχλευση το έτος 2014 διαµορφώθηκε σε 2,05. Σε κάθε 

περίπτωση, επισηµαίνεται ότι η µεγαλύτερη τυπική απόκλιση παρατηρείται το 

τελευταίο έτος της ανάλυσης, στο οποίο η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος 

µετέβαλε δραστικά την κεφαλαιακή της διάρθρωση (Γράφηµα 20). 

Πίνακας 4.16. Χρηµατοδοτική Μόχλευση 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 2,41 1,51 1,96 0,63 

2011 3,58 1,67 2,62 1,35 

2012 4,88 1,46 3,17 2,41 

2013 7,35 1,94 4,64 3,82 

2014 12,20 2,05 7,12 7,18 

 

Γράφηµα 20. 

Χρηµατοδοτική Μόχλευση, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 
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Πίνακας 4.17. ∆είκτης Ξένα Κεφάλαια προς Σύνολο Ενεργητικού 

ΞΚ/ΣΕ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 0,70 0,60 0,65 0,07 

2011 0,77 0,63 0,70 0,10 

2012 0,82 0,59 0,71 0,16 

2013 0,87 0,66 0,77 0,15 

2014 0,92 0,67 0,79 0,17 

 

Η µελέτη των συνολικών ξένων κεφαλαίων προς το σύνολο κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων καταδεικνύει ότι η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαχρονικά έχει 

µεγεθύνει τη ξένη χρηµατοδότηση (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις) καθώς ενδεικτικά για το έτος 2014 οι ξένες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 

ποσοστό 92% του συνόλου ενεργητικού. Εξίσου υψηλές, αλλά σε χαµηλότερα 

επίπεδα, κινούνται οι ξένες υποχρεώσεις της εταιρίας Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, 

καθώς βάσει αποτελεσµάτων το έτος 2014 ο δείκτης ξένες υποχρεώσεις προς σύνολο 

ενεργητικού διαµορφώθηκε σε 0,67. Η µελέτη του µέσου όρου κάνει σαφές ότι την 

περίοδο 2010 – 2014 και οι δύο µελετώµενες επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τη ξένη 

χρηµατοδότησή τους σε σύγκριση µε τα συνολικά κεφάλαια που διαθέτουν καθώς 

ενδεικτικά για το έτος 2014 ο µέσος όρος του αριθµοδείκτη διαµορφώθηκε σε 0,79 

(Γράφηµα 21). 

 

Γράφηµα 21. 

∆είκτης Ξένα Κεφάλαια προς Σύνολο Ενεργητικού, εταιρίες Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος & Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 
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Πίνακας 4.18. Μακροπρόθεσµα Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια 

ΜΞΚ/ΙΚ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 1,08 0,00 0,54 0,77 

2011 1,50 0,00 0,75 1,06 

2012 1,41 0,31 0,86 0,78 

2013 2,68 0,34 1,51 1,66 

2014 4,31 0,33 2,32 2,81 

 

Η µελέτη του δείκτη µακροπρόθεσµα ξένα κεφάλαια προς ίδια κεφάλαια 

καταδεικνύει τη σχέση µακροπρόθεσµου δανεισµού της επιχείρησης (π.χ. τραπεζικά 

δάνεια) σε σύγκριση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν εισφέρει οι µέτοχοι στην 

επιχείρηση. Βάσει των αποτελεσµάτων, γίνεται σαφές ότι η εταιρία Μπιτόπουλος τα 

δύο πρώτα έτη της ανάλυσης (2010 και 2011) έχει µηδενικό ξένο µακροπρόθεσµο 

δανεισµό, ενώ εν συνεχεία λόγω σύναψης δανείου 108.000,00 ευρώ διαµορφώνει 

αριθµοδείκτη µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια που κινείται σε 

0,33, γεγονός που υποδηλώνει την κάλυψη του δανείου από τα ίδια κεφάλαια. Από 

την άλλη πλευρά, η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαχρονικά έχει αυξήσει το 

δείκτη µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια και συγκεκριµένα ο 

δείκτης από 1,08 το έτος 2010 αυξήθηκε σε 4,31 το έτος 2014, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η εταιρία έχει µακροπρόθεσµα δάνεια που ξεπερνούν κατά 4,3 φορές 

τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης (Γράφηµα 22). 

 

Γράφηµα 22. 

