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ΣΥΝΟΨΗ 

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των προβληµάτων του κλάδου 

της κλωστοϋφαντουργίας, και η εξέταση της περίπτωσης της επιχείρησης C.B.S. A.E. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο σκοπό της εργασίας, και στους επιµέρους 

στόχους που θέλουµε να επιτύχουµε, αλλά και στην πρωτοτυπία που χαρακτηρίζει την επιλογή του 

συγκεκριµένου θέµατος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζουµε τον κλάδο στο σύνολό του, ξεκινώντας από το 

εξωτερικό του περιβάλλον. Στο εξωτερικό περιβάλλον, εστιάζουµε κυρίως στο θεσµικό πλαίσιο 

περί της απελευθέρωσης του εµπορίου κλωστοϋφαντουργικών ειδών που ισχύει σήµερα, αλλά και 

το πώς επηρεάζεται η πορεία της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας από τις εξελίξεις αυτές. Στη 

συνέχεια, περνάµε στο εσωτερικό περιβάλλον του κλάδου στην Ελλάδα, και εξετάζουµε πως 

διαµορφώνεται η ζήτηση, η προσφορά αλλά και το εξωτερικό εµπόριο των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων στη χώρα µας. 

Αφού έχει φωτιστεί το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο λειτουργούν 

οι επιχειρήσεις του κλάδου, προχωράµε στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση. Αυτό το κάνουµε 

εξετάζοντας τους ενοποιηµένους ισολογισµούς του κλάδου για την πενταετία 2001-2005, και 

δηµιουργώντας από αυτούς συγκριτικές καταστάσεις. Για την ολοκλήρωση της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, υπολογίζουµε ένα πλήθος δεικτών, και παρουσιάζουµε τις 

προβλέψεις µας για το 2007 και το 2008 µε τη µέθοδο της παλινδρόµησης. Το δεύτερο κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται µε S.W.O.T. Analysis, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν για τις επιχειρήσεις του 

κλάδου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο έχουµε το πρακτικό κοµµάτι της εργασίας, όπου εξετάζεται η 

περίπτωση της επιχείρησης C.B.S. A.E.. Αφού γίνει µια σύντοµη παρουσίαση της επιχείρησης, 

περνάµε στη χρηµατοοικονοµική της ανάλυση, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάναµε µε τον 

κλάδο, ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση των διαφόρων µεγεθών. Σύγκριση, επίσης, γίνεται µε τον 

ηγέτη του κλάδου, την επιχείρηση Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, κάνουµε τον επίλογο της εργασίας, παρουσιάζοντας τα 

συµπεράσµατά µας, αλλά κυρίως τις προτάσεις µας για την ανάκαµψη του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης, επισηµαίνουµε ποιες από τις προτάσεις αυτές ενδείκνυνται για την 

C.B.S., ώστε να βελτιώσει και αυτή τις πωλήσεις και τη γενικότερη χρηµατοοικονοµική της 

κατάσταση. 

Τέλος, δίνεται η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας, και η 

εργασία κλείνει µε το παράρτηµα.    
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Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείµενό της τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Ο 

κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της µεταποίησης 

στην Ελλάδα, και είναι ο δεύτερος σε µέγεθος κλάδος, µετά από αυτόν των ποτών και των 

τροφίµων. Πιο συγκεκριµένα, το 2003, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας είχε µερίδιο 5,9% στη 

συνολική απασχόληση της βιοµηχανίας και 5,3% στις συνολικές πωλήσεις. Είναι φανερό, λοιπόν, 

το πόσο σηµαντικό είναι για τη χώρα, τόσο από τη σκοπιά της εθνικής οικονοµίας όσο και από τη 

σκοπιά της απασχόλησης, να αναπτύσσεται και να κερδοφορεί ο κλάδος αυτός. 

∆υστυχώς, τα τελευταία χρόνια, και συγκριµένα από το 1993 και µετά, ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας συνεχώς συρρικνώνεται. Ο αριθµός των επιχειρήσεων µειώνεται, και ακόµα 

περισσότερο µειώνεται ο αριθµός των κερδοφόρων επιχειρήσεων.  

Σκοπός της εργασίας µας είναι να διερευνήσουµε τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα του 

κλάδου, τα οποία προκύπτουν από τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Η 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση πραγµατοποιείται µε την εξέταση των ενοποιηµένων ισολογισµών 

του κλάδου, τη δηµιουργία συγκριτικών καταστάσεων, τον υπολογισµό αριθµοδεικτών, και την 

παρουσίαση προβλέψεων. Ο υπολογισµός όλων των µεγεθών αυτών γίνεται µε βάση τους 

ενοποιηµένους ισολογισµούς του κλάδου για την πενταετία 2001-2005. Για να γίνει η διερεύνηση 

των προβληµάτων πιο ολοκληρωµένη, θέτουµε κάποιους επιµέρους στόχους. Οι στόχοι αυτοί είναι 

η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου (διεθνές θεσµικό πλαίσιο και συνθήκες), 

που θα µας αποκαλύψει τις απειλές και τις ευκαιρίες για την ελληνική κλωστοϋφαντουργία και η 

ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος (προσφορά, ζήτηση και εξωτερικό εµπόριο), που θα µας 

αποκαλύψει τις δυνάµεις και τις αδυναµίες του.    

Η πρωτοτυπία της εργασίας είναι ότι δεν περιορίζεται στα όρια µιας κλαδικής µελέτης, 

αλλά περνάει από το γενικό στο πρακτικό, µε την εξέταση της περίπτωσης µίας συγκεκριµένης 

επιχείρησης, της C.B.S. A.E. Πρόκειται για µία µικρή επιχείρηση, µε κύκλο εργασιών κάτω των 2 

εκατ. € και 45 εργαζόµενους, που έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Η C.B.S. δεν είναι 

εισηγµένη στο Χ.Α.Α., όπως οι επιχειρήσεις που συνηθίζεται να επιλέγονται σε παρόµοιες 

εργασίες, και αυτό αποτελεί άλλη µία πρωτοτυπία. Ο λόγος που επιλέχθηκε η επιχείρηση αυτή, 

είναι ότι αποτελεί πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα για τον κλάδο από ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις, 

καθώς το 95% των επιχειρήσεων του κλάδου είναι µικρές, µε χαρακτηριστικά όµοια µε εκείνα της 

C.B.S.. 

Η εξέταση των προβληµάτων της C.B.S. θα γίνει µε τον ίδιο τρόπο που περιγράψαµε 

παραπάνω για τον κλάδο, ώστε να µπορέσει να γίνει σύγκριση και να αναδειχθούν τα προβλήµατά 

της σε σχέση µε αυτά του κλάδου. Έτσι, και πάλι θα κάνουµε ανάλυση του εξωτερικού και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, θα εξετάσουµε τους τελευταίους πέντε ισολογισµούς 



της, θα δηµιουργήσουµε συγκριτικές καταστάσεις, θα υπολογίσουµε αριθµοδείκτες και θα 

παρουσιάσουµε προβλέψεις. 

Τέλος, έχοντας βγάλει τα συµπεράσµατα για τα πραγµατικά προβλήµατα της 

κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, θα παρουσιάσουµε τις προτάσεις µας για την ανάκαµψη του 

κλάδου, και τα πεδία στα οποία θα πρέπει να δράσουν οι επιχειρήσεις στο σύνολο τους, αλλά και η 

C.B.S. µεµονωµένα.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α ΣΗΜΕΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η κλωστοϋφαντουργία αποτελεί έναν από τους παλαιότερους κλάδους της ελληνικής 

οικονοµίας και πιο συγκεκριµένα της ελληνικής µεταποίησης. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

του είναι ότι καλύπτει ένα µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, και περιλαµβάνει πολλά στάδια 

παραγωγής. Έτσι, το εύρος των δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται είτε από καθετοποιηµένες 

επιχειρήσεις, είτε από µεµονωµένες επιχειρήσεις στα διάφορα στάδια παραγωγής. Μεταξύ των 

υποκλάδων της κλωστοϋφαντουργίας είναι η νηµατουργία, η υφαντουργία, η πλεκτική, η ένδυση 

και η ταπητουργία.  

Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία έχει ιστορία πάνω από έναν αιώνα. Τα πρώτα εργοστάσια 

ιδρύθηκαν το 1860 στον Πειραιά και στη Σύρο αργότερα στην Πάτρα, στη Λιβαδειά, στο Άργος. 

Μετά τη µικρασιατική καταστροφή (1922) ιδρύθηκαν µεγάλες βιοµηχανίες µε χρησιµοποίηση 

προσφύγων εργατών. Μεγάλη όµως ανάπτυξη γνώρισε µετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο οπότε 

εισαχθήκαν σύγχρονες µηχανές, και σε πολλά σηµεία της χώρας ιδρύθηκαν πολλές µονάδες. 

Στη δεκαετία του ‘50, η ντόπια κλωστοϋφαντουργία κάλυπτε το 70% της συνολικής 

κατανάλωσης µε µικρές εξαγωγές νηµάτων. Αργότερα αναπτύχθηκαν όλοι οι υποκλάδοι της 

(βαµβακουργία, µεταξουργία. σχοινοποιία και πλεκτική). Παρά τη δασµολογική προστασία, τα 

εγχώρια προϊόντα δεν µπορούσαν τότε ν' ανταγωνιστούν τα ξένα. Η άνθηση για την ελληνική 

κλωστοϋφαντουργία ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του’70, και διήρκησε µέχρι τις αρχές τις 

δεκαετίας του ’90. Στα χρόνια αυτά,   µε τη βελτίωση των µηχανών που χρησιµοποιούνταν στην 

παραγωγή, µε καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων, και αυξηµένη παραγωγικότητα, κατόρθωσε 

να ανταπεξέλθει στον ξένο ανταγωνισµό και να κάνει σηµαντικές εξαγωγές νηµάτων, υφασµάτων 

και έτοιµων ενδυµάτων.  

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας διέρχεται µία περίοδο χρήσης. 

Πολλές µονάδες παραγωγής ανέστειλαν τις εργασίες τους και άλλες µετέφεραν την παραγωγική 

διαδικασία τους σε τρίτες χώρες, κυρίως των Βαλκανίων. Ορισµένοι από τους κυριότερους 

ανταγωνιστές των ελληνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι η Κίνα, η Τουρκία, η Ινδία 

και το Πακιστάν. Οι χώρες αυτές διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά σε πολύ χαµηλότερες 

τιµές, λόγω του χαµηλού εργατικού κόστους. Μία σειρά συµφωνιών σχετικά µε την 

απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου ευνοούν τις χώρες αυτές και εντείνουν τον υφιστάµενο 

ανταγωνισµό, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στις ενότητες που ακολουθούν, θα παρουσιάσουµε το σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, παρουσιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο 

αλλά και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που επικρατεί στις επιχειρήσεις την τελευταία 

πενταετία. 

       



2.2  Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας       

2.2.1 Θεσµικό πλαίσιο 

Το θεσµικό πλαίσιο για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας µπορεί να διακριθεί σε τρία 

επίπεδα: το παγκόσµιο, το κοινοτικό και το ελληνικό. 

Το παγκόσµιο επίπεδο χαρακτηρίζεται από την πλήρη απελευθέρωση του εµπορίου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της GATT (Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου) , η οποία 

υλοποιήθηκε µε τις διατάξεις της Πολυινικής Συµφωνίας (Multifibre Arrangement – MFA), 1974 

– 1994 και της συµφωνίας του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) για τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τον ιµατισµό (Agreement on Textiles and Clothing) 1995 – 

20041. Και οι δύο συµφωνίες αποτελούν µία διαδικασία µετάβασης από το στάδιο της πλήρους 

παρεµβατικότητας, στο στάδιο της πλήρους απελευθέρωσης του εµπορίου και στη εναρµόνιση µε 

τις διατάξεις της GATT. Η Πολυινική Συµφωνία, η οποία αποτέλεσε την πρώτη απόκλιση από τις 

διατάξεις της GATT για πλήρη απελευθέρωση των αγορών, προέβλεπε την καθιέρωση 

ποσοστώσεων στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από τις χώρες που υπάγονταν σε 

αυτή. Κατά την περίοδο εφαρµογής της συµφωνίας εφαρµόστηκαν επιλεκτικοί ποσοτικοί 

περιορισµοί στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από χώρες, όταν κάτι τέτοιο 

κρινόταν απαραίτητο για την προστασία της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας της χώρας που 

πραγµατοποιούσε τις εισαγωγές. Στις αρχές του 1995 αντικαταστάθηκε µε τη συµφωνία του ΠΟΕ 

για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τον ιµατισµό, η οποία καθορίζει µία µεταβατική 

διαδικασία για την οριστική κατάργηση των ποσοστώσεων. Η διαδικασία αυτή προέβλεπε την 

εφαρµογή των µέτρων σε τρεις φάσεις (3, 4 και 3 χρόνια) οι οποίες θα διαρκούσαν µαζί δέκα 

χρόνια. Το πρώτο στάδιο άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1995 και περιλάµβανε την κατάργηση των 

ποσοστώσεων σε εκείνα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούσαν το 16% των 

συνολικών κλωστοϋφαντουργικών εισαγωγών κάθε κράτους µέλους του ΠΟΕ το 1990. Κατά το 

δεύτερο στάδιο, το οποίο άρχισε την 1η Ιανουαρίου του 1998, καταργήθηκαν οι ποσοστώσεις από 

το 17%, ενώ κατά το τρίτο (1η Ιανουαρίου 2002) και τέταρτο (1η  Ιανουαρίου 2005) καταργηθήκαν 

οι ποσοστώσεις από το 49% και το 18% των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αντίστοιχα. Κάθε 

κράτος αποφάσισε τη σύνθεση των προϊόντων σε κάθε στάδιο στα οποία αφαίρεσε τις 

ποσοστώσεις.  

Το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο κυριαρχείται από µία σειρά ψηφισµάτων, αποφάσεων, 

οδηγιών και κανονισµών, το περιεχόµενο των οποίων χαρακτηρίζει η κοινή συνισταµένη της 

προσαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 

Αξιοσηµείωτη ενέργεια προσαρµογής στη νέα κατάσταση, µε στόχο την προστασία της κοινοτικής 

κλωστοϋφαντουργίας, αποτελεί η πρωτοβουλία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
                                                 
1 «Κλωσστοϋφαντουργία, 2005», Ι.Ο.Β.Ε. 



σχετικά µε τη σύσταση Οµάδας Υψηλού Επιπέδου (ΟΥΕ) στις αρχές του 2004 ώστε να 

προσαρµοστεί ο κλάδος στις σηµαντικότερες ανταγωνιστικές πιέσεις και προκλήσεις που δέχεται 

µετά την οριστική κατάργηση των ποσοτικών περιορισµών στις εισαγωγές. Σύµφωνα µε την 

επιτροπή, ο κλάδος θα πρέπει να επικεντρωθεί στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα  της 

ευρωπαϊκής αγοράς δίνοντας έµφαση στην έρευνα, στην καινοτοµία, και στην κατάρτιση, 

στοχεύοντας στην οικοδόµηση της ευρωµεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών και τη 

δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού στα εµπορικά ζητήµατα. Η Σινο-ευρωπαϊκή συµφωνία, που 

πραγµατοποιήθηκε την 10η Ιουνίου µεταξύ της Κίνας και της Ε.Ε. και αφορά στη διαχείριση της 

αύξησης των κινέζικων κλωστοϋφαντουργικών εισαγωγών στην Ε.Ε. έως το 2008, επέβαλε 

ποσοστώσεις σε 10 από τις 35 κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών ειδών (πουλόβερ, παντελόνια, 

µπλούζες, t-shirts, φορέµατα, στηθόδεσµοι, νήµα λιναριού, υφάσµατα βαµβακιού, 

κλινοσκεπάσµατα και υφάσµατα κουζίνας).  Με την επιβολή αυτών των ποσοστώσεων, που 

κυµάνθηκαν µεταξύ 8% και 12,5% ετησίως για την τριετία 2005-2007, ικανοποιήθηκαν τόσο οι 

ευρωπαϊκές χώρες µε ανεπτυγµένη κλωστοϋφαντουργία, όσο και εκείνες µε πολλές λιανεµπορικές 

κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. 

 Το θεσµικό πλαίσιο για την κλωστοϋφαντουργία σε εθνικό επίπεδο, περιλαµβάνει την 

υιοθέτηση και εφαρµογή των αποφάσεων της ΕΕ. Επίσης, µε αναπτυξιακούς νόµους, όπως αυτός 

του 2005 , δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της κλωστοϋφαντουργίας στο πλαίσιο σειράς κινήτρων 

για την ελληνική µεταποίηση. Η αύξηση των ποσοστών επιχορηγήσεων, η µείωση του ελάχιστου 

κόστους της επιχορηγούµενης επένδυσης, η κατάργηση της διάκρισης νέων και παλιών 

επενδύσεων και η αποσύνδεση των κινήτρων από τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 

αποτελούν τις σηµαντικότερες καινοτοµίες του νόµου αυτού, που αναµένεται να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη του συγκεκριµένου κλάδου. Τέλος, από τις αρχές του 2005 έχει συσταθεί επιτροπή για 

την αντιµετώπιση των προβληµάτων της κλωστοϋφαντουργίας, µε στόχο της δηµιουργία µιας νέας 

στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου, καθώς και την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς του 

απέναντι στα προϊόντα από χώρες χαµηλού κόστους.       

 

2.2.2 Η πορεία του κλάδου στην Ε.Ε. 

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης στην ευρωπαϊκή ένωση των 25 το 

2003 είχε προστιθέµενη αξία παραγωγής ίση µε 66 δισεκατ. €, το οποίο αντιστοιχεί στο 3,9% της 

προστιθέµενης αξίας του συνόλου της βιοµηχανίας στην Ευρώπη. Απασχολούσε 3 εκατ. 

εργαζόµενους, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 8,5% της συνολικής απασχόλησης2.  

Ως προς την προστιθέµενη αξία, το υψηλότερο µερίδιο παραγωγής εµφανίζεται στην 

Ιταλία ( 34,1% ), και ακολουθούν η Γαλλία (12,5%) και η Γερµανία (12,2%). 
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Παρακολουθώντας όµως τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής του 

κλάδου στην Ευρώπη, βλέπουµε ότι  αυτός έχει έντονες πτωτικές τάσεις, σε αντίθεση µε το 

σύνολο της βιοµηχανίας. Τα παραπάνω στοιχεία, είναι συγκεντρωµένα στο σχήµα και στον πίνακα 

που ακολουθούν.  

 

Σχήµα 2.1: ∆είκτης παραγωγής του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας στην ευρωπαϊκή ένωση 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Πίνακας 2.1: Εξωτερικό εµπόριο κλάδου κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης (ΕΕ -25, 2005) 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Αυτό που µας κάνει τη µεγαλύτερη εντύπωση από τον παραπάνω πίνακα είναι το εµπορικό 

έλλειµµα του κλάδου, το οποίο είναι ιδιαίτερα µεγάλο, διότι οι εισαγωγές (περισσότερο από την 

Κίνα), είναι διπλάσιες από τις εξαγωγές. 