∆είκτης Μακροπρόθεσµα Ξένα Κεφάλαια προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, εταιρίες 

Πιερική Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 
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4.5. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

Το µικτό περιθώριο κέρδους για την εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική 

διαµορφώνεται διαχρονικά σε ικανοποιητικά επίπεδα, ωστόσο και στις δύο 

επιχειρήσεις παρατηρείται σταδιακή µείωση του ποσοστού. Συγκεκριµένα, η εταιρία 

Μπιτόπουλος καθ’ όλη τη διάρκεια της µελετώµενης περιόδου διατηρεί υψηλότερα 

ποσοστά µικτού περιθωρίου κέρδους από τα αντίστοιχα της εταιρίας Πιερική 

Χοιρείου Κρέατος, καθώς ενδεικτικά το έτος 2010 το µικτό περιθώριο κέρδους της 

διαµορφώνεται σε 24,67%, ενώ το έτος 2014 σε 12,74%. Τις αντίστοιχες περιόδους η 

εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαµορφώνει µικτό περιθώριο κέρδους 3% (έτος 

2010) και 1,04% (έτος 2014). Επιπλέον, παρατηρείται ότι υψηλότερη τιµή τυπικής 

απόκλισης παρατηρείται το έτος 2011 στο οποίο η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος 

εµφανίζει µικτό περιθώριο κέρδους 0,46%, ενώ η εταιρία Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική παρουσιάζει µικτό περιθώριο κέρδους της τάξεως του 22,51%. 

Πίνακας 4.19. Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 3,00% 24,67% 13,83% 15,32% 

2011 0,46% 22,51% 11,49% 15,60% 

2012 1,57% 20,41% 10,99% 13,32% 

2013 3,34% 6,74% 5,04% 2,41% 

2014 1,04% 12,74% 6,89% 8,27% 

Σε κάθε περίπτωση, το µικτό περιθώριο κέρδους υποδηλώνει το περιθώριο 

που έχει κάθε εταιρία να καλύψει τις λειτουργίες της διοίκησης, τις λειτουργίες 

διάθεσης, τους τόκους και τα συναφή χρηµατοοικονοµικά έξοδα, καθώς και λοιπά 

έκτακτα έξοδα. Υπό αυτήν την έννοια, επισηµαίνεται ότι η Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος διαθέτει ελάχιστα περιθώρια για να καλύψει τις διοικητικές λειτουργίες 

καθώς και τις λειτουργίες διάθεσης και υπό αυτήν την έννοια κινδυνεύει να 

σηµειώσει ζηµίες χρήσης (Γράφηµα 23).  
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Γράφηµα 23. 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 

 

 

Πίνακας 4.20. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 -1,13% 1,91% 0,39% 2,15% 

2011 -0,88% 2,58% 0,85% 2,45% 

2012 -7,22% -7,38% -7,30% 0,11% 

2013 -3,78% -5,89% -4,83% 1,50% 

2014 -10,82% 0,56% -5,13% 8,05% 

Ως προς το καθαρό περιθώριο κέρδους επισηµαίνεται µε ιδιαίτερη έµφαση 

πως οι δύο εταιρίες εµφανίζουν ζηµίες και κατά συνέπεια διαµορφώνονται αρνητικά 

ποσοστά καθαρού περιθωρίου κέρδους. Συγκεκριµένα, η εταιρία Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος σε όλη τη διάρκεια της υπό µελέτη περιόδου 2010 – 2014 εµφανίζει 

αρνητικά ποσοστά καθαρού περιθωρίου κέρδους καθώς το έτος 2010 διαµορφώνει 

δείκτη -1,13%, ενώ το έτος 2014 επιδεινώνει το δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους 

διαµορφώνοντάς το σε -10,82%. Από την άλλη πλευρά, η εταιρία Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική εµφανίζει αρνητικά περιθώρια καθαρού κέρδους στα έτη 2012 και 

2013, κυρίως λόγω της µείωσης των πωλήσεων και της σχετικής αδυναµίας 

εξοικονόµησης πόρων µέσω µείωσης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Εντούτοις, 

επισηµαίνεται ότι στο τελευταίο έτος της ανάλυσης (2014) η εταιρία Μπιτόπουλος 
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επιστρέφει στην κερδοφορία διαµορφώνοντας καθαρό περιθώριο κέρδους 0,56% 

(Γράφηµα 24). 