Τα παραπάνω αποθαρρυντικά αποτελέσµατα είναι απόρροια του γεγονότος ότι ο κλάδος 

των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης στην Ευρώπη ήρθε αντιµέτωπος µε µία 

σειρά ριζικών αλλαγών κατά τα τελευταία χρόνια. Η σηµαντικότερη από τις αλλαγές αυτές ήταν η 

εµφάνιση πολύ δυνατών ανταγωνιστών, ιδιαίτερα µετά την κατάργηση των ποσοστώσεων επί των 

εισαγωγών.  

Όλοι οι αρµόδιοι φορείς, όπως η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου, θεωρούν ότι ο κλάδος θα 

πρέπει να ανταποκριθεί στον ανταγωνισµό βασιζόµενος στα υπάρχοντα συγκριτικά του 

πλεονεκτήµατα. Τα πλεονεκτήµατα αυτά εντοπίζονται στην ποιότητα, τη σχεδίαση, την 



καινοτοµία και την τεχνολογία. Ανταποκρινόµενος ο κλάδος στις προκλήσεις του ανταγωνισµού, 

διανύει ήδη µία περίοδο αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού. Οι παραγωγικές µονάδες του 

κλάδου προσπαθούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, όχι µέσω µεγάλης παραγωγής, 

αλλά µέσω της δηµιουργίας ποικίλων προϊόντων που έχουν µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία. 

Άλλωστε, οι ευρωπαίοι παραγωγοί είχαν πάντα το προβάδισµα στις αγορές τεχνικών-

βιοµηχανικών ειδών κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και σε υψηλής ποιότητας υφάσµατα.    

 

2.3 Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας 

2.3.1 Η ζήτηση  

Οι εγχώριες ανάγκες των καταναλωτικών (τελικά προϊόντα) και των βιοµηχανικών αγορών 

(ενδιάµεσα προϊόντα) της κλωστοϋφαντουργίας ικανοποιούνται τόσο από την εγχώρια παραγωγή 

όσο και από τις εισαγωγές. Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι η ανάλυση που ακολουθεί, 

στηρίχθηκε στην φαινοµενική κατανάλωση (Παραγωγή – εξαγωγές + εισαγωγές) και όχι στην 

πραγµατική κατανάλωση. Αυτό έγινε λόγω έλλειψης των απαιτούµενων στοιχείων σχετικά µε το 

ύψος των αποθεµάτων, δηλαδή µε τα προϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια ενός έτους αλλά 

δεν καταναλώνονται στο ίδιο έτος. Η διαφορά αυτή ήταν υψηλή τα προηγούµενα χρόνια λόγω 

υψηλών αποθεµάτων, αλλά µετά από πολιτικές µείωσης τους από τις επιχειρήσεις, η απόκλιση έχει 

µειωθεί αρκετά. 

Επίσης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα στοιχεία που θα παραθέσουµε, αφορούν στα χρόνια 

µέχρι το 2003 και αυτό γιατί παρατηρείται σηµαντική χρονική καθυστέρηση έκδοσης στοιχείων της 

βιοµηχανίας στην Ελλάδα, η οποία δεν επιτρέπει τη διάθεση πιο επίκαιρων στοιχείων για τον κλάδο 

της κλωστοϋφαντουργίας για το ζήτηµα της προσφοράς και της ζήτησης. Τα µοναδικά πιο 

πρόσφατα στοιχεία που είναι διαθέσιµα είναι οι ισολογισµοί του κλάδου, τους οποίους άλλωστε θα 

παρουσιάσουµε και παρακάτω. 

Το συνολικό µέγεθος της αγοράς ( η φαινόµενη κατανάλωση ) κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, σε πραγµατικούς όρους µειώθηκε κατά την περίοδο 1995 – 2003, και πιο 

συγκεκριµένα, ο µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης ( Μ.Ε.Ρ.Μ.) ήταν 3,4%3.  
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Πίνακας 2.2: φαινοµενική κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

Πηγή: ΙΟΒΕ 

Έτος Παραγωγή Εξαγωγές Εισαγωγές Φαινοµενική 

Κατανάλωση 

1995 1.218.746 389.442 917.714 1.747.018 

2003 1.074.646 440.780 689.510 1.323.376 

Μ.Ε.Ρ.Μ. -1,6% 1,6% -3,5% -3,4% 

 

Το µερίδιο της κατανάλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην κατανάλωση του 

συνόλου των µεταποιητικών προϊόντων υποχώρησε σηµαντικά. ∆ιαπιστώνεται ότι το συγκεκριµένο 

µερίδιο µειώνεται διαχρονικά και από 5,8% που ήταν το 1995 έφτασε το 3,6% το 20034. 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

οµαδοποιούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: τους οικονοµικούς παράγοντες και τους κοινωνικούς 

παράγοντες. Από τους οικονοµικούς παράγοντες οι σηµαντικότεροι, συνοπτικά, είναι: 

• Οι τιµές των προϊόντων: µε εξαίρεση το 2002 όπου ο δείκτης τιµών των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έπεσε απότοµα, όλες τις άλλες χρονιές µέχρι το 

2003 παρατηρείται µία γενική τάση αύξησης των τιµών, η οποία όπως είναι 

αναµενόµενο µε βάση το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης, έχει ωθήσει σε 

µείωσης της ζητούµενης ποσότητας.  

• ∆ιαθέσιµο εισόδηµα: η φθίνουσα πορεία του ρυθµού αύξησης του διαθέσιµου 

εισοδήµατος κατά την περίοδο 1995-2003, φαίνεται να δικαιολογεί τη µείωση της 

κατανάλωσης τελικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

• ∆ιαφήµιση: η διαφηµιστική δαπάνη για τα τελικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

διπλασιάστηκε κατά την τετραετία 2001-2004, καθώς από 4,7 εκατ. € το 2001 

έφτασε το 8,9 € το 20045. Περισσότερη διαφήµιση υπάρχει για τα λευκά είδη, τις 

κλωστές και τα νήµατα και τα υφάσµατα επιπλώσεων, ενώ µείωση στην 

διαφηµιστική δαπάνη σηµειώθηκε στις κουρτίνες, τα τεντόπανα και τα λοιπά είδη. 

Από τους κοινωνικούς παράγοντες, αυτοί που επηρεάζουν τη ζήτηση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, είναι : 

• Οι προτιµήσεις των καταναλωτών: τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία τάση του 

πληθυσµού να περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι, απορρίπτοντας την 

προηγούµενη τάση για έξοδο και διασκέδαση. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί τη 
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µείωση της ζήτησης ειδών ένδυσης και την αύξηση της ζήτησης προϊόντων 

σχετικών µε την ένδυση σπιτιού. 

• Μεταβολές στα πληθυσµιακά δεδοµένα: η δηµογραφική γήρανση, η αστικοποίηση 

και η εισροή µεταναστών επιδρούν στη διαµόρφωση της ζήτησης. Οι µεταβολές 

αυτές είναι δυνατόν να οφείλονται είτε σε αυξοµειώσεις του πληθυσµού είτε σε 

αλλαγές στη δοµή του. Οι µεταβολές αυτές έχουν δηµιουργήσει νέες αγορές, 

επιφέροντας τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές για τις επιχειρήσεις του κλάδου.  

Πέρα από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, η ζήτηση επηρεάζεται και από άλλα 

ζητήµατα, όπως είναι ο ρυθµός τεχνολογικής αλλαγής. Είναι γνωστό ότι όταν σε ένα κλάδο 

υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις, είτε στις παραγωγικές διαδικασίες είτε στο σχεδιασµό και τα 

χαρακτηριστικά των ίδιων των προϊόντων, η ζήτηση αυξάνεται. Από τη σκοπιά αυτή, ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας δεν µπορεί να επωφεληθεί ιδιαίτερα γιατί χαρακτηρίζεται ως κλάδος ρηχής 

τεχνολογικής βάσης και όχι ως τεχνολογίας αιχµής. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες εξελίξεις στην 

τεχνολογία, που σχετίζονται περισσότερο µε την ανάπτυξη νέων κλωστοϋφαντουργικών υλικών, 

όπως είναι οι διάφορες συνθετικές ίνες. Πάντως, οι «αργές» τεχνολογικές εξελίξεις, εκτός από τη 

ζήτηση, προβάλλουν δυσκολία και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, του χρόνου παράδοσης 

και του βαθµού απόρριψης προϊόντων. 

 

2.3.2 Η προσφορά  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η διάρθρωση του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας για 

την τριετία 2002-20046, µε στοιχεία για των αριθµό των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, τις 

αµοιβές του προσωπικού, την ακαθάριστη αξία παραγωγής, την προστιθέµενη αξία παραγωγής και 

τις επενδύσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τη διάρθρωση του κλάδου µετά το 2004. 



 Πίνακας 2.3: Η διάρθρωση του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας 

 

Παρατηρούµε λοιπόν µείωση στον αριθµό των επιχειρήσεων διαχρονικά και κατά συνέπεια 

και στον αριθµό των εργαζοµένων. Από τις επιχειρήσεις αυτές, οι περισσότερες είναι µικροµεσαίες. 

Πιο συγκεκριµένα, το 2001 το 95% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται µικρές µε κύκλο εργασιών 

έως 2 εκατ. €7. Το 4% των επιχειρήσεων του κλάδου είναι µέσου µεγέθους µε κύκλο εργασιών από 

2 εκατ. € µέχρι 10 εκατ. €. Μόνο το 1 % των επιχειρήσεων µπορούν να οριστούν ως µεγάλες µε 

κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. €.  Από το σύνολο των εργαζοµένων, το 78% απασχολείται σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρά τη αύξηση της ανεργίας, παρατηρούµε ότι η µέση ετήσια 

αµοιβή αυξάνεται, γεγονός που δυσκολεύει ακόµα περισσότερο τις επιχειρήσεις, αφού ο κλάδος 

χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας. Τέλος, πτωτικές τάσεις σηµειώνουν και η ακαθάριστη και η 

προστιθέµενη αξία παραγωγής, αν και οι επενδύσεις αυξάνονται, όπως αναφέραµε και νωρίτερα. 

Όπως για τη ζήτηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, έτσι και για την προσφορά, 

υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες που την επηρεάζουν, των οποίων η επίδραση είναι βραχυχρόνια ή 

µακροχρόνια.  Οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες στη βραχυχρόνια περίοδο είναι : 

•  Η χαµηλή ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου: όπως είδαµε στην ενότητα 1.3.1., η 

ζήτηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια, οπότε 

µε βάση το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης, µειώθηκε και η προσφορά. 

• Οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών:   Το σύνολο των αναλώσιµων και οι 

αµοιβές των εργαζοµένων αποτελούν αθροιστικά το 90% του συνολικού κόστους 
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παραγωγής του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι διακυµάνσεις 

στα κόστη αυτά επηρεάζουν άµεσα την προσφορά προϊόντων. 

• Οι χρηµατοοικονοµικοί περιορισµοί: εξαιτίας των αρνητικών συγκυριών , αλλά και 

της άσχηµης κατάστασης του κλάδου τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες είναι 

διστακτικές στη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους. Έτσι πολλοί επιχειρηµατίες 

αναγκάζονται να στραφούν στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό, που έχει υψηλά επιτόκια, 

ώστε να καλύψουν τα κεφάλαια κίνησής τους. 

• Το θεσµικό πλαίσιο: έχουµε ήδη εξηγήσει πως η πλήρης απελευθέρωση του 

εµπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχει ζηµιώσει πολύ την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επηρεάζοντας την προσφορά. 

• Οι καιρικές συνθήκες: οι πρώτες ύλες για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, δηλαδή το βαµβάκι και το µαλλί, επηρεάζονται πολύ από τις καιρικές 

συνθήκες, και σε περιπτώσεις δυσµενών συνθηκών επηρεάζεται κατευθείαν και η 

προσφορά. 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες σε µακροχρόνια περίοδο είναι εν συντοµία οι ακόλουθοι: 

• Οι τιµές πώλησης ή βιοµηχανικές τιµές: η σπουδαιότητα των τιµών χονδρικής 

πώλησης είναι προφανής, διότι καθορίζουν το κόστος παραγωγής αλλά και την 

τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων. 

• Η µελλοντική αναµενόµενη ζήτηση: καθώς οι προβλέψεις για το µέλλον της 

κλωστοϋφαντουργίας είναι δυσοίωνες και το µερίδιο των ελληνικών επιχειρήσεων 

συνεχώς µειώνεται, αναµένεται περαιτέρω µείωση της προσφοράς. 

• Η τεχνολογική στασιµότητα: όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η κλωστοϋφαντουργία 

είναι ένας κλάδος µε λίγες τεχνολογικές εξελίξεις. Όσον αφορά στους υποκλάδους 

που δραστηριοποιούνται στα πρώτα στάδια της αλυσίδας αξίας (νηµατουργία), που 

είναι περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου απ’ ό,τι τα υπόλοιπα, η τεχνολογία είναι 

δεδοµένη εδώ και χρόνια. Μία καινοτοµία στις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 

κατά τα άλλα στάδια (ύφανση, πλοκή, ραφή), θα ήταν ιδιαίτερα θετική γιατί θα 

σήµαινε υποκατάσταση εργασίας µε κεφάλαιο. 

Οι παραπάνω παράγοντες διαµόρφωσης της προσφοράς, καθώς και όσα αναλύσαµε για τη 

ζήτηση, αλλά και οι παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως ο έντονος ανταγωνισµός από 

χώρες χαµηλού κόστους, έχουν µειώσει σηµαντικά τη µακροχρόνια παραγωγική επίδοση του 

κλάδου. Πράγµατι, ενώ από το 1995 έως το 1998, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής στου κλάδου 

κλωστοϋφαντουργίας ήταν σε υψηλότερο επίπεδο από τον αντίστοιχο του συνόλου της 



µεταποίησης, την επόµενη περίοδο (1998-2006), κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα και µάλιστα µε 

τάσεις περαιτέρω µείωσης8. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στο διάγραµµα που ακολουθεί.     

 

Σχήµα 2.2: ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας. (2000=100). 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

  

 

2.3.3 Εξωτερικό εµπόριο 

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας είναι από τους πλέον εξωστρεφείς της ελληνικής 

οικονοµίας. Το 2003, το 7,7% του συνόλου των εξαγωγών που πραγµατοποίησε η χώρα µας, 

προήλθε από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα9. Από τα προϊόντα που εξάγονται, το µεγαλύτερο 

µέρος είναι οι βαµβακερές ύλες, οι οποίες αποτελούσαν το 63% της συνολικής αξίας εξαγωγών του 

κλάδου.  

Το 58% των εξαγωγών προορίζονταν για χώρες εκτός της Ε.Ε., ενώ το 42% για χώρες εντός 

της ευρωπαϊκής ένωσης. Αύξηση σηµειώνεται επίσης στις εξαγωγές προς χώρες όπως η 

Βουλγαρία, τα Σκόπια, η Αλβανία και η Τουρκία, αλλά η κύρια αγορά για τα εξαγόµενα ελληνικά 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εξακολουθούν να είναι οι δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 

Ιταλία, η Γερµανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Πορτογαλία10. Η στροφή 

προς τις µη ευρωπαϊκές αγορές ήταν αποτέλεσµα της αυξηµένης ανταγωνιστικής ικανότητας της 

ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, λόγω κυρίως της εγγύτητας της χώρας µας µε τις αγορές αυτές, οι 
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10 «Υφαντουργία, 2004», I.C.A.P. 



οποίες έχουν καταργήσει τη δασµολογική προστασία που ίσχυε, το 1995 στο πλαίσιο της 

εναρµόνισης τους µε τις διατάξεις του ΠΟΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.  

Ένα άλλο στοιχείο του εξωτερικού εµπορίου που αξίζει να αναφερθεί είναι η διάσταση 

µεταξύ των τιµών του εµπορικού ισοζυγίου σε όρους αξίας και των τιµών σε όρους ποσοτήτων. 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι το εµπορικό ισοζύγιο του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας σε όρους 

αξίας είναι ελλειµµατικό, ενώ σε όρους ποσότητας είναι πλεονασµατικό. Η διαφορά αυτή εξηγεί το 

λόγο που η µέση τιµή (ευρώ/κιλό) των εισαγόµενων ειδών είναι υψηλότερη της αντίστοιχης µέσης 

τιµής των εξαγόµενων. Αυτό θα µπορούσε να µας οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι τα εγχώρια 

προϊόντα είναι πιο φθηνά από τα εισαγόµενα και κατά συνέπεια και πιο ανταγωνιστικά. Κάτι τέτοιο 

φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε όσα έχουµε αναπτύξει µέχρι στιγµής για την αθρόα εισαγωγή 

πολύ φθηνών προϊόντων από χώρες χαµηλού κόστους, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία, το 

Πακιστάν κ.α.. Μία άλλη εξήγηση για το φαινόµενο αυτό είναι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

που εξάγονται από τη χώρα µας βρίσκονται κατά κύριο λόγο στα πρώτα στάδια της αλυσίδας αξίας, 

και έτσι η προστιθέµενη αξία τους είναι χαµηλή. Αυτό φυσικά αντανακλάται και στις τιµές των 

προϊόντων αυτών που µένουν σε χαµηλά επίπεδα. Αντίθετα, τα εισαγόµενα προϊόντα είναι στη 

µεγάλη τους πλειοψηφία σε ώριµα στάδια της αλυσίδας αξίας, και έτσι έχουν µεγαλύτερη 

προστιθέµενη αξία και κατ’ επέκταση υψηλότερη τιµή.    

Περνώντας στις εισαγωγές, ο όγκος τους ανήλθε το 2003 στους 437 χιλιάδες τόνους, αξίας 

970 εκατ. €, σηµειώνοντας έτσι άνοδο 12,5% ετησίως. Αναµφίβολα, η µεγάλη αυτή αύξηση ήταν 

το αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης των τρίτων χωρών του γεγονότος της σταδιακής κατάργησης 

των ποσοστώσεων και της µείωσης της δασµολογικής προστασίας του κλάδου. 

Από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισήχθησαν, το µεγαλύτερο µέρος σχετίζεται µε 

τις συνθετικές ίνες, και πιο συγκεκριµένα κατά 33% επί του συνόλου των εισαγωγών, και 

ακολουθούν τα έτοιµα υφαντουργικά είδη µε 14%.  

Όσον αφορά την προέλευση των εισαγωγών ισχύουν τα εξής: το µεγαλύτερο τµήµα των 

εισαγωγών το 2003 προέρχεται από τις χώρες της Ε.Ε. (56,3%). Το υπόλοιπο 43,7% προέρχεται 

από χώρες εκτός της Ε.Ε11. Σηµειώνουµε εδώ ότι το 1996, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 76,6% και 

23,4%, που σηµαίνει ότι αναδιαρθρώθηκαν σηµαντικά οι χώρες που προµηθεύουν την Ελλάδα µε 

κλωστοϋφαντουργικά είδη. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται τόσο στην άρση της δασµολογικής 

προστασίας, όσο και στη βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα των τρίτων χωρών λόγω βέβαια του 

χαµηλού κόστους παραγωγής που οφείλεται στο µειωµένο κόστος εργασίας.     
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2.4 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

2.4.1 Οµαδοποίηση λογιστικών καταστάσεων 

Στην παρούσα ενότητα, θα κάνουµε τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας, προκειµένου να εντοπίσουµε τα χρηµατοοικονοµικά του προβλήµατα. Για 

να το κάνουµε αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τις δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 

και συγκεκριµένα τους ενοποιηµένους ισολογισµούς του κλάδου12. Στη συνέχεια, λοιπόν, 

παραθέτουµε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των στοιχείων του παθητικού, του ενεργητικού και 

των αποτελεσµάτων χρήσης, για την πενταετία 2001-2005, ξεκινώντας µε τα στοιχεία του 

ενεργητικού. 

 

 Πίνακας 2.4 :  Οµαδοποίηση των λογαριασµών του ενεργητικού για την πενταετία 2001-2005 

Πηγή: ICAP. 

2001 2002 2003 2004 2005
Καθαρά Πάγια 1.542.775.503 1.454.598.111 1.409.254.334 1.423.686.921 1.331.876.785

Γήπεδα-Οικόπεδα 138.761.259 142.432.913 143.145.584 151.989.467 155.782.308

Κτίρια-Εγκαταστάσεις 699.622.236 752.352.347 762.471.417 894.714.209 850.898.049

Μηχανικός Εξοπλισµός 1.159.227.657 1.216.019.382 1.238.409.601 1.072.756.515 1.059.790.922

Ασώµατες Ακινητοποίησεις 282.024.488 135.620.494 126.195.317 71.809.127 49.275.476

Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσ. 1.063.907.618 1.114.787.151 1.197.052.121 1.030.677.659 975.240.568

Αποσβ. Κτιρίων-Εγκαταστ. 346.622.922 365.682.881 397.622.963 348.661.238 313.723.253

Αποσβ. Μηχαν. Εξοπλ. 595.534.266 666.756.826 719.254.475 632.831.385 629.899.206

Απόσβ. ∆απ. Πολ. Αποσβ.-Ασωµ. Ακινηητ. 121.750.455 82.347.434 80.174.671 49.185.033 31.618.113

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 17.219.546 16.062.624 18.002.794 29.589.882 19.135.302

Συµµετοχές 309.827.948 306.897.505 318.081.730 233.505.377 172.235.279

Αποθέµατα 543.805.049 486.476.821 536.708.113 469.650.344 395.345.469

Έτοιµα προϊόντα-Εµπορεύµατα 325.796.586 269.886.948 292.353.116 282.395.380 212.437.514

Ηµικατεργ. Προϊόντα 30.697.646 30.162.362 28.531.208 24.603.324 27.356.151

Ύλες και Υλικά 187.310.810 186.427.522 215.823.790 162.651.645 155.551.810

Απαιτήσεις 967.470.276 962.697.157 1.031.810.334 929.932.883 791.860.908

Απαιτ. Πελατών - Γραµµ. Εισπρ. 826.447.894 836.310.605 872.808.101 807.482.609 677.480.928

Χρεώγραφα 49.852.630 58.122.734 41.266.255 9.255.551 10.434.139

Λοιπές Απαιτήσεις 91.169.762 68.263.819 117.735.983 113.194.735 103.945.851

Ταµείο-τράπεζες 115.856.627 136.369.998 171.052.259 121.141.989 111.724.048

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.169.907.465 3.040.142.089 3.148.825.037 2.944.412.140 2.630.807.212

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε ευρώ)

 

Ακολουθεί ο πίνακας µε τα οµαδοποιηµένα στοιχεία του παθητικού των ενοποιηµένων 

στοιχείων του παθητικού για την πενταετία 2001-2005. 
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Πίνακας 2.5 : Οµαδοποίηση των στοιχείων του παθητικού για την πενταετία 2001-2005 

Πηγή: ICAP 

2001 2002 2003 2004 2005
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.587.712.147 1.496.708.565 1.474.952.416 1.308.457.323 1.219.275.530
Μετοχικό-εταιρ. Κεφαλ. 800.047.532 880.740.364 887.641.655 742.217.071 736.666.362
Αποθεµατικά 935.672.391 885.402.970 865.386.606 888.079.525 863.369.707
Αδαιαν.Κέρδη-Συσσωρ. Ζηµ. -148.007.765 -269.434.762 -278.075.844 -321.839.259 -380.760.526
ΜΕΣΟ.&ΜΑΚΡΟ.ΥΠΟΧΡ.&ΠΡΟΒΛ. 238.722.518 297.137.596 270.011.704 374.376.851 408.222.165
Μέσοµακρ. Υποχρεώσεις 220.772.952 278.662.546 256.913.040 351.989.775 384.344.187
Προβλέψεις 17.949.559 18.475.054 13.098.666 22.387.074 23.877.976
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.343.472.797 1.246.295.934 1.403.860.892 1.261.577.967 1.003.309.518
Οφειλές σε τραπ.-δόσεις Μ.∆ανείων 799.836.164 693.319.175 781.030.354 740.349.860 553.456.142
Γραµ.Πληρωτ.-Προµηθ.-Πιστωτές 388.128.791 382.143.321 444.993.199 379.242.102 308.967.732
Μερισµ.Πληρωτ.-Κέρδη προς ∆ιανοµή 21.841.959 21.401.185 18.013.024 9.011.798 11.915.750
Λοιπες Υποχρεώσεις 128.585.960 143.868.233 156.202.013 132.372.540 128.466.111
Λογαρ. Μετόχων-Εταίρων 5.079.925 5.564.024 3.622.328 601.661 503.781
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.169.907.465 3.040.142.089 3.148.825.037 2.944.412.140 2.630.807.212

 

Ακολουθεί η συγκεντρωτική κατάσταση των στοιχείων των αποτελεσµάτων χρήσης του 

κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας για την πενταετία 2001-2005. 

 

Πίνακας 2.6 : Οµαδοποίηση των στοιχείων των αποτελεσµάτων χρήσης για την πενταετία 2001-2005 

Πηγή : ICAP 

2001 2002 2003 2004 2005
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.786.982.884 1.847.187.268 1.767.107.194 1.647.031.846 1.414.011.900
Μείον:
Κοστος Πωληθέντων 1.543.058.506 1.590.760.389 1.531.840.402 1.457.112.686 1.226.167.490
Μικτό Κέρδος 243.922.192 256.401.925 235.266.797 189.919.165 187.844.405
Προµήθειες και λοιπά Λειτουργ. Έσοδα 25.029.142 24.413.997 30.770.407 44.528.600 44.704.279
Χρηµατοοικ. ∆απάνες 67.410.340 67.264.774 63.820.475 68.747.220 51.107.377
Λοιπά Λειτουργ. Έξοδα 185.407.923 203.169.945 206.353.011 215.234.970 235.703.930
Λειτουργικό Περιθώριο 16.133.074 10.381.209 -4.136.291 -49.534.440 -54.262.628
Μη Λειτουργικά Έσοδα 69.418.290 65.449.666 80.368.975 32.262.756 31.750.458
Μη Λειτουργικά Έξοδα 41.305.900 58.372.703 42.528.373 63.827.682 35.025.231
Αποσβ. Εκτός Κόστους Πωληθ. 35.457.558 12.409.724 2.293.977 2.600.768 2.722.736
Σύνολο Αποσβέσεων 159.124.716 149.710.578 124.762.770 103.867.708 99.680.988
Αποσβ. Μεσα στο κόστος Πωληθ. 123.667.159 137.300.852 122.468.793 101.266.939 96.958.252
Κέρδος προ Φόρου Εισοδηµ. 8.787.905 5.048.449 31.410.346 -83.700.120 -60.262.253
Καθαρά Μερίσµατα 20.595.351 17.849.671 14.873.519 7.980.756 10.410.628
Φόρος Εισοδήµ. 18.276.201 16.235.835 14.756.355 4.892.389 3.346.904

  

 

2.4.2 Οριζόντιες συγκριτικές καταστάσεις 

2.4.2.1 Παράθεση των στοιχείων 

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των πινάκων 2.4 , 2.5  και 2.6 , συντάσσουµε τρεις 

καινούργιους πίνακες στους οποίους υπολογίζουµε : 



 

• τον ετήσιο δείκτη µεταβολής (%) για κάθε στοιχείο του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης και για όλες τις χρονιές 

• τη µέση ετήσια µεταβολή (%) για κάθε στοιχείο του ισολογισµού και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης κατά την πενταετία 2001 έως 2005 

• τη µέση τιµή σε απόλυτο µέγεθος για κάθε στοιχείο του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης κατά την πενταετία 2001 έως 2005 

Με τους υπολογισµούς αυτούς, θα επιχειρήσουµε να παρατηρήσουµε κάποια τάση στην 

εξέλιξη βασικών λογαριασµών, όπως είναι οι απαιτήσεις, τα αποθέµατα, οι µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κλπ, που δείχνουν προς ποια κατεύθυνση κινείται η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση του κλάδου. 

Στους επόµενους πίνακες λοιπόν, τους πίνακες 2.7 , 2.8  και 2.9  βλέπουµε τις οριζόντιες 

συγκριτικές καταστάσεις για το ενεργητικό, το παθητικό και τα αποτελέσµατα χρήσης αντίστοιχα.     

 

Πίνακας 2.7 : Οριζόντια συγκριτική ανάλυση για τα στοιχεία του ενεργητικού. 

  
‘01-
‘02% 

 '02-
'03% 

 '03-
'04% 

 '04-
‘05% µέση τιµή  

µέση 
ετήσια 
µεταβολή 

Καθαρά Πάγια -5,72% -3,12% 1,02% -6,45% 1.432.438.331 -3,56% 

Γήπεδα-Οικόπεδα 2,65% 0,50% 6,18% 2,50% 146.422.306 2,96% 

Κτίρια-Εγκαταστάσεις 7,54% 1,34% 17,34% -4,90% 792.011.652 5,33% 

Μηχανικός Εξοπλισµός 4,90% 1,84% -13,38% -1,21% 1.149.240.815 -1,96% 

Ασώµατες Ακινητοποίησεις -51,91% -6,95% -43,10% -31,38% 132.984.980 -33,33% 

Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσ. 4,78% 7,38% -13,90% -5,38% 1.076.333.023 -1,78% 

Αποσβ. Κτιρίων-Εγκαταστ. 5,50% 8,73% -12,31% -10,02% 354.462.651 -2,03% 

Αποσβ. Μηχαν. Εξοπλ. 11,96% 7,87% -12,02% -0,46% 648.855.232 1,84% 
Απόσβ. ∆απ. Πολ. Αποσβ.-Ασωµ. 
Ακινηητ. -32,36% -2,64% -38,65% -35,72% 73.015.141 -27,34% 

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις -6,72% 12,08% 64,36% -35,33% 20.002.030 8,60% 

Συµµετοχές -0,95% 3,64% -26,59% -26,24% 268.109.568 -12,53% 

Αποθέµατα -10,54% 10,33% -12,49% -15,82% 486.397.159 -7,13% 

Έτοιµα προϊόντα-Εµπορεύµατα -17,16% 8,32% -3,41% -24,77% 276.573.909 -9,25% 

Ηµικατεργ. Προϊόντα -1,74% -5,41% -13,77% 11,19% 28.270.138 -2,43% 

Ύλες και Υλικά -0,47% 15,77% -24,64% -4,37% 181.553.115 -3,43% 

Απαιτήσεις -0,49% 7,18% -9,87% -14,85% 936.754.312 -4,51% 

Απαιτ. Πελατών - Γραµµ. Εισπρ. 1,19% 4,36% -7,48% -16,10% 804.106.027 -4,51% 

Χρεώγραφα 16,59% -29,00% -77,57% 12,73% 33.786.262 -19,31% 

Λοιπές Απαιτήσεις -25,12% 72,47% -3,86% -8,17% 98.862.030 8,83% 

Ταµείο-τράπεζες 17,71% 25,43% -29,18% -7,77% 131.228.984 1,55% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -4,09% 3,57% -6,49% -10,65% 2.986.818.789 -4,42% 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2.8 : Οριζόντια συγκριτική κατάσταση για τα στοιχεία του παθητικού. 

  
 '01-
'02% 

 '02-
'03% 

 '04-
'03% 

 '05-
'04% µέση τιµή 

µέση 
ετήσια 
µεταβολή 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -5,73% -1,45% -11,29% -6,82% 1.417.421.196 -6,32% 

Μετοχικό-εταιρ. Κεφαλ. 10,09% 0,78% -16,38% -0,75% 809.462.597 -1,57% 

Αποθεµατικά -5,37% -2,26% 2,62% -2,78% 887.582.240 -1,95% 

Αδαιαν.Κέρδη-Συσσωρ. Ζηµ. 82,04% 3,21% 15,74% 18,31% -279.623.631 29,82% 

ΜΕΣΟ.&ΜΑΚΡΟ.ΥΠΟΧΡ.&ΠΡΟΒΛ. 24,47% -9,13% 38,65% 9,04% 317.694.167 15,76% 

Μέσοµακρ. Υποχρεώσεις 26,22% -7,80% 37,01% 9,19% 298.536.500 16,15% 

Προβλέψεις 2,93% -29,10% 70,91% 6,66% 19.157.666 12,85% 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -7,23% 12,64% -10,14% -20,47% 1.251.703.422 -6,30% 

Οφειλές σε τραπ.-δόσεις Μ.∆ανείων -13,32% 12,65% -5,21% -25,24% 713.598.339 -7,78% 

Γραµ.Πληρωτ.-Προµηθ.-Πιστωτές -1,54% 16,45% -14,78% -18,53% 380.695.029 -4,60% 

Μερισµ.Πληρωτ.-Κέρδη προς ∆ιανοµή -2,02% -15,83% -49,97% 32,22% 16.436.743 -8,90% 

Λοιπες Υποχρεώσεις 11,88% 8,57% -15,26% -2,95% 137.898.971 0,56% 

Λογαρ. Μετόχων-Εταίρων 9,53% -34,90% -83,39% -16,27% 3.074.344 -31,26% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -4,09% 3,57% -6,49% -10,65% 2.986.818.789 -4,42% 

 

Πίνακας 2.9: Οριζόντια συγκριτική κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης. 

  '01-'02%  '02-'03%  '04-'03%  '04-'05% µέση τιµή µέση 
ετήσια 
µεταβολή 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3,37% -4,34% -6,80% -14,15% 1.692.464.218 -5,48% 

Μείον:     0 0,00% 

Κοστος Πωληθέντων 3,09% -3,70% -4,88% -15,85% 1.469.787.895 -5,34% 

Μικτό Κέρδος 5,12% -8,24% -19,27% -1,09% 222.670.897 -5,87% 

Προµήθειες και λοιπά Λειτουργ. Έσοδα -2,46% 26,04% 44,71% 0,39% 33.889.285 17,17% 

Χρηµατοοικ. ∆απάνες -0,22% -5,12% 7,72% -25,66% 63.670.037 -5,82% 

Λοιπά Λειτουργ. Έξοδα 9,58% 1,57% 4,30% 9,51% 209.173.956 6,24% 

Λειτουργικό Περιθώριο -35,65% -139,84% 1097,56% 9,55% -16.283.815 232,90% 

Μη Λειτουργικά Έσοδα -5,72% 22,80% -59,86% 0,00% 55.850.029 -10,69% 

Μη Λειτουργικά Έξοδα 41,32% -27,14% 50,08% -45,13% 48.211.978 4,78% 

Αποσβ. Εκτός Κόστους Πωληθ. -65,00% -81,51% 0,00% 0,00% 11.096.953 -36,63% 

Σύνολο Αποσβέσεων -5,92% -16,66% -16,75% -4,03% 127.429.352 -10,84% 

Αποσβ. Μεσα στο κόστος Πωληθ. 11,02% -10,80% -17,31% -4,25% 116.332.399 -5,34% 

Κέρδος προ Φόρου Εισοδηµ. -42,55% 522,18% -366,47% -28,00% -19.743.135 21,29% 

Καθαρά Μερίσµατα -13,33% -16,67% -46,34% 30,45% 14.341.985 -11,48% 

Φόρος Εισοδήµ. -11,16% -9,11% -66,85% -31,59% 11.501.537 -29,68% 

 

 

2.4.2.2 Σχολιασµός οριζόντιων συγκριτικών καταστάσεων 

 Θα ξεκινήσουµε το σχολιασµό των οριζόντιων συγκριτικών καταστάσεων από το 

ενεργητικό του κλάδου. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι το σύνολο του ενεργητικού µειώνεται διαχρονικά µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης ίσο µε 4,42%, µε εξαίρεση το 2003 που είχαµε αύξηση ίση µε 3,57%. 

Η αύξηση του 2003 οφείλεται κατά κύριο λόγο στο λογαριασµό των αποθεµάτων. Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι τα αποθέµατα µειώνονται διαχρονικά, µε εξαίρεση το 2003, µε ρυθµό µεγαλύτερο του 

αντίστοιχου ρυθµού µείωσης των πωλήσεων. Αυτό δείχνει ότι έγιναν προσπάθειες από την πλευρά 



των επιχειρήσεων του κλάδου για µείωση των αποθεµάτων, και αυτό είναι βέβαια ένα θετικό 

στοιχείο. Παρατηρούµε επίσης, µείωση των παγίων και των αποσβέσεων, που σηµαίνει ότι το 

σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου δεν έχει προβαίνει σε επενδύσεις µηχανολογικού 

εξοπλισµού, παρόλο που οι εξελίξεις το επιβάλλουν ώστε να γίνουν τα προϊόντα της ελληνικής 

κλωστοϋφαντουργίας πιο ανταγωνιστικά. Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι απαιτήσεις 

µειώνονται διαχρονικά. Κατά τη γνώµη µας, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αύξηση 

της διαπραγµατευτικής δύναµης των επιχειρήσεων του κλάδου, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι λογικό 

λόγω της έντασης του ανταγωνισµού. Η µείωση των απαιτήσεων θα πρέπει, µάλλον, να συνδυαστεί 

µε την ανάλογη µείωση που σηµειώνεται στον κύκλο εργασιών. 

Στη συγκριτική κατάσταση του παθητικού, βλέπουµε ότι ο λογαριασµός των απαιτήσεων 

µειώνεται διαχρονικά µε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης ίσο µε 4,60%. Το φαινόµενο αυτό, όπως 

είπαµε πριν και για τα αποθέµατα, δικαιολογείται από τη µείωση του κύκλου εργασιών, η οποία 

είναι άλλωστε του ίδιου περίπου µεγέθους. Κάτι άλλο που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι ενώ το 

σύνολο του παθητικού και της καθαρής θέσης µειώνονται, οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

αυξάνονται και µάλιστα µε σηµαντικό µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης, ίσο µε 16,15%. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει την αρνητική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 

στο ζήτηµα της ρευστότητας. 

Στη συγκριτική κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης, βλέπουµε αρχικά ότι παρατηρείται 

διαχρονικά µείωση του κύκλου εργασιών. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ο ρυθµός 

µείωσης βαίνει ολοένα µεγαλύτερος. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσµα της έντονης 

εισαγωγικής δραστηριότητας από χώρες όπως η Κίνα, που κερδίζουν συνεχώς µεγαλύτερα µερίδια 

στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Το κόστος πωληθέντων µειώνεται αναλογικά και 

κατά συνέπεια και το µικτό περιθώριο κέρδους. Τα καθαρά κέρδη είναι αρνητικά, και µε εξαίρεση 

το 2003, µειώνονται κάθε χρόνο, καθιστώντας εξαιρετικά δυσµενή την κερδοφορία του κλάδου. 