 

Γράφηµα 24. 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 

 

Πίνακας 4.21. ∆είκτης Απόδοσης Απασχοληθέντων Κεφαλαίων 

ROCE 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 -11,12% 4,15% -3,49% 10,80% 

2011 -14,19% 6,13% -4,03% 14,36% 

2012 -9,47% -7,66% -8,56% 1,29% 

2013 -4,53% -6,22% -5,37% 1,19% 

2014 -11,36% 0,74% -5,31% 8,55% 

 

Βάσει του δείκτη απόδοσης απασχοληθέντων κεφαλαίων (δηλαδή ιδίων και 

µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων) γίνεται σαφές ότι η εταιρία Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική διαµορφώνει καλύτερα ποσοστά απόδοσης σε σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα ποσοστά απόδοσης της εταιρίας Πιερική Χοιρείου Κρέατος σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου µελέτης. Συγκεκριµένα, αν και τα έτη 2012 και 2013, η εταιρία 

διαµόρφωσε αρνητική απόδοση απασχοληθέντων κεφαλαίων λόγω των ζηµιών προ 

τόκων και φόρων, η εταιρία Μπιτόπουλος το έτος 2014 διαµόρφωσε δείκτη 0,74%, 

ενώ το ίδιο έτος η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος διαµόρφωσε δείκτη σε επίπεδο 

-11,36%. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη µέτρηση της τυπικής απόκλισης των 

αποτελεσµάτων γίνεται σαφές ότι το έτος 2011 παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη τυπική 
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απόκλιση (14,36%) καθώς η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος παρουσίασε δείκτη – 

14.19%, ενώ την ίδια περίοδο η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική διαµόρφωσε τον 

δείκτη αποδοτικότητας απασχοληθέντων κεφαλαίων σε 6,13% (Γράφηµα 25). 

 

Γράφηµα 25. 

Απόδοση Απασχοληθέντων Κεφαλαίων, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 

 

Πίνακας 4.22. ∆είκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) 

ROA 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 -5,11% 1,80% -1,66% 4,89% 

2011 -8,24% 2,26% -2,99% 7,42% 

2012 -4,44% -3,73% -4,08% 0,50% 

2013 -1,74% -2,92% -2,33% 0,84% 

2014 -4,85% 0,32% -2,26% 3,66% 

 

Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού καταδεικνύει το βαθµό απόδοσης των 

συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, 

λόγω ζηµιών χρήσης, η εταιρία Πιερική Χοιρείου Κρέατος σε όλη την µελετώµενη 

περίοδο εµφανίζει αρνητικούς δείκτες απόδοσης ενεργητικού µε χαµηλότερη τιµή το 

έτος 2011, εµφανίζοντας απόδοση -8,24% και υψηλότερη τιµή το έτος 2013 

εµφανίζοντας απόδοση -1,74%. Σε αντίθεση, η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική 

εµφανίζει αρνητική απόδοση τα έτη 2012 & 2013, µε χαµηλότερη τιµή το έτος 2012 

διαµορφώνοντας απόδοση -3,73%, ενώ υψηλότερη απόδοση ενεργητικού 

παρατηρείται το έτος 2011 µε ποσοστό απόδοσης 2,26% (Γράφηµα 26). 
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Γράφηµα 26. 

Απόδοση Ενεργητικού, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 

 

Πίνακας 4.23. ∆είκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

ROE 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

2010 -2,27% 2,96% 0,34% 3,70% 

2011 -2,57% 4,79% 1,11% 5,20% 

2012 -26,38% -9,29% -17,83% 12,08% 

2013 -14,61% -8,90% -11,75% 4,04% 

2014 -64,58% 0,99% -31,80% 46,36% 

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, καταδεικνύει ότι η εταιρία Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος σε όλη την περίοδο µελέτης εµφανίζει αρνητική αποδοτικότητα και 

συγκεκριµένα από -2,27% το έτος 2010, ο δείκτης ROE διαµορφώνεται σε -64,58% 

το έτος 2014, αποτελώντας παράγοντα αποστροφής των επενδυτών. Οµοίως, η 

εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική κατά τα έτη 2012 & 2013 εµφανίζει αρνητική 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων που λόγω των ζηµιών χρήσης ανήλθαν το έτος 2012 σε – 

9,29%. Ωστόσο, η εταιρία διόρθωσε τα αποτελέσµατά της και κατά το τελευταίο έτος 

της ανάλυσης εµφανίζει οριακά θετική αποδοτικότητα µε ποσοστό περίπου 1% 

(Γράφηµα 27). 
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Γράφηµα 27. 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων, εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική, έτη 2010 – 2014. 

 

Ακολούθως, µέσω της ανάλυσης DuPont επιχειρείται η αξιολόγηση του 

επιπέδου απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, βάσει ειδικότερων χαρακτηριστικών της κάθε 

επιχείρησης, ώστε να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες που επέδρασαν στην εµφάνιση 

αρνητικής ή/και χαµηλής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. 

Πίνακας 4.24. Σχέση DuPont – Πιερική Χοιρείου Κρέατος 

ΑΝΑΛΥΣΗ DUPONT - ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ ROE 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η / 

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

/ Ι∆ΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

2010 -2,27% -0,011 0,583 3,443 

2011 -2,57% -0,009 0,628 4,627 

2012 -26,38% -0,072 0,615 5,943 

2013 -14,61% -0,038 0,459 8,419 

2014 -64,58% -0,108 0,448 13,324 

 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων γίνεται σαφές ότι η εταιρία Πιερική 

Χοιρείου Κρέατος παρά το γεγονός ότι εµφανίζει υψηλή χρηµατοδοτική µόχλευση, η 

οποία αυξάνεται σταδιακά την περίοδο 2010 - 2014 , η µειούµενη κυκλοφοριακή 

ταχύτητα ενεργητικού και κυρίως η ύπαρξη ζηµιών χρήσης οδήγησε την εταιρία στη 

διαµόρφωση αρνητικών επιπέδων αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.   
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Πίνακας 4.25. Σχέση DuPont – Μπιτόπουλος Χοιροτροφική 

ΑΝΑΛΥΣΗ DUPONT - ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΤΟΣ ROE 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η / 

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

2010 2,96% 0,019 0,618 2,510 

2011 4,79% 0,026 0,693 2,673 

2012 -9,29% -0,074 0,511 2,465 

2013 -8,90% -0,059 0,514 2,940 

2014 0,99% 0,006 0,574 3,046 

 

Η µελέτη της ανωτέρω ανάλυσης, κάνει σαφές ότι η εταιρία Μπιτόπουλος σε 

όλη τη διάρκεια της υπό µελέτη περιόδου διαµορφώνει χαµηλά περιθώρια κέρδους 

γεγονός που συµβάλλει στη διαµόρφωση χαµηλών ποσοστών απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων, ενώ οι ζηµίες χρήσης κατά τα έτη 2012 & 2013 είναι τα αίτια εµφάνισης 

αρνητικής αποδοτικότητας. Επιπλέον, η εταιρία διαχρονικά αυξάνει τη µόχλευσή της 

γεγονός που επιδρά θετικά στην αύξηση του ROE, ενώ η µείωση της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού αποτελεί πρόβληµα για την ενίσχυση της απόδοσης των 

µετοχών. 

4.6. Προβλέψεις – Altman’s z-score 

Η συνάρτηση Ζ κατά τον Altman, η οποία χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της 

πρόβλεψης της πιθανότητας πτώχευσης, εκτιµήθηκε ως εξής: 

Z = 0.012*x1 +0.014*x2 +0.033*x3 + 0.006*x4 + 0.999*x5 

Όπου (α) Χ1 = Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού, (β) Χ2 = Αποθεµατικά 

κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού, (γ) Χ3 = Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο 

Ενεργητικού, (δ) Χ4= Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων / Λογιστική Αξία ∆ανείων και 

(ε) Χ5= Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού. 

 

Πίνακας 4.26. Altman’s z-score για τις εταιρίες Πιερική Χοιρείου Κρέατος & 

Μπιτόπουλος Χοιροτροφική 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 2010 2011 2012 2013 2014 

 ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 0,42 0,38 0,26 0,35 0,32 
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X1 ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 0,14 0,22 0,38 0,32 0,30 

X2 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 0,12 0,12 0,12 0,09 0,10 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

X3 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ -0,05 -0,08 -0,04 -0,02 -0,05 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 0,02 0,02 -0,04 -0,03 0,00 

X4 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 0,42 0,28 0,20 0,14 0,08 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 0,66 0,60 0,68 0,52 0,49 

X5 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 0,58 0,63 0,61 0,46 0,45 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 0,62 0,69 0,51 0,51 0,57 

Z- Score 

(ALTMAN) 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 0,59 0,63 0,62 0,46 0,45 

Z-score 

(ALTMAN) 

ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 0,62 0,70 0,52 0,52 0,58 

Η εκτίµηση του υποδείγµατος Altman για όλα τα έτη της παρούσας µελέτης, 

κάνει σαφές πως και οι δύο εταιρίες του δείγµατος για όλη την περίοδο µελέτης 

διαµορφώνουν σκορ χαµηλότερο του 2,675 και υπό αυτήν την έννοια κινδυνεύουν, 

βάσει της θεωρίας του Altman, µε πτώχευση. Συγκεκριµένα για το έτος 2014, οι 

επιχειρήσεις θεωρούνται ότι κινδυνεύουν µε πτώχευση – βάσει της θεωρίας – καθώς 

οι εταιρίες εµφανίζουν χαµηλά αποθεµατικά κεφάλαια σε σύγκριση µε το ενεργητικό 

τους, χαµηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων, υψηλό δανεισµό και σχετικά χαµηλή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Στο ερευνητικό µέρος της παρούσας εργασίας διερευνάται ο κλάδος παραγωγής και 

εµπορίας χοιρινών στο Νοµό Πιερίας µέσω της ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων δύο εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και συγκεκριµένα 

των Πιερική Χοιρείου Κρέατος  Α.Ε. και Μπιτόπουλος Χοιροτροφική Α.Ε., για την 

περίοδο 2010 - 2014.  

Η µελέτη ρευστότητας καταδεικνύει ότι και οι δύο επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της µελετώµενης περιόδου, να καλύψουν το σύνολο 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µέσω  των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων, ενώ µόνο η εταιρία Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, σε όρους άµεσης 

ρευστότητας, έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της µέσω των άµεσα ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η άµεση 

ρευστότητά της για το έτος 2014 διαµορφώθηκε σε 1,38.  

Η ανάλυση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων καταδεικνύει ότι 

διαχρονικά και οι δύο εταιρίες µείωσαν την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 

καθώς και  την κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων και κατά συνέπεια αύξησαν τη  

µέση διάρκεια παραµονής αποθεµάτων, γεγονός που υποδηλώνει σχετική αύξηση του 

κόστους διατήρησης αποθεµάτων. Επιπλέον, µείωσαν την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

απαιτήσεων, διαµορφώνοντας µέσο όρο 1,19 το έτος 2014, ενώ ο εµπορικός τους 

κύκλος το τελευταίο έτος της ανάλυσης καταδεικνύει ότι η εταιρία Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος έχει έναν υπερβολικά µεγάλο εµπορικό κύκλο  ο οποίος διαµορφώνεται σε 

643,1 ηµέρες, έναντι 158,1 ηµέρες της εταιρίας Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, 

υποδηλώνοντας ότι καθυστερεί τη διαδικασία δηµιουργίας εσόδων. Ως προς την 

κεφαλαιακή διάρθρωση παρατηρείται ότι διαχρονικά η εταιρία Μπιτόπουλος 

διαµορφώνει χαµηλούς δείκτες δανειοδότησης, ενώ η εταιρία Πιερική Χοιρείου 

Κρέατος έχει αυξήσει τη µόχλευση από 2,41 το έτος 2010 σε 12,2 το έτος 2014.  

Οι δείκτες αποδοτικότητας καταδεικνύουν τη δυσχερή οικονοµική θέση της 

εταιρίας Πιερική Χοιρείου Κρέατος καθώς σε όλη τη διάρκεια της µελέτης εµφανίζει 

αρνητικούς δείκτες απόδοσης λόγω ζηµιών χρήσης, ενώ η εταιρία Μπιτόπουλος 

Χοιροτροφική, πέραν των ετών 2012 & 2013 που εµφάνισε ζηµίες, σηµειώνει 

θετικούς δείκτες απόδοσης, ενώ ενδεικτικά το έτος 2014 η απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

διαµορφώνεται σε θετικά αλλά χαµηλά επίπεδα της τάξεως περίπου του 1%. Βάσει 

της ανάλυσης Dupont συµπεραίνεται ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν το 
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δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους και την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 

ώστε να αυξήσουν την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ενώ η εταιρία Μπιτόπουλος 

διαθέτει και περιθώρια αύξησης  της χρηµατοδοτικής µόχλευσης.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

H Ελλάδα, είναι µία χώρα µε µεγάλη παράδοση στην κτηνοτροφία, κλάδος που 

συµβάλλει σηµαντικά στην κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα του τόπου και 

στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου. Με τον τρόπο αυτό 

αξιοποιούνται οι ορεινές και ηµιορεινές περιοχές, που δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 

εκµεταλλευτούν διαφορετικά. Όµως, η ζωική παραγωγή κατέχει µόλις το 30% επί του 

συνόλου της αγροτικής παραγωγής.  