 

2.4.3. Κάθετες συγκριτικές καταστάσεις 

2.4.3.1 ∆ηµιουργία συγκριτικών πινάκων – παράθεση στοιχείων 

 
Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των πινάκων 2.4, 2.5 και 2.6, συντάσσουµε τρεις καινούργιους 

πίνακες στους οποίους φαίνονται τα µεγέθη των στοιχείων των ισολογισµών (ενεργητικού και 

παθητικού χωριστά) και των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης, σε ποσοστά του µεγέθους του 

συνολικού ενεργητικού στην πρώτη περίπτωση, του συνολικού παθητικού στη δεύτερη  και σε 

ποσοστά των πωλήσεων στην τρίτη.  

 

 

 



Πίνακας 2.10: Κάθετη συγκριτική κατάσταση των στοιχείων του ενεργητικού. 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Καθαρά Πάγια 48,67% 47,85% 44,75% 48,35% 50,63% 

Γήπεδα-Οικόπεδα 4,38% 4,69% 4,55% 5,16% 5,92% 

Κτίρια-Εγκαταστάσεις 22,07% 24,75% 24,21% 30,39% 32,34% 

Μηχανικός Εξοπλισµός 36,57% 40,00% 39,33% 36,43% 40,28% 

Ασώµατες Ακινητοποίησεις 8,90% 4,46% 4,01% 2,44% 1,87% 

Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσ. 33,56% 36,67% 38,02% 35,00% 37,07% 

Αποσβ. Κτιρίων-Εγκαταστ. 10,93% 12,03% 12,63% 11,84% 11,92% 

Αποσβ. Μηχαν. Εξοπλ. 18,79% 21,93% 22,84% 21,49% 23,94% 

Απόσβ. ∆απ. Πολ. Αποσβ.-Ασωµ. Ακινηητ. 3,84% 2,71% 2,55% 1,67% 1,20% 

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 0,54% 0,53% 0,57% 1,00% 0,73% 

Συµµετοχές 9,77% 10,09% 10,10% 7,93% 6,55% 

Αποθέµατα 17,16% 16,00% 17,04% 15,95% 15,03% 

Έτοιµα προϊόντα-Εµπορεύµατα 10,28% 8,88% 9,28% 9,59% 8,07% 

Ηµικατεργ. Προϊόντα 0,97% 0,99% 0,91% 0,84% 1,04% 

Ύλες και Υλικά 5,91% 6,13% 6,85% 5,52% 5,91% 

Απαιτήσεις 30,52% 31,67% 32,77% 31,58% 30,10% 

Απαιτ. Πελατών - Γραµµ. Εισπρ. 26,07% 27,51% 27,72% 27,42% 25,75% 

Χρεώγραφα 1,57% 1,91% 1,31% 0,31% 0,40% 

Λοιπές Απαιτήσεις 2,88% 2,25% 3,74% 3,84% 3,95% 

Ταµείο-τράπεζες 3,65% 4,49% 5,43% 4,11% 4,25% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

Πίνακας 2.11: Κάθετη συγκριτική κατάσταση των στοιχείων του παθητικού. 

2001 2002 2003 2004 2005
Ίδια Κεφάλαια 50,09% 49,23% 46,84% 44,44% 46,35%
Μετοχικό-εταιρ. Κεφαλ. 25,24% 28,97% 28,19% 25,21% 28,00%
Αποθεµατικά 29,52% 29,12% 27,48% 30,16% 32,82%
Αδιαν.Κέρδη-Συσσωρ.Ζηµ. -4,67% -8,86% -8,83% -10,93% -14,47%
ΜΕΣΟ&ΜΑΚΡΟ.ΥΠΟΧ.&ΠΡΟΒΛ. 7,53% 9,77% 8,57% 12,71% 15,52%
Μεσοµακρ. Υποχρ. 6,96% 9,17% 8,16% 11,95% 14,61%
Προβλέψεις 0,57% 0,61% 0,42% 0,76% 0,91%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 42,38% 40,99% 44,58% 42,85% 38,14%
Οφειλές σε Τραπ.-δόσεις Μ.∆ανείων 25,23% 22,81% 24,80% 25,14% 21,04%
Γραµ.Πληρ-Προµ.-Πιστ. 12,24% 12,57% 14,13% 12,88% 11,74%
Μερισ,.Πληρ.-Κέρδη προς ∆ιαν. 0,69% 0,70% 0,57% 0,31% 0,45%
Λοιπές Υποχρ. 4,06% 4,73% 4,96% 4,50% 4,88%
Λογαρ. Μετόχων-Εταίρων 0,16% 0,18% 0,12% 0,02% 0,02%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

    

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2.12: Κάθετη συγκριτική κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης. 

  2001 2002 2003 2004 2005 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Μείον:           
Κοστος Πωληθέντων 86,35% 86,12% 86,69% 88,47% 86,72% 
Μικτό Κέρδος 13,65% 13,88% 13,31% 11,53% 13,28% 
Προµήθειες και λοιπά Λειτουργ. 
Έσοδα 1,40% 1,32% 1,74% 2,70% 3,16% 
Χρηµατοοικ. ∆απάνες 3,77% 3,64% 3,61% 4,17% 3,61% 
Λοιπά Λειτουργ. Έξοδα 10,38% 11,00% 11,68% 13,07% 16,67% 
Λειτουργικό Περιθώριο 0,90% 0,56% -0,23% -3,01% -3,84% 
Μη Λειτουργικά Έσοδα 3,88% 3,54% 4,55% 1,96% 2,25% 
Μη Λειτουργικά Έξοδα 2,31% 3,16% 2,41% 3,88% 2,48% 
Αποσβ. Εκτός Κόστους Πωληθ. 1,98% 0,67% 0,13% 0,16% 0,19% 
Σύνολο Αποσβέσεων 8,90% 8,10% 7,06% 6,31% 7,05% 
Αποσβ. Μεσα στο κόστος Πωληθ. 6,92% 7,43% 6,93% 6,15% 6,86% 
Κέρδος προ Φόρου Εισοδηµ. 0,49% 0,27% 1,78% -5,08% -4,26% 
Καθαρά Μερίσµατα 1,15% 0,97% 0,84% 0,48% 0,74% 
Φόρος Εισοδήµ. 1,02% 0,88% 0,84% 0,30% 0,24% 

 

 

2.4.3.2 Σχολιασµός των κάθετων συγκριτικών καταστάσεων 

Θα ξεκινήσουµε το σχολιασµό µας από την κάθετη συγκριτική κατάσταση των 

λογαριασµών του ενεργητικού. Βλέπουµε λοιπόν ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτελούν 

περίπου το 50% του συνολικού ενεργητικού, µε µικρές αυξοµειώσεις, ενώ το άλλο 50% είναι το 

κυκλοφορούν ενεργητικό. Στο 50% του κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα αποθέµατα είναι περίπου 

το 16%, και οι  απαιτήσεις το 31%. Παρατηρούµε ότι η διάρθρωση του ενεργητικού είναι σταθερή 

σε όλη διάρκεια της πενταετίας. 

Το ίδιο ισχύει, αν και σε µικρότερο βαθµό, και για τη διάρθρωση του παθητικού. Βλέπουµε 

λοιπόν ότι τα ίδια κεφάλαια είναι περίπου το 50% του συνόλου του παθητικού και τις πέντε 

χρονιές. Αντίστοιχα, το υπόλοιπο 50% του παθητικού είναι ξένα κεφάλαια, µε τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις στο 40% περίπου και τις µακροπρόθεσµες στο 10%. Το χαµηλό ύψος των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και το υψηλό των βραχυπρόθεσµων, είναι αποτέλεσµα της 

απροθυµίας των τραπεζών να χορηγούν στις επιχειρήσεις του κλάδου µακροπρόθεσµα δάνεια µε 

ευνοϊκούς όρους, αναγκάζοντας τις να καταφεύγουν σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Πάντως, αυτή η 

διάρθρωση ιδίων και ξένων κεφαλαίων (50%-50%), θεωρείται αρκετά καλή, αλλά αυτό το θέµα θα 

το εξετάσουµε παρακάτω εκ νέου, µε των υπολογισµό των κατάλληλων αριθµοδεικτών.  

Τέλος, περνώντας στην συγκριτική κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης, αυτό που αξίζει 

σχολιασµό είναι ότι το κόστος των πωληθέντων είναι σταθερά πολύ υψηλό και φτάνει στο 87% 

περίπου του κύκλου εργασιών. Έτσι, αφήνει ένα πολύ µικρό µικτό κέρδος, το οποίο µε τη σειρά 

του «εξαφανίζεται» λόγω των υψηλών λειτουργικών εξόδων. Το αποτέλεσµα είναι ότι τα καθαρά 



κέρδη ( µετά τις αποσβέσεις ), είναι πολύ χαµηλά για τις χρονιές 2001, 2002, 2003 (κάτω του 1%), 

και αρνητικά για το 2004 και το 2005. Η κερδοφορία του κλάδου λοιπόν φαίνεται να είναι σε 

εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα. Αυτό βέβαια θα φανεί και κατά την εξέταση των αντίστοιχων δεικτών 

στην επόµενη ενότητα.    

 

2.4.4 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων µε τη βοήθεια δεικτών. 

Η µέθοδος ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών δεικτών είναι ιδιαίτερα χρήσιµη  για τους 

αναλυτές εκτός της επιχείρησης, όταν δηλαδή δεν έχει κανείς στη διάθεση του όλες λεπτοµερώς τις 

πληροφορίες για τις συνθήκες χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας της υπό εξέταση επιχείρησης. Οι 

δείκτες είναι κατάλληλοι για την αξιολόγηση µιας επιχείρησης ή ενός κλάδου γιατί απεικονίζουν µε 

συστηµατικό τρόπο µεγάλο αριθµό χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, την εξέλιξη των οποίων 

επιθυµούµε να εξετάσουµε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ τα δεδοµένα που εµφανίζονται στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µεταβάλλονται ως απόλυτα µεγέθη, εντούτοις οι σχέσεις µεταξύ 

τους παραµένουν συνήθως λίγο ή πολύ σταθερές. Η αλλαγή των σχέσεων αυτών συνεπάγεται 

αντίστοιχες µεταβολές στις συνθήκες χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας της επιχείρησης, οπότε οι 

κατάλληλοι αριθµοδείκτες παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για τις µεταβολές στις σχέσεις 

αυτές. 

 

2.4.4.1 ∆είκτες ρευστότητας  

Η ρευστότητα δείχνει το βαθµό στον οποίο µία επιχείρηση ή ένας κλάδος είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του, και αποτελεί µία από τις κυριότερες 

συνθήκες της λειτουργίας του. Μία ικανοποιητική προσέγγιση του ζητήµατος της ρευστότητας 

µπορεί να γίνει µελετώντας τους δείκτες που προκύπτουν από τα στοιχεία του ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων χρήσης. Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι οι ακόλουθοι13: 

 

1. ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (∆.Κ.Ρ.): 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
∆.Κ.Ρ = 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 

 

2. ∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας (∆.Α.Ρ.): 

∆.Α.Ρ.= ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

3. ∆είκτης Κεφαλαίου Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού (∆.Κ.Κ./Σ.Ε.): 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆.Κ.Σ / Σ.Ε = 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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4. ∆είκτης Μετρητών (∆.Μ.): 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
∆.Μ. = 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 

Στον πίνακα που ακολουθεί έχουµε συγκεντρώσει τους παραπάνω δείκτες για το σύνολο 

του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας για την πενταετία 2001-2005. 

 

Πίνακας 2.13:∆είκτες Ρευστότητας  

∆είκτης 2001 2002 2003 2004 2005
∆είκτης Κυκλ. Ρευστότ. 1,21 1,27 1,24 1,21 1,29
∆είκτης Άµεσης Ρευστ. 0,74 0,83 0,77 0,74 0,8
∆είκτης Κ.Κ. προς Σύνολο Ενεργητ. 0,089 0,11 0,10 0,088 0,11
∆είκτης Μετρητών 0,071 0,086 0,10 0,08 0,08  
 

Σύµφωνα µε τον εµπειρικό κανόνα, ο ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας είναι καλό να 

βρίσκεται µεταξύ των τιµών 1,5 και 2. Βλέποντας τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουµε ότι οι 

τιµές του δείκτη αυτού για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας κυµαίνονται µεταξύ 1,21 και 1,29. 

Παρόλο που οι τιµές αυτές είναι κάτω του 1,5, παραµένουν πάνω από τη µονάδα, που σηµαίνει ότι 

το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

ακόµα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ή δυσκολίας των πελατών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους. Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν και από το δείκτη άµεσης ρευστότητας, ο 

οποίος είναι δικαιολογηµένα σε χαµηλότερα επίπεδα, αφού λόγω της φύσης της δραστηριότητας 

του συγκεκριµένου κλάδου, οι επιχειρήσεις  είναι υποχρεωµένες να διατηρούν υψηλά αποθέµατα. 

Από την άλλη τόσο ο δείκτης Κ.Κ. προς το σύνολο του ενεργητικού, όσο και ο δείκτης 

µετρητών, είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει τα όσα προαναφέραµε σε 

σχέση µε τη δυσκολία των επιχειρήσεων του κλάδου να εξασφαλίσουν το απαραίτητο ύψος 

Κεφαλαίων Κίνησης.   

 

2.4.4.2 ∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης και Περιουσιακής ∆ιάρθρωσης  

 Με τους δείκτες χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης επιχειρούµε να 

αξιολογήσουµε τις συνθήκες µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας του κλάδου 

και εποµένως του µακροπροθέσµου κινδύνου επιβίωσης. Οι δείκτες που θα εξεταστούν είναι οι 

παρακάτω
14 : 

1. ∆είκτης χρέους (∆.Χ.): 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ
∆.Χ. = 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

2. ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης (∆.∆.Ε.): 

∆.∆.Ε. = ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ + ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
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Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τους  ∆είκτες Συγκρότησης και Χρηµατοδότησης 

Περιουσίας οι οποίοι εξετάζουν την περιουσιακή συγκρότηση του κλάδου και τον τρόπο 

χρηµατοδότησης των διάφορων περιουσιακών στοιχείων. Εµφανίζουν από την άλλη πλευρά τις 

σχέσεις µεταξύ των στοιχείων αυτών και των πηγών από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια µε τα 

οποία έγινε η χρηµατοδότηση των συγκεκριµένων επενδύσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

παρακάτω δείκτες15: 

 

1. ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας (∆.Π.Π.): 

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆.Π.Π. = 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 

 

2. ∆είκτης Αυτοχρηµατοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων (∆.Α.): 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
∆.Α. = 

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 

3. ∆είκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικά Ξένα Κεφάλαια 

(∆.Κ.Ε./Σ.Ξ.Κ.): 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
∆.Κ.Ε./Σ.Ξ.Κ. = 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ + ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

4. ∆είκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια (Ξ.Κ./Ι.Κ.): 
Ξ.Κ./Ι.Κ.= ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

                   Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

5. ∆είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων µε Μακροπρόθεσµα Κεφάλαια 

(Π.Π.Σ./Μ.Κ.): 

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π.Π.Σ./Μ.Κ. = 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

Ακολουθούν οι ∆είκτες Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων, οι οποίοι φανερώνουν την 

ικανότητα του κλάδου να ανταποκρίνεται στις δανειακές τις υποχρεώσεις, δηλαδή αφενός στην 

καταβολή των τόκων και αφετέρου στην αποπληρωµή των δόσεων του δανείου. Ο δείκτης που θα 

χρησιµοποιήσουµε είναι ο ακόλουθος: 

 

1. ∆είκτης Κάλυψης Τόκων (∆.Κ.Τ.): 
∆.Κ.Τ. = ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 

            ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΚΟΙ 
Στον πίνακα που ακολουθεί έχουµε συγκεντρώσει τους παραπάνω δείκτες για το σύνολο 

του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας για την πενταετία 2001-2005. 
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Πίνακας 2.14: ∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης και Περιουσιακής ∆ιάρθρωσης. 

∆είκτης 2001 2002 2003 2004 2005
∆είκτης Χρέους 0,14 0,18 0,17 0,47 0,32
∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 0,49 0,50 0,52 0,55 0,53
∆είκτης Σχέσης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων 1,00 1,03 1,13 1,25 1,16
∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 0,49 0,48 0,44 0,48 0,51
∆είκτης Αυτοχρηµατ. Παγίων 1,03 1,02 1,04 0,92 0,92
∆είκτης Κ.Ε. προς Συν. Ξένα Κεφ. 1,03 1,02 1,03 0,93 0,92
∆είκτης Χρηµατοδ. Παγίων µε Μακρ. Κεφ. 6,46 4,89 5,22 3,80 3,26
∆είκτης Κάλυψης Τόκων 1,13 1,08 1,49 0,00 0,00

 

Θα ξεκινήσουµε το σχολιασµό µας από το δείκτη χρέους, ο οποίος βρίσκεται σε χαµηλά 

σχετικά επίπεδα, αλλά µε σηµαντικές τάσεις ανόδου. Τις ίδιες µικρές, αλλά σταθερές τάσεις 

ανόδου εµφανίζει και ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης. Το στοιχείο αυτό φανερώνει µάλλον 

αύξηση του χρέους από δανεισµό , αν συνδυαστεί και µε το γεγονός ότι εµφανίζεται µία σχεδόν 

ισοποσοστιαία αύξηση του δείκτη σχέσης ξένων προς ιδίων κεφαλαίων. Ο συγκεκριµένος δείκτης, 

βέβαια, δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει ιδιαίτερα ανησυχητικές τιµές (µεταξύ 1,00 και 1,25). Το 

ύψος των ξένων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις του κλάδου δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

υψηλό, γιατί οι συνθήκες τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου 

δεν εγγυώνται σταθερότητα χρηµατικών εισροών, ούτε κερδών. Εποµένως η αύξηση των ξένων 

κεφαλαίων έναντι των ιδίων, θα σήµαινε έκθεση των επιχειρήσεων του κλάδου σε υψηλό κίνδυνο. 

 

2.4.4.3 ∆είκτες ∆ραστηριότητας  

Οι δείκτες δραστηριότητας µετρούν το βαθµό της αποτελεσµατικότητας χρησιµοποίησης 

των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων του κλάδου. Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν από 

τη σύγκριση µεταξύ του επιπέδου των πωλήσεων και του επενδυθέντος κεφαλαίου στα υπό 

εξέταση περιουσιακά στοιχεία. Οι δείκτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι οι 

παρακάτω
16: 

 

1. ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων 

(∆.Κ.Τ.Σ.Π.Σ.): 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ + ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
∆.Κ.Τ.Σ.Π.Σ. = 

ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 

 

2. ∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων (∆.Κ.Τ.Ι.Κ.): 

=ΚΙΤΚ∆ ..... ΠΩΛΗΣΕΙΣ +ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

                        ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

3. Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (Μ.Ο.Ε.Α.): 
Μ.Ο.Ε.Α.= 365 ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

              ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
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4. Μέσος Όρος Παραµονής Αποθεµάτων (Μ.Ο.Π.Α.): 
Μ.Ο.Π.Α.= 365  ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

              ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε του παραπάνω δείκτες για τον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας για την πενταετία 2001-2005. 

 

Πίνακας 2.15: ∆είκτες ∆ραστηριότητας 

∆είκτης 2001 2002 2003 2004 2005
∆είκτης Κυκλ. Ταχ. Ιδίων Κεφαλ. 1,22 1,25 1,22 1,29 1,2
∆είκτης Κυκλ. Ταχυτ. Απασχ. Κεφαλ. 1,03 1,04 1,03 1,01 0,90
Μ.Ο. Είσπραξης Απαιτήσεων (ηµέρες) 169 165 180 179 175
Μ.Ο. Παραµονής Αποθεµάτων (ηµέρες) 129 112 128 118 118  

 

Η µέση διάρκεια παραµονής των απαιτήσεων του κλάδου, παρουσίαζε ανοδικές τάσεις 

µέχρι το 2003, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, εµφανίζει ξανά µία µικρή µείωση. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο δείκτης αυτός για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας είναι συστηµατικά 

ανώτερος από τον αντίστοιχο του συνόλου της βιοµηχανίας17, κάτι που δείχνει την ισχυρή 

διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών ως αποτέλεσµα του έντονου ανταγωνισµού. Εποµένως 

αυξάνεται η ανάγκη διατήρησης µεγάλου µέρους των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

σε άµεσα ρευστοποιήσιµη µορφή. Η µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στις επιχειρήσεις, 

είναι σχετικά σταθερή µε µικρές αυξοµειώσεις, που όµως αποκαλύπτουν µία πτωτική τάση. Το 

γεγονός αυτό είναι δυνατόν να υποδηλώνει είτε αύξηση της ταχύτητας ανανέωσης των αποθεµάτων 

και κατ’ επέκταση τον περιορισµό της δέσµευσης κεφαλαίων σε αποθέµατα, είτε µείωση του 

επιπέδου λειτουργίας (διατηρώντας χαµηλότερα στοκ ασφαλείας). 

Όσον αφορά στους άλλους δύο δείκτες, το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων 

κεφαλαίων και το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απασχολούµενων κεφαλαίων, βλέπουµε ότι 

παρατηρείται σταθερότητα στις τιµές τους. Ωστόσο οι τιµές αυτές, είναι σχετικά υψηλές, ειδικά του 

δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων, που συµφέρει να διατηρείται σε χαµηλά 

επίπεδα διότι είναι στοιχείο του παθητικού. 

 

2.4.4.4 ∆είκτες Αποδοτικότητας  

Ως αποδοτικότητα, γενικά εννοούµε το αποτέλεσµα που προκύπτει από µια συγκεκριµένη 

δραστηριότητα, εκφρασµένο ως ποσοστό των πόρων που χρησιµοποιήθηκαν γι’ αυτή. Στα πλαίσια 

της λειτουργίας της επιχείρησης, η αποδοτικότητα σχετίζεται µε την αξιοποίηση του συνόλου των 

πόρων της. Εποµένως, οι αντίστοιχοι δείκτες παρέχουν έµµεσες ενδείξεις για την 

αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων σχετικά µε τους επιχειρησιακούς συνδυασµούς των µέσων 

και των λειτουργιών της επιχείρησης. Οι δείκτες που θα εξετάσουµε στην οµάδα αυτή είναι18: 

 

                                                 
17 «Η Ελληνική Βιοµηχανία το 2005», Σ.Ε.Β. 
18 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση», Τεύχος Α, Γ. Λαζαρίδη, ∆. Παπαδόπουλου 



1. ∆είκτης Απόδοσης επί της Επένδυσης (ROA): 

                                  ROA =   ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η + ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΚΟΙ 
ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧ. 

 

2. ∆είκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ): 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η 
ROΕ = 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

3. ∆είκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (∆.Μ.Π.Κ.): 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
∆.Μ.Π.Κ. = 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 

 

4. ∆είκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (∆.Π.Κ.Κ.): 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
∆.Κ.Π.Κ. = 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α+
 

 

5. ∆είκτης Περιθωρίου Λειτουργικού Κέρδους (∆.Π.Λ.Κ.): 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
∆.Λ.Π.Κ. = 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α+
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε τους παραπάνω δείκτες για το σύνολο του κλάδου 

της κλωστοϋφαντουργίας για την πενταετία 2001-2005. 

 

Πίνακας 2.16: ∆είκτες Αποδοτικότητας 

∆είκτης 2001 2002 2003 2004 2005
∆είκτης Απόδοσης επί της Επένδυσης (ROI) 0,48% 0,28% 1,80% -4,97% -3,70%
∆είκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ) 0,55% 0,34% 2,13% -6,40% -4,94%
∆είκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 13,65% 13,88% 13,31% 11,53% 13,28%
∆είκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους 0,48% 0,27% 1,75% -4,95% -4,13%
∆είκτης Περιθωρίου Λειτουργικού Κέρδους 0,89% 0,55% -0,93% -2,93% -3,72%

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, βλέπουµε καταρχήν µία κοινή τάση όλων των 

δεικτών αποδοτικότητας. Η τάση αυτή στην οποία αναφερόµαστε, είναι γενικά πτωτική, µε 

εξαίρεση το 2003 όπου όλοι οι δείκτες (εκτός του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους), σηµείωσαν 

αύξηση.  Σε γενικές γραµµές, όµως, η κατάσταση είναι αρνητική αφού µε εξαίρεση το δείκτη 

περιθωρίου µικτού κέρδους, όλοι οι δείκτες έχουν την τελευταία διετία αρνητικές τιµές. Η 

κερδοφορία, λοιπόν, του κλάδου είναι σε πολύ άσχηµη κατάσταση, καθώς το σύνολο των 

επιχειρήσεων εµφανίζεται ζηµιογόνο. Αξίζει επίσης να σηµειώσουµε ότι ακόµα και το περιθώριο 

µικτού κέρδους, που κυµαίνεται περίπου στο 13%, δεν είναι αρκετά µεγάλο, µε αποτέλεσµα να µην  

µπορούµε να πούµε ότι ο κλάδος είναι ασφαλής σε περίπτωση αύξησης του κόστους πωληθέντων..  

Τέλος, το γεγονός ότι το περιθώριο µικτού κέρδους κινείται µε σταθερούς ρυθµούς, ενώ το 



περιθώριο καθαρού κέρδους µειώνεται αρκετά, φανερώνει ότι υπάρχει αύξηση των λειτουργικών 

εξόδων.    

 

2.5 Προβλέψεις 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε τις προβλέψεις ορισµένων βασικών 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών, ώστε να ολοκληρωθεί η χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου. 

Πιο συγκεκριµένα, θα κάνουµε την πρόβλεψη του κύκλου εργασιών, των κερδών και όλων των 

δεικτών που παρουσιάσαµε στην προηγούµενη ενότητα. Οι προβλέψεις υπολογίστηκαν σε όλες τις 

περιπτώσεις µε τη γνωστή µέθοδο της παλινδρόµησης19, και αφορούν στα έτη 2006, 2007 και 2008. 

Για τη συνολική εξέταση της εξέλιξης των µεγεθών αυτών, και την εξυπηρέτηση του αναγνώστη, 

στους πίνακες που ακολουθούν ξαναδίνονται και οι τιµές της πενταετίας 2001 – 2005, που είχαν 

παρουσιαστεί και παραπάνω. 

 

Πίνακας 2.17: Προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ φόρων 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Κύκλος εργασιών 1.786.982.884 1.847.187.268 1.767.107.194 1.647.031.846 1.414.011.900 

Κέρδη προ φόρων 8.787.905 5.048.449 31.410.346 -83.700.120 -60.262.253 
  2006 2007 2008   
Κύκλος εργασιών 1.408.635.001 1.314.025.262 1.219.415.523   
Κέρδη προ φόρων -78.745.769 -98.413.313 -118.080.858   

 

Πίνακας 2.18: Προβλέψεις για τους δείκτες ρευστότητας  

∆είκτης 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆είκτης Κυκλ. Ρευστ. 1,21 1,27 1,24 1,21 1,29 1,27 1,28 1,29 
∆είκτης Άµεσης Ρευστ. 0,74 0,83 0,77 0,74 0,80 0,81 0,81 0,82 
∆είκτης Κ.Κ. προς Σύνολο 
Ενεργ. 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 
∆είκτης Μετρητών 0,07 0,09 0,10 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 

 

Πίνακας 2.19: Προβλέψεις για τους δείκτες Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης και Περιουσιακής 

∆ιάρθρωσης 

∆είκτης 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆είκτης Χρέους 0,14 0,18 0,17 0,47 0,32 0,45 0,52 0,58 
∆είκτης ∆αν. Επιβ. 0,49 0,50 0,52 0,55 0,53 0,55 0,56 0,57 
∆είκτης Σχέσης Ξένων προς Ίδια Κεφ. 1,00 1,03 1,13 1,23 1,16 1,23 1,27 1,31 
∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 0,49 0,48 0,44 0,48 0,51 0,48 0,48 0,48 
∆είκτης Αυτοχ. Παγίων 1,03 1,02 1,04 0,92 0,92 0,99 0,99 0,99 
∆είκτης Κ.Ε. προς Συν. Ξένα Κεφ. 1,03 1,02 1,03 0,93 0,92 0,99 0,99 0,99 
∆είκτης Χρηµατ. Παγίων µε Μακρ. 
Κεφ. 6,46 4,89 5,22 3,80 3,26 4,76 4,77 4,79 
∆είκτης Κάλυψης Τόκων 1,13 1,08 1,49 0,00 0,00 0,76 0,76 0,77 

 

                                                 
19 Η παλινδρόµηση έγινε µε τη χρήση της εφαρµογής Microsoft Excel 



Πίνακας 2.20: Προβλέψεις για τους δείκτες ∆ραστηριότητας 

∆είκτης 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆είκτης Κυκλ. Ταχ. Ιδίων Κεφ. 1,22 1,25 1,22 1,29 1,20 1,24 1,24 1,24 
∆είκτης Κυκλ. Ταχ. Απασχ. Κεφ. 1,03 1,04 1,03 1,01 0,90 1,00 1,00 1,00 
Μ.Ο. Είσπραξης Απαιτήσεων 
(ηµέρες) 169 165 180 179 175 173,6 173,6 173,6 
Μ.Ο.Παρµονής Αποθεµάτων 
(ηµέρες) 129 112 128 118 118 121 121 121 

 

Πίνακας 2.21: Προβλέψεις για τους δείκτες Αποδοτικότητας 

∆είκτης 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆είκτης Απόδ. επί της 
Επένδ.(ROI) 0,48% 0,28% 1,80% -4,97% -3,70% -5,30% -6,67% -9,05% 
∆είκτης Απόδ. Ιδίων 
Κεφ.(ROE) 0,55% 0,34% 2,13% -6,40% -4,94% -6,89% -8,63% -11,67% 
∆είκτης Περιθώριου Μικ. 
Κέρδους 13,65% 13,88% 13,31% 11,53% 13,28% 12,17% 11,84% 11,31% 
∆είκτης Περιθωρίου Καθ. 
Κέρδους 0,48% 0,27% 1,75% -4,95% -4,13% -3,57% -4,32% -5,49% 
∆είκτης Περιθωρίου Λειτ. 
Κέρδους 0,89% 0,55% -0,93% -2,93% -3,72% -2,52% -2,95% -3,56% 

 

Παρατηρούµε ότι οι προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη είναι ιδιαίτερα 

δυσοίωνες και για τα επόµενα χρόνια αναµένεται συνεχής πτώση στα µεγέθη αυτά. Αντίθετα, οι 

δείκτες ρευστότητας και δραστηριότητας παραµένουν σχεδόν σταθεροί για την τριετία 2006-2007. 

Μείωση παρατηρείται και στις προβλεπόµενες τιµές των δεικτών αποδοτικότητας, που είναι 

αναµενόµενο, διότι σχετίζονται άµεσα µε τις πωλήσεις και τα κέρδη. Σηµειώνουµε ότι η µέθοδος 

της γραµµικής παλινδρόµησης, εκφράζει µία γραµµική τάση των µεγεθών σε σχέση µε το χρόνο, 

και έχει έτσι το µειονέκτηµα ότι δεν µπορεί να συµπεριλάβει κάποια άλλα στοιχεία που 

ενδεχοµένως να επηρεάσουν τις πραγµατικές τιµές που θα πάρουν τελικά τα µεγέθη αυτά. 

   

2.6 S.W.O.T. Analysis 

 Έχοντας ήδη προβεί στην ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, µε όσα 

αναπτύξαµε στις προηγούµενες ενότητες, θα την ολοκληρώσουµε παραθέτοντας τα συµπεράσµατα 

µας µέσω της γνωστής µεθόδου S.W.O.T. Analysis. Η µέθοδος αυτή αναδεικνύει από τη µία τις 

δυνάµεις (strengths) και τις αδυναµίες (weaknesses) που εντοπίζονται στο εσωτερικό περιβάλλον 

του κλάδου, και από την άλλη τις ευκαιρίες (opportunities) και τις απειλές (threats) που 

εντοπίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Θα ξεκινήσουµε από το εσωτερικό περιβάλλον και συγκεκριµένα από τις δυνάµεις του 

κλάδου:  

1. Καλή ποιότητα πρώτων υλών: το ελληνικό βαµβάκι είναι ένα από τα βασικότερα προϊόντα 

τα οποία παράγει παραδοσιακά η Ελλάδα. Ορισµένες ποικιλίες του ελληνικού βαµβακιού, 

µάλιστα, έχουν εξαιρετική ποιότητα, δίνοντας σε όλα τα προϊόντα που παράγονται από αυτό 



το χαρακτηριστικό της ποιότητας. Η ποιότητα µε τη σειρά της διαφοροποιεί τα προϊόντα 

από τα ανταγωνιστικά, δίνοντας έτσι ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα. 

2. Εµπειρία στην παραγωγή και τις εξαγωγές: όπως αναφέραµε και στην πρώτη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας είναι από τους παλαιότερους στην 

Ελλάδα. Συγκρινόµενος δε ο κλάδος µε τους αντίστοιχους κλάδους άλλων χωρών, (Κίνα, 

Τουρκία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές κ.α.) βλέπουµε ότι ειδικά η εξαγωγική του 

δραστηριότητα έχει πολύ µεγαλύτερη ιστορία. Την ιστορία αυτή και την εµπειρία από την 

πολύχρονη παρουσία στο χώρο, µπορούν οι επιχειρήσεις του κλάδου να την αξιοποιήσουν 

ώστε να βελτιώσουν το στρατηγικό σχεδιασµό τους. 

3. Γεωγραφική θέση της Ελλάδας: η Ελλάδα έχει το πλεονέκτηµα να βρίσκεται σε ένα 

στρατηγικό για το διεθνές εµπόριο σηµείο, ενώνοντας την Ευρώπη µε την Ασία. Το γεγονός 

αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα, µε τη δηµιουργία υπηρεσιών διαµεσολάβησης 

µεταξύ επιχειρήσεων των δύο πλευρών. 

4. Καλή σχέση ποιότητας – τιµής: παρόλο που οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως αναλύσαµε, 

δεν είναι σε θέση να µειώσουν το κόστος τους ιδιαίτερα, λόγω του δεδοµένου εργατικού 

κόστους, οι τιµές των προϊόντων σε σχέση µε την ποιότητά τους παραµένουν αρκετά καλές, 

και αυτό αποτελεί ένα δυνατό σηµείο του κάδου.       

Συνεχίζοντας τη διερεύνηση του εσωτερικού περιβάλλοντος, περνάµε στις αδυναµίες του 

κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας. ∆υστυχώς, λόγω της δυσµενής κατάστασης στην οποία 

βρίσκεται ο κλάδος, οι αδυναµίες υπερτερούν των δυνάµεων, τόσο σε αριθµό όσο και σε βαρύτητα. 

Οι αδυναµίες, λοιπόν, του κλάδου είναι οι εξής: 

1. Μικρό µέγεθος επιχειρήσεων: όπως αναφέραµε και νωρίτερα, το 95% των επιχειρήσεων 

του κλάδου χαρακτηρίζεται µικρό, µε κύκλο εργασιών µέχρι 2 εκατ. €. Το γεγονός αυτό 

χαρακτηρίζεται ως αδυναµία, διότι οι µικρές επιχειρήσεις έχουν περιορισµένη δυνατότητα 

επίδρασης στις εξελίξεις, καθώς και περιορισµένους πόρους ώστε να αλλάξουν 

αποτελεσµατικά τη στρατηγική τους, µέσω, παραδείγµατος χάριν, έρευνας και ανάπτυξης 

νέων προϊόντων, ή µέσω marketing. 

2. Μικρή εσωτερική αγορά: η αδυναµία αυτή είναι κοινή για όλους τους κλάδους της 

βιοµηχανίας και της µεταποίησης, λόγω του µικρού µεγέθους της χώρας µας. Αυτό σηµαίνει 

ότι εκ των πραγµάτων τα µερίδια της αγοράς στα οποία µπορούν να στοχεύουν οι 

επιχειρήσεις του κλάδου είναι περιορισµένα. Όταν δε ο ανταγωνισµός είναι τόσο έντονος 

όσο είναι στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, το µικρό µέγεθος της εσωτερικής αγοράς 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελιγµών. 

3. Προσανατολισµός των επιχειρήσεων στην παραγωγή: παραδοσιακά, οι ελληνικές 

κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις ήταν προσανατολισµένες στην παραγωγή, και όχι στην 



παροχή υπηρεσιών σχετικά µε τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η στρατηγική επιλογή 

αυτή ήταν ιδιαίτερα αποδοτική, κατά την περίοδο που η ελληνική κλωστοϋφαντουργία 

ανθούσε, διότι η χώρα µας έκανε µεγάλες εξαγωγές προς τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες 

κατά κάποιο τρόπο είχαν αφήσει την παραγωγή σε χώρες όπως η Ελλάδα, λόγω του 

φθηνότερου κόστους παραγωγής που είχε τότε, ενώ οι ίδιες ασχολούνταν µε τις υπηρεσίες, 

όπως η δηµιουργία νέων υφασµάτων, η δηµιουργία ισχυρών brandnames, η ανάπτυξη 

υψηλής ραπτικής κλπ. Τώρα πλέον, που υπάρχουν άλλες χώρες µε πολύ µεγαλύτερα 

πλεονεκτήµατα για παραγωγή, όπως είναι η Κίνα, λόγω του χαµηλότερου κόστους 

παραγωγής αλλά και της απελευθέρωσης του εµπορίου, η Ελλάδα θα πρέπει να 

ακολουθήσει το παράδειγµα των ευρωπαϊκών χωρών, και να µετατοπίσει τις 

δραστηριότητες της από την παραγωγή προς την παροχή υπηρεσιών. 

4. Η ρηχή τεχνολογική βάση: το µεγαλύτερο µέρος των κλωστοϋφαντουργικών εξαγωγών 

αφορά σε βαµβακερές κλωστοϋφαντουργικές ύλες, οι οποίες εντοπίζονται σε αρχικά στάδια 

της παραγωγικής αλυσίδας, στα οποία η προστιθέµενη αξία που προσδίδεται είναι σχετικά 

χαµηλή. Από την άλλη µεριά, εισάγονται κυρίως προϊόντα ώριµων σταδίων της αλυσίδας 

αξίας, κυρίως από συνθετικές ίνες, τα οποία ενσωµατώνουν µέρος του υψηλού 

τεχνολογικού και κεφαλαιουχικού κόστους που απαιτεί η παραγωγή τους.  

5. Υψηλό εργατικό κόστος: η αδυναµία αυτή είναι ίσως η κυριότερη από όλες και η βασική 

αιτία που έχει οδηγηθεί η ελληνική κλωστοϋφαντουργία στην άσχηµη σηµερινή κατάσταση. 