Τα πιο ουσιώδη συµπεράσµατα που εξάγονται από την ανάλυση της 

παρούσας εργασίας είναι πως: 

• Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε οριακό σηµείο επιβίωσης,  

• υπάρχει έντονη ανάγκη για εφαρµογή πρακτικών που συµβάλλουν στη µείωση 

του κόστους,  

• απαιτείται αύξηση της αυτάρκειας της χώρας στα ελλειµµατικά προϊόντα,  

• πρέπει να µειωθεί η γραφειοκρατία ώστε να διευκολυνθεί η σύσταση οµάδων και 

οργανώσεων παραγωγών γάλακτος και κρέατος,  

• πρέπει να αναπροσανατολιστεί η παραγωγή σε πιστοποιηµένα ζωικά προϊόντα,  

• πρέπει να οργανωθεί το σύστηµα εµπορίας και προβολής των ζωικών προϊόντων. 

 Τα περιθώρια ανάπτυξης της κτηνοτροφίας είναι αρκετά µεγάλα, µε την 

προϋπόθεση βέβαια ότι πρέπει να εφαρµοστούν τεχνικοοικονοµικές αναλύσεις των 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, ώστε να επισηµανθεί αφενός µεν η βιωσιµότητά 

τους ή µη, και αφετέρου οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορούν να καταστούν 

ανταγωνιστικές.  

Από την ανάλυση του θέµατος, κατάφεραν να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήµατα της εργασίας.  Όσον αφορά το ερώτηµα (α) Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της 

οικονοµικής κρίσης στον κλάδο της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα στην παραγωγή και 

εµπορία χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα; διαπιστώθηκε πως συγκρίνοντας τα έτη 2013 

και 2009, βλέπουµε πως µειώθηκαν οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις κατά 2,0%, ενώ 

σε ό,τι έχει σχέση µε τον αριθµό των εκτρεφόµενων ζώων, µειώθηκαν όλες οι 

κατηγορίες ζώων. Αναφορικά µε τον κλάδο της χοιροτροφίας που µελετάται στην 

παρούσα εργασία, διαπιστώνεται πως ο αριθµός των χοίρων µειώθηκε κατά 18,9%. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων, για κάθε περιφέρεια, 

βλέπουµε πως η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες 
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κτηνοτροφικές περιοχές της Ελλάδας, στην οποία εκτρέφονται όλες οι κατηγορίες 

των ζώων, και η Θεσσαλία εκτρέφει τον µεγαλύτερο αριθµό χοιροειδών (146.749).  

Όσον αφορά το ερώτηµα (β) Πώς επηρεάστηκε η παραγωγή βασικών 

κτηνοτροφικών προϊόντων, οι εισαγωγές γάλακτος και κρέατος και το εµπορικό 

ισοζύγιο της χώρας µας; διαπιστώθηκε πως στη χώρα µας παρατηρήθηκε έλλειµµα σε 

βασικά κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως είναι το αγελαδινό γάλα, το βόειο και χοίρειο 

κρέας, κάτι που οδήγησε σε εισαγωγή γάλακτος και κρέατος, επιβαρύνοντας το 

εµπορικό ισοζύγιο, το οποίο άγγιξε τα 2 δισεκατοµµύρια Ευρώ. Ο µεγάλος όγκος 

εισαγωγών σε ζωικά προϊόντα οφείλεται στο ότι στη χώρα µας εκλείπει η 

ανταγωνιστική παραγωγή τους, εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής. Ως εκ 

τούτου, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να ασχοληθούν µε τη δυνατότητα να 

αναδιαρθρώσουν ή να οργανώσουν καλύτερα τις εκµεταλλεύσεις τους. 

Σχετικά µε το τρίτο ερώτηµα (γ) Ποια είναι τα αποτελέσµατα της 

χαρτογράφησης δυο χοιροτροφικών επιχειρήσεων στην Πιερία, µε κοινή περίοδο 

αναφοράς; είδαµε πως η ενίσχυση της βιωσιµότητας των µελετώµενων επιχειρήσεων 

Πιερική Χοιρείου Κρέατος και Μπιτόπουλος Χοιροτροφική, απαιτεί την ενίσχυση 

του κεφαλαίου κίνησης, των αποθεµατικών κεφαλαίων, των κερδών εκµετάλλευσης, 

των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και των πωλήσεων, µε σκοπό τη µείωση του 

αντίστοιχου κινδύνου πτώχευσης. 
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