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας, που σηµαίνει ότι το κόστος παραγωγής 

δεν µπορεί να µειωθεί ιδιαίτερα, λόγω των σταθερών και καθιερωµένων ηµεροµισθίων των 

εργαζοµένων. Από την άλλη σε χώρες όπως η Κίνα, το Πακιστάν ή η Ινδία, οι άνθρωποι σε 

πολλές περιπτώσεις εργάζονται για ένα δολάριο τη µέρα η ακόµα και για ένα πιάτο φαγητό 

(Shelton, 2005). Είναι φανερό λοιπόν πως η τεράστια αυτή διαφορά δηµιουργεί µεγάλο 

πρόβληµα στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων. 

6. Περιορισµένη προσαρµογή στο διεθνές περιβάλλον: όπως αναλύσαµε παραπάνω, η 

ελληνική κλωστοϋφαντουργία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της αθρόας 

εισαγωγής προϊόντων από χώρες χαµηλού κόστους µετά την κατάργηση των ποσοστώσεων. 

Η κατάργηση όµως αυτή δεν έγινε απότοµα, αλλά υπήρξε ένα µεταβατικό στάδιο που 

διήρκησε δέκα χρόνια, ώστε να προσαρµοστούν οι χώρες στις νέες συνθήκες. Στο διάστηµα 

αυτό, δεν έγιναν ενέργειες από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων ή του κράτους, 

προς την κατεύθυνση αυτή. Έτσι, το διάστηµα αυτό πέρασε ανεκµετάλλευτο ουσιαστικά, 

φέρνοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις µπροστά σε ένα αδιέξοδο. 

7. Περιορισµένες επενδύσεις: ο κλάδος χαρακτηρίζεται από την απουσία των επενδύσεων 

εκείνων, τόσο σε έρευνα και ανάπτυξη, όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό, που θα 



βελτιώσουν την ποιότητας των προϊόντων, και θα αλλάξουν την παραγωγική διαδικασία, 

για να αποκτήσουν τα προϊόντα ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστικών. 

8. Αδύνατα εµπορικά σήµατα: Η δηµιουργία ισχυρών brandnames προσθέτει αξία σε κάθε 

επιχείρηση, ως ένα πολύ σηµαντικό άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Από τα ελληνικά 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πολύ λίγα είναι αυτά, που διαθέτουν ένα ισχυρό 

brandname, ούτε καν στο ίδιο το εσωτερικό της χώρας, πόσο µάλλον σε χώρες που 

αποτελούν ή που θα µπορούσαν να αποτελέσουν στόχο της εξαγωγικής µας 

δραστηριότητας.  

9. Έντονα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα: όπως αποκαλύφθηκε από τη χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση που προηγήθηκε, οι επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας 

αντιµετωπίζουν ποικίλα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα, µε σηµαντικότερο αυτό της 

χαµηλής κερδοφορίας. Το πλήθος των κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου συνεχώς 

µειώνεται, και οι υπάρχουσες επιχειρήσεις έχουν να αντιµετωπίσουν ένα µεγάλο αριθµό 

προβληµάτων, όπως το υψηλό κόστος διατήρησης των αποθεµάτων, τα οποία είναι 

απαραίτητα, λόγω της φύσεως της δραστηριότητας του κλάδου που όπως είπαµε είναι 

προσανατολισµένος προς τη παραγωγή. 

10. Χαµηλή διαπραγµατευτική και πιστοληπτική ικανότητα: η ένταση του ανταγωνισµού, ο 

οποίος µπορεί να χαρακτηριστεί σχεδόν σαν τέλειος ανταγωνισµός, έχει µειώσει κατά πολύ 

την ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να διεκδικούν τις απαιτήσεις τους νωρίτερα 

ώστε να βελτιώσουν τη χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση. Η κακή χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση µε τη σειρά της, κάνει τις τράπεζες ιδιαίτερα απρόθυµες στο να χορηγήσουν 

ευνοϊκό δανεισµό στις επιχειρήσεις, µε συνέπεια να δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε το εξωτερικό περιβάλλον του κλάδου, ξεκινώντας από τις 

ευκαιρίες που εντοπίζουµε σε αυτό για τις επιχειρήσεις. 

1. Ενοποίηση αγορών Ε.Ε.: η ενοποίηση των αγορών της Ε.Ε. θεωρείται ως ευκαιρία τόσο για 

τη χώρα µας όσο και για άλλες, διότι παρέχεται πλέον ένα σταθερό µακροοικονοµικό 

περιβάλλον χωρίς νοµισµατικές αναταράξεις, µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις µπορούν να 

οικοδοµήσουν µε πιο σταθερό τρόπο τη στρατηγική τους. 

2. Βελτίωση της πρόσβασης σε κλειστές αγορές: η απελευθέρωση του εµπορίου, δεν αποτελεί 

µόνο απειλή ή αδυναµία για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στη χώρα µας, αλλά είναι 

ένα νόµισµα µε δύο όψεις. Λόγω της απελευθέρωσης του εµπορίου, η Ελλάδα έχει τη 

δυνατότητα να εκµεταλλευτεί αυτή τη διεθνή συγκυρία, και να αναπτύξει µία περισσότερο 

«επιθετική» πολιτική ως προς τις εξαγωγές τις.   

3. Γειτνίαση µε χώρες χαµηλού κόστους: η ευκαιρία αυτή είναι ίσως η πιο σηµαντική, διότι αν 

αξιοποιηθεί κατάλληλα, µπορεί να δώσει µία διέξοδο στο σηµαντικό ζήτηµα της µείωσης 



του κόστους παραγωγής. Πράγµατι, έχει ήδη διαπιστωθεί η τάση µεταφοράς των 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες χαµηλού κόστους, όπως είναι η 

Τουρκία και η Βουλγαρία. Με αυτό τον τρόπο τα ελληνικά προϊόντα είναι πιο φθηνά και 

κατά συνέπεια πιο ανταγωνιστικά. Από την άλλη βέβαια, έτσι δηµιουργούνται κοινωνικά 

προβλήµατα, µε κυριότερο αυτό της ανεργίας, αφού κλείνουν τα εργοστάσια που 

απασχολούσαν Έλληνες εργαζόµενους. 

Ολοκληρώνουµε την εξέταση του εξωτερικού περιβάλλοντος µε την παρουσίαση των 

απειλών για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. 

1. Απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου στα πλαίσια του Π.Ο.Ε.: όπως έχουµε ήδη αναλύσει 

σε διάφορα σηµεία του παρόντος κεφαλαίου, η απελευθέρωση του εµπορίου 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το 1995 µέχρι και σήµερα, είχε ως αποτέλεσµα τον 

περιορισµό του µεριδίου αγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων. Η κατάσταση αυτή 

χαρακτηρίζεται ακόµα δυναµική καθώς συνεχίζει και επιδεινώνεται, και το ίδιο 

προβλέπεται και για το µέλλον. 

2. Αθέµιτος ανταγωνισµός: πέρα από τον νόµιµο ανταγωνισµό, ο οποίος λόγω της κατάργησης 

των ποσοστώσεων και της απελευθέρωσης του εµπορίου, έχει ήδη αγγίξει την κατάσταση 

του τέλειου ανταγωνισµού, παρατηρούνται και φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού. Έτσι, 

έχει διαπιστωθεί το λεγόµενο «ξέπλυµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων», σύµφωνα µε 

το οποίο πολλές επιχειρήσεις εκµεταλλευόµενες ευνοϊκές δασµολογικές διατάξεις που 

ισχύουν σε διάφορες χώρες εµπορεύονται προϊόντα, συνήθως επόµενου σταδίου της 

αλυσίδας αξίας , µε αποτέλεσµα να αυξάνουν σηµαντικά τα κέρδη τους. Το πρόβληµα αυτό 

είναι κοινό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και αποτελεί το κέντρο πολλών συζητήσεων 

ακόµα και στο Ευρωκοινοβούλιο. 

3. Μείωση της ζήτησης: όπως σχολιάσαµε νωρίτερα στο παρόν κεφάλαιο, παρατηρείται µία 

διαχρονική µείωση της ζήτησης, και συγκεκριµένα, η µείωση αυτή είναι της τάξεως του 

3,4% στο διάστηµα 1995-2003. Το γεγονός αυτό αποτελεί απειλή για τις επιχειρήσεις του 

κλάδου, που χρειάζονται οπωσδήποτε µεγαλύτερες πωλήσεις ώστε να επιβιώσουν στο 

περιβάλλον τους. 

4. Αύξηση των εισαγωγών: το αδιαµφισβήτητο γεγονός της αύξησης των εισαγωγών 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη χώρα µας, αποτελεί απειλή για τις εγχώριες 

επιχειρήσεις, των οποίων τα µερίδια, κατά συνέπεια, συρρικνώνονται. Η απειλή αυτή 

αποκτά ακόµα περισσότερη βαρύτητα, γιατί συνδυάζεται και µε µείωση της ζήτησης, όπως 

αναφέραµε και προηγουµένως. 

5. Ανυπαρξία κρατικής πολιτικής σχεδιασµού και ανάπτυξης: αν και οι απόψεις, σχετικά µε το 

βαθµό στον οποίο είναι σωστό και αποτελεσµατικό να επεµβαίνει το κράτος στη λειτουργία 



των επιχειρήσεων, διίστανται, είναι γεγονός πως δεν υπήρχε για πολλά χρόνια µέριµνα για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

της αδράνειας αυτής, είναι το µεταβατικό δεκαετές διάστηµα προσαρµογής πριν την πλήρη 

απελευθέρωση του εµπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το οποίο πέρασε 

ανεκµετάλλευτο.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ C.B.S. A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Στο δεύτερο κεφάλαιο µελετήσαµε τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει καθώς και τις εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και παγκοσµίως. Στο τρίτο 

κεφάλαιο θα εξετάσουµε την περίπτωση µίας συγκεκριµένης επιχείρησης, της C.B.S. A.E.. 

Αρχικά θα κάνουµε την παρουσίαση της επιχείρησης, δίνοντας το ιστορικό της, τη φιλοσοφία 

της και περιγράφοντας το είδος των δραστηριοτήτων της. Αυτά θα µας δώσουν την εικόνα της 

επιχείρησης και τους τρόπους µε τους οποίους έχει επιλέξει µέχρι σήµερα να κινηθεί. Στη 

συνέχεια ακολουθεί χρηµατοοικονοµική ανάλυση, µε βάση τους ισολογισµούς των τελευταίων 

πέντε ετών. Από τους ισολογισµούς, υπολογίζουµε οριζόντιες και κάθετες συγκριτικές 

καταστάσεις, καθώς και ένα πλήθος δεικτών, και στη συνέχεια ακολουθεί µελέτη αυτών αλλά 

και σύγκριση µε τον ηγέτη του κλάδου και το σύνολο του κλάδου προκειµένου να βγουν 

συµπεράσµατα. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των 

προβλέψεων για το 2007 και το 2008.  Ακολουθεί µία S.W.O.T. ανάλυση για να εντοπιστούν οι 

δυνάµεις, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές, γιατί αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για να 

επιλεχθούν οι κατάλληλες στρατηγικές που θα βοηθούσαν τη C.B.S. να ξεπεράσει τα 

προβλήµατά της και να γίνει ανταγωνιστική στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον.  

 

3.1.1  Αιτιολόγηση της επιλογής της επιχείρησης C.B.S. A.E. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουµε την επιχείρηση C.B.S. A.E. που δραστηριοποιείται 

στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, και πιο συγκεκριµένα στα είδη ένδυσης. Προτού 

περάσουµε στην παρουσίαση της επιχείρησης και στην ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών της 

προβληµάτων αλλά και των προοπτικών της, είναι σκόπιµο να εξηγήσουµε τους λόγους για τους 

οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριµένη επιχείρηση. 

Ο πρώτος λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η C.B.S. A.E. είναι ότι δραστηριοποιείται στη 

βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη, όπου ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 

έχει µεγάλη ιστορία. Παράλληλα µε τη µεγάλη ιστορία όµως, οι κλωστοϋφαντουργικές 

επιχειρήσεις της περιοχής µας έχουν και τα περισσότερα προβλήµατα. Έτσι, όπως εξηγήσαµε 

στο προηγούµενο κεφάλαιο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων βλέπει τον κύκλο εργασιών της, 

την παραγωγή της, και την κερδοφορία της να συρρικνώνονται, ενώ ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις αναγκάζονται να κλείσουν, δηµιουργώντας στρατιές ανέργων. Θεωρούµε ότι η 

C.B.S. αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγµα τέτοιας επιχείρησης, µε µειούµενη κερδοφορία 

και αρκετά χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα. 

Ένας δεύτερος λόγος που καθιστά τη C.B.S. A.E. χαρακτηριστικό παράδειγµα 

κλωστοϋφαντουργικής επιχείρηση είναι ότι πρόκειται για µία µικρή επιχείρηση, µε 45 



εργαζόµενους
1. Το στοιχείο αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι στην κλωστοϋφαντουργία, το 95% 

των επιχειρήσεων έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. €, όπως ακριβώς και η C.B.S. A.E.2.  

Ο τρίτος λόγος που καθιστά την C.B.S. A.E. αντιπροσωπευτικό παράδειγµα του κλάδου, 

είναι ότι δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς του κλάδου. Αν και οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης θα αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω, αναφέρουµε ότι η 

C.B.S. διαθέτει τρεις θυγατρικές, την Readytex Α.Β.Ε.Ε., την Meco Α.Ε. και την ∆ & Λ 

ΜΟ∆ΕΣ Ε.Π.Ε., εκ των οποίων η πρώτη δραστηριοποιείται στην κατασκευή έτοιµων ειδών 

ρουχισµού, η δεύτερη είναι εµπορική αντιπροσωπεία που λειτουργεί ως διαµεσολαβητής ξένων 

µε εγχώριες επιχειρήσεις και η τρίτη διαθέτει αλυσίδα εµπορικών καταστηµάτων. Έτσι σε 

αντίθεση µε άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, που δραστηριοποιούνται σε έναν µόνο από τους 

τοµείς αυτούς, η C.B.S. µας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουµε διαφορετικές πλευρές του 

κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας.  

Τέλος, ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο επιλέξαµε την C.B.S., είναι ότι η 

ιδιοκτησία της επιχείρησης, σε αντίθεση µε τις πεποιθήσεις πολλών άλλων επιχειρηµατιών αλλά 

και οικονοµικών αναλυτών, δεν πιστεύει ότι η κλωστοϋφαντουργία και το ένδυµα στην Ελλάδα 

είναι καταδικασµένα. Αντίθετα προσπαθεί µε διάφορους τρόπους και στρατηγικές επιλογές να 

προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην παγκόσµια πλέον αγορά, 

αντιµετωπίζοντας µε αισιοδοξία το µέλλον. Στρέφει την παραγωγή της στα οικολογικά ρούχα, 

που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα τόσο στην πρώτη ύλη όσο και στην κοπή και την 

ραφή, προσπαθώντας να κάνει τα προϊόντα της ανταγωνιστικά στον παγκοσµιοποιηµένο πλέον 

χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, όχι µέσω του χαµηλού κόστους, αλλά µε τη διαφοροποίηση της 

ποιότητας. Κατά τη γνώµη µας, και σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο 

για τις προοπτικές ανάκαµψης της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, η C.B.S. κινείται προς τη 

σωστή κατεύθυνση, παρά τα πολλά χρηµατοοικονοµικά της προβλήµατα, και αυτό την καθιστά 

κατάλληλη ως µελέτη περίπτωσης.  

 

3.2 Η Παρουσίαση της επιχείρησης C.B.S. A.E. 

3.2.1 Το ιστορικό – γενικές πληροφορίες 

                                                 
1 Με βάση το κριτήριο του πλήθους των εργαζοµένων, οι επιχειρήσεις δια κρίνονται στις εξής κατηγορίες:  
 πολύ µικρές: 1-10   άτοµα 
 µικρές:  11-50   άτοµα  
 µεσαίες:  51-250  άτοµα 
 µεγάλες:  250 και πανω  άτοµα 
 
2 «Κλωστοϋφαντουργία, 2005», Ι.Ο.Β.Ε. 



Η επιχείρηση C.B.S. A.E. δηµιουργήθηκε το 2001 από συγχώνευση άλλων 

επιχειρήσεων, που ανήκαν στο ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εκτός από τα γραφεία στην οδό Β. 

Ουγκό 14 στην Καλαµαριά, στην επιχείρηση ανήκουν οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου 

εκτάσεως 2800 τ.µ. στο Λάκκωµα Χαλκιδικής, καθώς επίσης ένα φορτηγό και τέσσερα 

επιβατηγά αυτοκίνητα. Ακολουθεί ένα σύντοµο ιστορικό: 

• 1979: ιδρύεται από τον κ. Λίτσα ∆ηµήτριο η εταιρία Meco Ε.Π.Ε., µε έδρα το 

δήµο Καλαµαριάς στην οδό Β. Ουγκό 14. Η Meco Ε.Π.Ε, λειτουργεί ως 

αντιπροσωπεία, παρέχοντας υπηρεσίες διαµεσολάβησης εµπορικών 

επιχειρήσεων του εξωτερικού, µε εγχώριους παραγωγούς υφασµάτων και 

έτοιµων ενδυµάτων. Οι κύριοι πελάτες της Meco προέρχονται από χώρες της 

βόρειας Ευρώπης, όπως είναι η Σουηδία, η Γερµανία, η Ολλανδία και η ∆ανία. 

• 1981: ιδρύεται από τον κ. Λίτσα ∆ηµήτριο η εταιρία Readytex Ε.Π.Ε., η οποία 

δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής έτοιµων ενδυµάτων. Η Readytex 

παραλαµβάνει νήµατα από εγχώριους προµηθευτές και τα επεξεργάζεται στα 

στάδια της ύφανσης, πλοκής, βαφής, φινιρίσµατος και κοπής. Τα υφάσµατα 

που παράγονται είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους βαµβακερά, καθώς και 

κάποια συνθετικά. Το 55% της παραγωγής τα τελευταία χρόνια αποτελείται 

από οικολογικά υφάσµατα, πιστοποιηµένα µε τους κατάλληλους ελέγχους, 

όπως θα αναλύσουµε παρακάτω εκτενέστερα.  Στη συνέχεια το µεγαλύτερο 

ποσοστό των υφασµάτων (περίπου το 95%), δίνονται για ραφή µε υπεργολαβία 

(φασών), σε ντόπιες επιχειρήσεις. Όταν τα ρούχα επιστρέφουν ραµµένα, 

ελέγχονται για ελαττώµατα και ατέλειες και συσκευάζονται. Τα έτοιµα 

προϊόντα διοχετεύονται τόσο σε καταστήµατα της χώρας, όσο και του 

εξωτερικού, και συγκεκριµένα στη Σουηδία, στη Γερµανία, την Ολλανδία και 

τη ∆ανία. 

• 1987: αλλάζουν οι νοµικές µορφές των εταιριών και έτσι η Meco ΕΠΕ 

µετατρέπεται σε Meco Α.Ε., και η Readytex Ε.Π.Ε. µετατρέπεται σε 

Readytex ABEE. Οι δραστηριότητες των δύο εταιριών παραµένουν κατά βάση 

ίδιες και λειτουργούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη.  

• 1996: ιδρύεται η εταιρία ∆&Λ ΜΟ∆ΕΣ Ε.Π.Ε, η οποία λειτουργεί υπό τον 

διακριτικό τίτλο Lady L , ως εµπορική αλυσίδα της εγχώριας ελληνικής 

αγοράς, που εξειδικεύεται στα γυναικεία ρούχα σε µεγάλα µεγέθη, δηλαδή για 

εύσωµες γυναίκες. Σήµερα, η αλυσίδα Lady L,  λειτουργεί επτά καταστήµατα, 

δύο στη Θεσσαλονίκη, τρία στην Αθήνα, ένα στη Λάρισα και ένα στην Καβάλα  



Το µεγαλύτερο ποσοστό των ρούχων που πωλούνται στα καταστήµατα 

προέρχεται από την Readytex ΑΒΕΕ. 

• 2001: γίνεται συγχώνευση µε απορρόφηση της Meco A.E. και της ∆&Λ 

ΜΟ∆ΕΣ Ε.Π.Ε. από την Readytex A.B.E.E., µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, 

και αλλάζει η επωνυµία της Readytex A.B.E.E. σε C.B.S. A.E. ( Clothing 

Business Services).  Σήµερα, στη C.B.S A.E. εργάζονται 45 άτοµα, ενώ στο 

παρελθόν, και συγκεκριµένα στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι εργαζόµενοι 

είχαν φτάσει τους 150. 

 

3.2.2 Η Ταυτότητα της C.B.S. A.E. και το όραµά της. 

Η C.B.S. A.E., και συγκεκριµένα η Readytex που ασχολείται µε την παραγωγή έτοιµων 

ενδυµάτων, εστιάζει στην παραγωγή οικολογικών υφασµάτων για περισσότερα από 12 χρόνια. 

Η οικολογική συνείδηση βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της C.B.S A.E., και αυτό 

προκύπτει και από τη δήλωση της αποστολής της: 

«αποστολή µας είναι να παράγουµε ρούχα υψηλής ποιότητας και αισθητικής, που απευθύνονται σε 

µοντέρνους πελάτες , και κατασκευάζονται µε τα υψηλότερα περιβαλλοντολογικά και οικολογικά  

κριτήρια, από την εκτροφή των ινών, µέχρι την επεξεργασία και τη βαφή των  ρούχων, τη 

συσκευασία και τη µεταφορά τους ».  

Η προσήλωση της επιχείρησης στα οικολογικά προϊόντα και τους οικολογικούς τρόπους 

παραγωγής και µεταφοράς, αποτελεί µία στρατηγική επιλογή προς την κατεύθυνση της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η φιλοσοφία αυτή της επιχείρησης ξεκινάει από ένα βαθύ 

σεβασµό για τη φύση και το περιβάλλον, µία οικολογική συνείδηση, όπως είναι και η επωνυµία 

των ρούχων που παράγονται από την C.B.S. :  “eco – concept”. 

Η παραγωγή οικολογικών προϊόντων ξεκινάει από το είδος του βαµβακιού που 

επιλέγεται για τα νήµατα, που αποτελούν την πρώτη ύλη της C.B.S.. Το βαµβάκι, λοιπόν, που 

χρησιµοποιείται, καλλιεργείται σε οργανικές φάρµες, και µαζεύεται µε το χέρι. Πρόκειται για 

µία ιδιαίτερη ποικιλία, που λέγεται Q Cotton, η οποία δεν είναι γεννητικά τροποποιηµένη και 

έχει βραβευτεί πολλές φορές µε ευρωπαϊκά και ελληνικά βραβεία ποιότητας, και ως φιλικό προς 

το περιβάλλον προϊόν. Το Q Cotton, παράγεται από την Βαρβαρέσσος Α.Ε., και έχει 

πιστοποιηθεί µε τα ISO 9001:2000 και ISO 14001:199622.   

Η παραγωγή των οικολογικών αυτών προϊόντων ξεκίνησε σε συνεργασία µε τον 

οργανισµό Oeko – Tex International (Association for the Assessment of Environmentally 

                                                 
22 Οι πιστοποιήσεις ποιότητας του Q Cotton υπάρχουν στο παράρτηµα. 
 



Friendly Textiles)23. Η C.B.S. χρησιµοποιεί το Oeko – Tex 100 Standard για την ανίχνευση 

βλαβερών ουσιών που υπάρχουν στα επεξεργασµένα υφάσµατα, προτού αυτά να έρθουν σε 

επαφή µε τους πελάτες. Τα τεστ για τις βλαβερές ουσίες καθορίζονται από το πρότυπο αυτό της 

Oeko – Tex, και τα κριτήρια καθώς και οι οριακές επιτρεπτές τιµές για τις διάφορες ουσίες 

έχουν προτυποποιηθεί σε διεθνές επίπεδο και ανανεώνονται τακτικά. Ενδεικτικά, αναφέρουµε 

ότι τα υφάσµατα της C.B.S., υποβάλλονται σε µία σειρά από τεστ24, τα οποία ελέγχουν το pH,  

την περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα, (αντιµόνιο, αρσενικό, µόλυβδος, κάδµιο, χρώµιο, 

χαλκός, νικέλιο, κοβάλτιο και υδράργυρος), την περιεκτικότητα σε φαινόλες, φορµαλδεΰδη, και 

ορισµένες βλαβερές βαφές.   Τα ρούχα της C.B.S υποβάλλονται στα τεστ αυτά, και παίρνουν την 

έγκριση ώστε να χαρακτηριστούν “human – ecological” από την Oeko – Tex Inτernational. 

 Εκτός από τα τεστ αυτά, που δίνουν την πιστοποίηση στα ρούχα ότι είναι οικολογικά 

και απολύτως υγιεινά και ασφαλή για χρήση και από τον πιο ευαίσθητο πελάτη, τα ρούχα 

υπόκεινται και σε µία σειρά άλλων τεστ, τα οποία επιβεβαιώνουν την ποιότητα των υφασµάτων 

και την αντοχή τους, µε βάση αυστηρά κριτήρια ποιότητας. Τα εν λόγω τεστ εξετάζουν τα 

ακόλουθα:  

• Αντοχή του χρώµατος κάτω από τις προτεινόµενες οδηγίες πλυσίµατος. 

• Έλεγχος της κάθετης και οριζόντιας σµίκρυνσης του ρούχου κατά τις πλύσεις. 

• Έλεγχος του βαψίµατος ενός ρούχου πάνω στο άλλο κατά τις πλύσεις. 

• Έλεγχος της αντοχής του χρώµατος κατά την τριβή. 

Τα τεστ αυτά και τα αποτελέσµατα της επίδοσης των υφασµάτων, ποσοτικοποιούνται και 

µετρούνται σύµφωνα µε τα standards  του ISO 105, δίνοντας στα προϊόντα της C.B.S., το 

χαρακτηριστικό του εξαιρετικά ποιοτικού και διαφοροποιηµένου ρούχου. Η κοπή των 

υφασµάτων γίνεται µε τα εξελιγµένα συστήµατα CAD – CAM, µε τα οποία ένα πληροφοριακό 

σύστηµα σχεδιάζει ακριβώς το σηµείο στο οποίο πρέπει να γίνει η κοπή, και έτσι τα ρούχα έχουν 

ακόµα καλύτερη ποιότητα.   

Ο λόγος  που αναπτύχθηκε ο τρόπος λειτουργίας της C.B.S. στην παράγραφο που 

προηγήθηκε, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση. Όπως 

αναφέραµε και στο δεύτερο κεφάλαιο, ένας από τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί η 

ελληνική κλωστοϋφαντουργία να ανταγωνιστεί τα εισαγόµενα φθηνά προϊόντα από την Κίνα και 

τις άλλες χώρες, είναι µέσω διαφοροποίησης ποιότητας, και όχι µέσω ηγεσίας κόστους, γιατί 

κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο. 

      

                                                 
23 Τα πιστοποιητικά που διαθέτει η CBS Α.Ε. από τον Oeko – Tex International υπάρχουν στο παράρτηµα. 
24 Τα τεστ στα οποία υποβάλλονται τα προϊόντα της CBS υπάρχουν στο παράρτηµα. 
 



3.3 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 

Στην παράγραφο αυτή θα κάνουµε χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επιχείρησης C.B.S. 

A.E., µε τη χρήση των ισολογισµών25 και των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσεως για την 

πενταετία 2002-2006. Ο λόγος που επιλέξαµε αυτή την πενταετία είναι ότι η C.B.S. A.E. 

υπάρχει µε την τωρινή της µορφή από το 2002 και µετά, όπως εξηγήσαµε και στο ιστορικό. 

Μέχρι το 2001, υπάρχουν ισολογισµοί των τριών εταιριών Meco A.E., Readytex A.B.E.E. και 

της ∆&Λ ΜΟ∆ΕΣ Ε.Π.Ε χωριστά.  

 

3.3.1 Οµαδοποίηση των λογιστικών καταστάσεων 

Προτού περάσουµε στην µελέτη των στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων, 

παραθέτουµε αρχικά οµαδοποιηµένα τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και των 

αποτελεσµάτων χρήσεως για την εξεταζόµενη πενταετία. Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια θα τα 

αναλύσουµε µε τη βοήθεια οριζόντιων και κάθετων συγκριτικών καταστάσεων, προκειµένου να 

βγάλουµε συµπεράσµατα για την πορεία της επιχείρησης, όπως ακριβώς είχαµε κάνει και στο 

δεύτερο κεφάλαιο, για το σύνολο του κλάδου. 

Ακολουθεί η οµαδοποίηση των λογαριασµών του ενεργητικού, για την εξεταζόµενη 

περίοδο 2002-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Οι ισολογισµοί της επιχείρησης για τη περίοδο 2002 – 2006 υπάρχουν στο παράρτηµα. 



Πίνακας 3.1: Οµαδοποίηση των λογαριασµών του ενεργητικού για την πενταετία 2002-2006. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2002 2003 2004 2005 2006 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 
Επωνυµία: C.B.S. A.E.           
Aντικείµενο: Κλωστοϋφαντουργία          
Περίοδος (Μήνες) 12           

Ηµεροµηνία Κλεισίµατος           

Α.  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ           

Οφειλόµενο Κεφάλαιο           

Β.  ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ           

Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 21.974,86 29.143,31 29.143,31 33.943,31 33.943,31 
Αποσβέσεις Εξόδων Εγκαταστάσεως 9.414,56 17.800,99 25.461,67 25.461,67 25.461,67 

Έξοδα Εγκαταστάσεως µετά από Αποσβέσεις 12.560,30 11.342,32 3.681,64 8.481,64 8.481,64 

Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

  i)   Ασώµατες Ακινητοποιήσεις  0,00  0,00 0,00   0,00  0,00 
 
  ii)  Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις           

Γήπεδα 120.693,76 120.693,76 120.693,76 120.693,76 120.693,76 
Ορυχεία - µεταλλεία - λατοµεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Κτίρια 824.012,41 851.461,75 855.674,81 828.805,82 844.544,42 
Μηχανήµατα 210.614,06 217.564,06 206.549,14 202.010,26 202.315,26 
Μεταφορικά Μέσα 41.566,96 45.966,96 45.966,96 45.966,96 45.966,96 
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 243.026,83 263.427,37 253.610,99 250.591,91 251.967,83 
Ακινητοποιήσεις Υπο Εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
            
Αποσβέσεις Ενσωµάτων Ακινητοποιήσεων 1.185.746,34 1.239.071,93 1.231.370,89 1.196.240,10 1.196.240,10 
Προβλέψεις Απαξιώσεων & Υποτιµήσεων           

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ  254.167,68 289.185,28 251.124,77 251.828,61 269.248,13 

  iii)  Συµµετοχές & 'Αλλες Μακρ/σµες Απαιτήσεις           

Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συν/µων 
επιχειρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 15.928,40 16.084,44 16.560,37 12.385,38 14.204,80 

ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  270.096,08 305.269,72 267.685,14 264.213,99 283.452,93 

∆.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

  i)  Αποθέµατα 218.860,57 199.243,87 208.646,18 278.566,34 319.294,20 

Έµπορεύµατα 89.433,30 65.806,81 55.599,11 35.310,87 24.700,32 
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 50.043,05 53.459,59 68.637,24 105.431,59 113.970,75 
Α' και βοηθ. Ύλες - ανταλλακτ. Και είδη 
συσκευασίας 74.169,14 73.863,62 836.688,35 128.875,92 160.509,63 
Προκαταβολές για Αγορά Αποθεµάτων 5.215,08 6.113,85 721,48 8.947,96 20.113,50 

  ii)  Απαιτήσεις 187.754,48 212.922,33 260.460,89 160.476,83 58.307,34 

Πελάτες 101.526,28 133.900,24 144.243,99 134.837,18 32.796,81 
Απαιτ. από Λοιπές Συµ/κου Ενδιαφέροντος Επιχ/σεις 
(βραχ/σµες) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Επιταγές εισπρακτέες 7.839,40 1.060,11 0,00 0,00 0,00 
Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις κλπ. 0,00 0,00 3.210,97 3.210,97 3.210,97 
Χρεώστες ∆ιάφοροι: Ελληνικό δηµόσιο 28.084,22 39.846,11 97.091,85 17.722,51 12.474,66 
                                        Λοιποί 50.304,58 38.115,87 15.914,08 4.706,17 9.824,90 

  iii)  Μετοχές - Χρεόγραφα           

Μετοχές Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Οµόλογα, Έντοκα Γραµµάτια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ίδιες Μετοχές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 iv)  ∆ιαθέσιµα 285.517,99 126.013,85 170.141,90 55.424,90 115.665,62 

Ταµείο 57.298,38 81.314,74 53.445,68 8.831,39 35.957,49 
Καταθέσεις Όψεως 228.219,61 44.699,11 116.696,22 46.593,51 79.708,13 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 692.133,04 538.180,05 639.248,97 494.468,07 493.267,16 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.008,89 7.918,45 4.824,95 5.422,24 5.307,18 

Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 981.798,31 851.368,22 915.440,70 772.585,94 790.508,91 



 

Ακολουθεί η οµαδοποίηση των λογαριασµών του παθητικού για την εξεταζόµενη 

περίοδο 2002-2006. 

Πίνακας 3.2: Οµαδοποίηση των λογαριασµών του  παθητικού για την πενταετία 2002-

2006. 

Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  i)  Κεφάλαιο

Καταβληµένο & ∆ιαφορά Υπέρ το Άρτιο 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

 ii)  ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπων περιουσ. Στοιχείων 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21

  iii)  Αποθεµατικά Κεφάλαια
Αποθεµατικά 381.265,21 381.265,21 381.265,21 381.265,21 381.265,21

  iv)  Αποτελέσµατα εις Νέο

Κέρδη εις Νέο 84.572,37 -198.151,16 -100.680,73 -188.931,22 -18.434,92

Ζηµιές εις Νέο 282.723,53 125.461,46 319.625,54 420.306,27 609.237,49
Υπεραξία Απορροφήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μείον το ποσό για ίδιες µετοχές µη καλυπτόµενο από κέρδη 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 591.218,26 465.756,80 369.063,15 180.131,93 161.697,01

Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές Προβλέψεις 2.516,75 2.516,75 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2.516,75 2.516,75 0,00 0,00 0,00

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  i) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 150.000,00 144.576,32 149.967,45
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝ. ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2.516,75 2.516,75 150.000,00 144.576,32 149.967,45

  ii)  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές 244.275,60 121.897,86 96.266,43 94.319,67 61.391,61

Γραµµάτια Πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιταγές Πληρωτέες 87.292,94 172.956,67 209.442,20 247.618,20 240.501,52

Μακρ/σµες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τράπεζες Βραχυπρόθεσµες Χρηµ/σεις 8,66 8,63 8,63 8,63 8,63

Προκαταβολές Πελατών 1.287,77 1.010,24 486,81 486,81 1.506,53

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη (εκτός Φόρου Εισοδ.) 16.447,74 37.449,39 17.115,58 8.501,33 10.788,05

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί (ενήµεροι) 20.026,94 24.381,25 27.048,72 41.422,94 103.786,96

Πιστωτές ∆ιάφοροι 2.216,12 14.153,12 17.892,42 33.205,12 42.712,12

Υποχρ. προς Λοιπές Συµ/κου Ενδιαφέροντος Επιχ/σεις (βραχ/σµες) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 371.555,77 371.857,16 368.260,79 425.562,70 460.695,42

∆.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα Χρήσεως ∆εδουλευµένα 16.507,53 11.237,51 28.116,76 22.314,99 18.149,03
Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σµοί 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22.847,03 22.847,03 22.847,03 22.847,03 22.847,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 981.798,31 851.368,22 915.440,70 772.585,94 790.508,91

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Ακολουθεί η οµαδοποίηση των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης για την εξεταζόµενη 

περίοδο 2002-2006. 

 

 

 

 



Πίνακας 3.3.: Οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων χρήσεων για την πενταετία 2002-2006. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος Εργασιών Κοινοπραξιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κύκλος Εργασιών Εταιρείας 1423255,42 1.270.668,23 1.320.232,65 950.489,93 1.213.936,23

Κόστος πωλήσεων 640.174,92 580.763,51 662.498,93 653668,48 696.471,73

Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Κόστος

Μικτό Κέρδος 783.080,50 689.904,72 657.733,72 296.821,45 517.464,50

Έλεγχος Μικτού Κέρδους 783.080,50 689.904,72 657.733,72 296.821,45 517.464,50

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης

Προµήθειες, Λοιπά Έσοδα, κλπ. 1.740,31 29,44 1.694,02 4.415,23 3.235,37

Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων Παγίων

Μη Λειτουργικά Έσοδα

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 465.011,64 524.736,84 444.138,08 254.195,68 262.747,05

Γενικά Έξοδα

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 195.052,67 246.767,70 282.751,41 202.573,11 263.123,85

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

Πλέον: 

Λοιπά µη Λειτουργικά Έσοδα

Έσοδα Συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Έσοδα Χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών 0,00

Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη από Πώληση Παγίων

Πιστωτικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Μείον:

Ζηµιές Αποτιµήσεως Χρεογράφων

Ζηµιές Αποτιµήσεως Συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα & Ζηµιές Χρεογράφων

Έξοδα & Ζηµιές Συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ζηµιές από πώληση Παγίων 

Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 11.854,12 11.282,44 15.922,17 13.120,94 12.678,08

Λοιπά µη Λειτουργικά Έξοδα
Έκτακτα Αποτελέσµατα

Πλέον:

Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 3.051,69 838,63 0,00 225,00 0,00

Έκτακτα Κέρδη 0,00 24.799,87 0,00 0,00 0,00

Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούµενων Χρήσεων 0,00 0,00 0,00

Μείον:

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 2.935,72 58,70 2.159,91 20.503,17 585,81

Έκτακτες Ζηµιές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων 0,00 204,44 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις γιά Εκτάκτους Κινδύνους

Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων 45.499,40 51.111,56 44.035,89 0,00 0,00

Εκ των οποίων Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Κόστος 45.499,40 51.111,56 44.035,89 0,00 0,00

∆ιάθεση Αποτελεσµάτων

Πλέον: Κέρδη (Ζηµιές) Χρήσης 113.018,35 -67.477,46 -85.543,83 -188.931,22 -18.434,92

            Ζηµίες από Αποτίµηση Χρεογρ. προς Συµψηφισµό 0,00 0,00

            Μεταφορά από Αποθεµατικά 0,00 0,00

            Φορολογηµένα Αποθεµατικά Ν2579/98 0,00

            Φορολογηµένα Αποθεµατικά Ν2954/01 0,00 0,00

            Αποθεµατικά Αναπροσαρµογής Παγίων

            Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγ. Χρήσεων -282.723,53 -198.151,16 -319.625,54 -420.306,27 -609.237,49

            Υπόλοιπο Ζηµιών νέων συµβάσεων προς συµφηφισµό

Μείον: Μερίσµατα

            Εις Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00

            ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 28.445,98 57.984,00 15.136,90 0,00 0,00

            Φόρος Εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Φόρος Κ/ΞΙΩΝ και ΥΠΟΚ/ΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Λοιποί Φόροι Μη Ενσωµατωµένοι στο Λειτ. Κόστος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη (Ζηµιές) εις Νέο -198.151,16 -323.612,62 -420.306,27 -609.237,49 -627.672,41

 

 



3.3.2. Οριζόντιες συγκριτικές καταστάσεις  

3.3.2.1. Παράθεση των στοιχείων 

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των πινάκων 3.1, 3.2  και 3.3, συντάσσουµε τρεις 

καινούργιους πίνακες στους οποίους υπολογίζουµε : 

 

• τον ετήσιο δείκτη µεταβολής (%) για κάθε στοιχείο του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης και για όλες τις χρονιές 

• τη µέση ετήσια µεταβολή (%) για κάθε στοιχείο του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης κατά την πενταετία 2002 έως 2006 

• τη µέση τιµή σε απόλυτο µέγεθος για κάθε στοιχείο του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης κατά την πενταετία 2002 έως 2006 

Με τους υπολογισµούς αυτούς, θα επιχειρήσουµε να παρατηρήσουµε κάποια τάση στην 

εξέλιξη βασικών λογαριασµών, όπως είναι οι απαιτήσεις, τα αποθέµατα, οι µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κλπ, που δείχνουν προς ποια κατεύθυνση κινείται η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, αλλά και την πολιτική της διοίκησής της. 

Στους επόµενους πίνακες λοιπόν, τους πίνακες 3.4, 3.5 και 3.6 βλέπουµε τις οριζόντιες 

συγκριτικές καταστάσεις για το ενεργητικό, το παθητικό και τα αποτελέσµατα χρήσης 

αντίστοιχα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 3.4 : Οριζόντια συγκριτική κατάσταση του ενεργητικού. 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέση τιµή 5-ετίας Μέση ετήσια µεταβολή 02-'03(%) 03-'04(%) 04-'05(%) 05-'06(%)

ΝΟΜΙΣΜΑ
Επωνυµία: C.B.S. A.E.
Aντικείµενο: Κλωστοϋφαντουργία

Περίοδος (Μήνες) 12
Ηµεροµηνία Κλεισίµατος

Α.  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οφειλόµενο Κεφάλαιο

Β.  ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως

Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 29629,62 12,27% 32,62% 0,00% 16,47% 0,00%
Αποσβέσεις Εξόδων Εγκαταστάσεως 20720,11 33,03% 89,08% 43,04% 0,00% 0,00%
Έξοδα Εγκαταστάσεως µετά από Αποσβέσεις 8909,51 13,28% -9,70% -67,54% 130,38% 0,00%
Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  i)   Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Υπεραξία Επιχειρήσεων (Goodwill)

Απαιτήσεις κατά Κ/ξίες

Αποσβέσεις Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων

  ii)  Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Γήπεδα 120693,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ορυχεία - µεταλλεία - λατοµεία 0,00
Κτίρια 840899,84 0,65% 3,33% 0,49% -3,14% 1,90%
Μηχανήµατα 207810,56 -0,95% 3,30% -5,06% -2,20% 0,15%
Μεταφορικά Μέσα 45086,96 2,65% 10,59% 0,00% 0,00% 0,00%
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 252524,99 1,01% 8,39% -3,73% -1,19% 0,55%
Ακινητοποιήσεις Υπο Εκτέλεση 0,00

Αποσβέσεις Ενσωµάτων Ακινητοποιήσεων 1209733,87 0,26% 4,50% -0,62% -2,85% 0,00%
Προβλέψεις Απαξιώσεων & Υποτιµήσεων 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 263110,89 1,95% 13,78% -13,16% 0,28% 6,92%
  iii)  Συµµετοχές & 'Αλλες Μακρ/σµες Απαιτήσεις 0,00

Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00
Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 0,00
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συν/µων επιχειρήσεων 0,00
Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 15032,68 -1,65% 0,98% 2,96% -25,21% 14,69%
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 278143,57 1,67% 13,02% -12,31% -1,30% 7,28%
∆.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00
  i)  Αποθέµατα 244922,23 10,97% -8,96% 4,72% 33,51% 14,62%

Έµπορεύµατα 54170,08 -27,12% -26,42% -15,51% -36,49% -30,05%
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 78308,44 24,23% 6,83% 28,39% 53,61% 8,10%
Α' και βοηθ. Ύλες - ανταλλακτ. Και είδη συσκευασίας 104221,33 22,86% -0,41% 13,30% 54,00% 24,55%
Προκαταβολές για Αγορά Αποθεµάτων 8222,37 298,51% 17,23% -88,20% 1140,22% 124,78%
  ii)  Απαιτήσεις 175984,37 -16,58% 13,40% 22,33% -38,39% -63,67%

Πελάτες 109460,90 -10,65% 31,89% 7,72% -6,52% -75,68%
Απαιτ. από Λοιπές Συµ/κου Ενδιαφέροντος Επιχ/σεις (βραχ/σµες) 0,00 0,00%
Επιταγές εισπρακτέες 1779,90 -46,62% -86,48% -100,00%
Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις κλπ. 1926,58 0,00% 0,00% 0,00%
Χρεώστες ∆ιάφοροι: Ελληνικό δηµόσιο 39043,87 18,55% 41,88% 143,67% -81,75% -29,61%
                                        Λοιποί 23773,12 -11,03% -24,23% -58,25% -70,43% 108,77%
  iii)  Μετοχές - Χρεόγραφα 0,00 0,00%

Μετοχές Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 0,00 0,00%
Οµόλογα, Έντοκα Γραµµάτια 0,00 0,00%
Ίδιες Μετοχές 0,00 0,00%
 iv)  ∆ιαθέσιµα 150552,85 5,10% -55,86% 35,02% -67,42% 108,69%

Ταµείο 47369,54 57,83% 41,91% -34,27% -83,48% 307,16%
Καταθέσεις Όψεως 103183,32 22,91% -80,41% 161,07% -60,07% 71,07%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 571459,46 -6,59% -22,24% 18,78% -22,65% -0,24%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6096,34 -3,96% 12,98% -39,07% 12,38% -2,12%
Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 0,00 0,00%
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 0,00 0,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 862340,42 -4,76% -13,28% 7,53% -15,61% 2,32%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 22847,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 3.5: Οριζόντια συγκριτική κατάσταση του παθητικού 
 

Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μέση τιµή 5-ετίας Μέση ετήσια µεταβολή  '02-03(%)  '03-'04(%)  '04-'05(%)  '05-'06(%)
  i)  Κεφάλαιο

Καταβληµένο & ∆ιαφορά Υπέρ το Άρτιο 408000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0
 ii)  ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 0

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών 0
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπων περιουσ. Στοιχείων 104,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  iii)  Αποθεµατικά Κεφάλαια 0

Αποθεµατικά 381265,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  iv)  Αποτελέσµατα εις Νέο 0

Κέρδη εις Νέο -84325,132 -96,52% -334,30% -49,19% 87,65% -90,24%
Ζηµιές εις Νέο 351470,858 43,90% -55,62% 154,76% 31,50% 44,95%
Υπεραξία Απορροφήσεων 0

0

Μείον το ποσό για ίδιες µετοχές µη καλυπτόµενο από κέρδη 0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 353573,43 -25,85% -21,22% -20,76% -51,19% -10,23%
Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0

Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού 0
Λοιπές Προβλέψεις 1006,7 -25,00% 0,00% -100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 1006,7 -25,00% 0,00% -100,00%
Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0
  i) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0

Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 88908,754 0,03% -3,62% 3,73%
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0
ΣΥΝ. ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 89915,454 1465,05% 0,00% 5860,07% -3,62% 3,73%
  ii)  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0

Προµηθευτές 123630,234 -27,01% -50,10% -21,03% -2,02% -34,91%
Γραµµάτια Πληρωτέα 0
Επιταγές Πληρωτέες 191562,306 33,65% 98,13% 21,10% 18,23% -2,87%
Μακρ/σµες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 0
Τράπεζες Βραχυπρόθεσµες Χρηµ/σεις 8,636 -0,09% -0,35% 0,00% 0,00% 0,00%
Προκαταβολές Πελατών 955,632 34,03% -21,55% -51,81% 0,00% 209,47%
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη (εκτός Φόρου Εισοδ.) 18060,418 12,49% 127,69% -54,30% -50,33% 26,90%
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί (ενήµεροι) 43333,362 59,09% 21,74% 10,94% 53,14% 150,55%
Πιστωτές ∆ιάφοροι 22035,78 169,82% 538,64% 26,42% 85,58% 28,63%
Υποχρ. προς Λοιπές Συµ/κου Ενδιαφέροντος Επιχ/σεις (βραχ/σµες) 0
Μερίσµατα 0
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 399586,368 5,73% 0,08% -0,97% 15,56% 8,26%
∆.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0
Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 0
Έξοδα Χρήσεως ∆εδουλευµένα 19265,164 19,74% -31,92% 150,20% -20,63% -18,67%
Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σµοί 0
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22847,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 862340,416 -4,76% -13,28% 7,53% -15,61% 2,32%
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 3.6.: Οριζόντια συγκριτική κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσεως.  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Μέση τιµή 5-ετίας Μέση ετήσια µεταβολή  '02-'03(%)  '03-'04(%)  '04-'05(%)  '05-'06(%)
Κύκλος Εργασιών Κοινοπραξιών 0
Κύκλος Εργασιών Εταιρείας 1235716,492 -1,78% -10,72% 3,90% -28,01% 27,72%
Κόστος πωλήσεων 646715,514 2,50% -9,28% 14,07% -1,33% 6,55%
Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Κόστος 0 0,00%
Μικτό Κέρδος 589000,978 0,73% -11,90% -4,66% -54,87% 74,34%
Έλεγχος Μικτού Κέρδους 589000,978 0,73% -11,90% -4,66% -54,87% 74,34%
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 0 0,00%
Προµήθειες, Λοιπά Έσοδα, κλπ. 2222,874 1422,44% -98,31% 5654,14% 160,64% -26,72%
Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων Παγίων 0 0,00%
Μη Λειτουργικά Έσοδα 0 0,00%
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 390165,858 -10,48% 12,84% -15,36% -42,77% 3,36%
Γενικά Έξοδα 0 0,00%
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 238053,748 10,66% 26,51% 14,58% -28,36% 29,89%
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 0 0,00%
Πλέον: 0 0,00%

0 0,00%
Έσοδα Συµµετοχών 0 0,00%
Έσοδα Χρεογράφων 0 0,00%
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων 0 0,00%
Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών 0 0,00%
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 0 0,00%
Κέρδη από Πώληση Παγίων 0 0,00%
Πιστωτικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 0,00%
Μείον: 0 0,00%
Ζηµιές Αποτιµήσεως Χρεογράφων 0 0,00%
Ζηµιές Αποτιµήσεως Συµµετοχών 0 0,00%
Έξοδα & Ζηµιές Χρεογράφων 0 0,00%
Έξοδα & Ζηµιές Συµµετοχών 0 0,00%
Ζηµιές από πώληση Παγίων 0 0,00%
Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 0,00%
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 12971,55 3,83% -4,82% 41,12% -17,59% -3,38%
Λοιπά µη Λειτουργικά Έξοδα 0 0,00%
Έκτακτα Αποτελέσµατα 0 0,00%
Πλέον: 0 0,00%
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 823,064 -68,13% -72,52% -100,00% -100,00%
Έκτακτα Κέρδη 4959,974 -25,00% -100,00%
Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 0 0,00%
Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούµενων Χρήσεων 0 0,00%
Μείον: 0 0,00%
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 5248,662 1058,42% -98,00% 3579,57% 849,26% -97,14%
Έκτακτες Ζηµιές 0 0,00%
Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων 40,888 -25,00% -100,00%
Προβλέψεις γιά Εκτάκτους Κινδύνους 0 0,00%

0 0,00%
Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων 28129,37 -25,38% 12,33% -13,84% -100,00%
Εκ των οποίων Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Κόστος 28129,37 -25,38% 12,33% -13,84% -100,00%
∆ιάθεση Αποτελεσµάτων 0 0,00%
Πλέον: Κέρδη (Ζηµιές) Χρήσης -49473,816 -25,58% -159,70% 26,77% 120,86% -90,24%
            Ζηµίες από Αποτίµηση Χρεογρ. προς Συµψηφισµό 0 0,00%
            Μεταφορά από Αποθεµατικά 0 0,00%
            Φορολογηµένα Αποθεµατικά Ν2579/98 0 0,00%
            Φορολογηµένα Αποθεµατικά Ν2954/01 0 0,00%
            Αποθεµατικά Αναπροσαρµογής Παγίων 0 0,00%
            Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγ. Χρήσεων -366008,798 26,96% -29,91% 61,30% 31,50% 44,95%
            Υπόλοιπο Ζηµιών νέων συµβάσεων προς συµφηφισµό 0 0,00%
Μείον: Μερίσµατα 0 0,00% 0,00%
            Εις Αποθεµατικά 0 0,00% 0,00%
            ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 20313,376 -17,51% 103,84% -73,89% -100,00%
            Φόρος Εισοδήµατος 0 0,00% 0,00%
            Φόρος Κ/ΞΙΩΝ και ΥΠΟΚ/ΤΩΝ 0 0,00% 0,00%
            Λοιποί Φόροι Μη Ενσωµατωµένοι στο Λειτ. Κόστος 0 0,00% 0,00%
Κέρδη (Ζηµιές) εις Νέο -435795,99 35,29% 63,32% 29,88% 44,95% 3,03%

 

 

 

 

 

 



3.3.2.2 Σχολιασµός των οριζόντιων συγκριτικών καταστάσεων 

Εξετάζοντας την οριζόντια συγκριτική κατάσταση του ενεργητικού, παρατηρούµε 

αρχικά ότι το σύνολο του παγίου ενεργητικού, παρά τις αυξοµειώσεις που εµφανίζει, ιδιαίτερα 

στις περιόδους 2003-2002 και 2004-2003, διατηρεί µία σχετικά µικρή µέση ετήσια µεταβολή, 

της τάξης του 1,67%. Αυτό υποδηλώνει ότι η επιχείρηση δεν έχει επενδύσει την τελευταία 

πενταετία σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, όπως καινούριο µηχανολογικό εξοπλισµό. Είναι, 

βέβαια, γεγονός ότι ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης γενικότερα, 

χαρακτηρίζεται από ρηχή τεχνολογική βάση, µε την έννοια ότι δεν εξελίσσονται ιδιαίτερα 

γρήγορα οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή. Ωστόσο, όπως σχολιάσαµε 

και στο προηγούµενο κεφάλαιο, µία από τις προοπτικές τόνωσης της ελληνικής 

κλωστοϋφαντουργίας, είναι η αύξηση των επενδύσεων για τεχνολογία και ανάπτυξη, ώστε να 

παράγονται προϊόντα διαφοροποιηµένα ποιοτικά, τα οποία θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν 

τα φθηνά εισαγόµενα που έχουν κατακλύσει την αγορά. Οι ενέργειες της C.B.S A.E. προς την 

κατεύθυνση αυτή, περιλαµβάνουν επενδύσεις σε συστήµατα CAD/CAM ( οι οποίες έγιναν εκτός 

της εξεταζόµενης πενταετίας), τα οποία είναι πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται 

για την κοπή των υφασµάτων µε υψηλό επίπεδο ακριβείας.  

Στο λογαριασµό των αποθεµάτων, αυτό που διαπιστώνει κανείς, είναι ότι, µε εξαίρεση το 

2003 όπου υπάρχει µείωση, όλες τις άλλες χρονιές είχαµε αύξηση. Είναι βέβαια λογικό, λόγω 

της φύσεως του αντικειµένου, να υπάρχουν πάντα αποθέµατα, παρόλο που αυτό συνεπάγεται 

δέσµευση κεφαλαίου. Αυτό συµβαίνει, διότι η C.B.S. A.E, διαθέτει και την εµπορική αλυσίδα 

Lady L, και όπως γνωρίζουµε οι εµπορικές επιχειρήσεις, οφείλουν να έχουν πάντα τα ράφια 

τους και τις αποθήκες τους γεµάτες µε εµπορεύµατα. Στην προκειµένη περίπτωση όµως, η 

αύξηση των αποθεµάτων, δε φαίνεται να προέρχεται τόσο από το λογαριασµό των 

εµπορευµάτων, τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν, όσο από το λογαριασµό των 

προκαταβολών για αγορά αποθεµάτων, και των έτοιµων και ηµιτελών προϊόντων. Αυτό µπορεί 

να αποδοθεί στην εποχικότητα της εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Συγκεκριµένα, 

στο τέλος του έτους, που συντάσσονται οι ισολογισµοί, η επιχείρηση κάνει µεγάλες αγορές γιατί 

αµέσως µετά την περίοδο των γιορτών, στο εξωτερικό ( Γερµανία, Ολλανδία, ∆ανία και 

Σουηδία), ξεκινάει η περίοδος των εκπτώσεων, οπότε  επιχείρηση έχει µεγάλες παραγγελίες που 

πρέπει να παραχθούν και να σταλθούν άµεσα. Κάτι άλλο που τράβηξε την προσοχή µας είναι ότι 

ενώ τις υπόλοιπες χρονιές, τα αποθέµατα κινούνται αναλόγως µε τον κύκλο εργασιών, το 2005, 

διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, παρά την αισθητή πτώση του κύκλου εργασιών. Αυτό συνέβη, 

σύµφωνα µε τη διοίκηση, διότι υπήρχαν προσδοκίες για αύξηση των πωλήσεων και όχι για 

µείωση, και έτσι έγινε επιλογή για διατήρηση υψηλών αποθεµάτων. 



Ο λογαριασµός των απαιτήσεων παρουσιάζει έντονες πτωτικές τάσεις, ιδιαίτερα τα δύο 

τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τους ρυθµούς µεταβολής του λογαριασµού των πελατών. 

Εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης δεν φαίνεται να ακολουθεί τους ίδιους ρυθµούς, 

εµφανίζοντας µικρές µόνο αυξοµειώσεις, η σταθερή µείωση των απαιτήσεων θα πρέπει να 

οφείλεται σε αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες. 

 Από το λογαριασµό του παθητικού, αυτό που αξίζει να σχολιαστεί ιδιαιτέρως είναι ότι 

µέχρι το 2004, η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς ξένα κεφάλαια. Το 2004 βλέπουµε ότι έγινε 

τραπεζικός δανεισµός ύψους 150.000 €, από τα οποία στα επόµενα έτη φαίνεται ότι 

καταβάλλονται µόνο οι τόκοι. Ο δανεισµός αυτός έγινε για να χρηµατοδοτηθεί τότε µία 

παραγγελία πρώτων υλών. ∆εν ακολουθήθηκε λοιπόν ο χρυσός κανόνας της χρηµατοδότησης26, 

σύµφωνα µε τον οποίο ο µακροπρόθεσµος δανεισµός θα πρέπει να γίνεται για τη 

χρηµατοδότηση µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή παγίων. Αντίθετα, εδώ 

βλέπουµε να επιβαρύνθηκε ο λογαριασµός των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων για 

την αγορά πρώτων υλών, που δείχνει την οικονοµική δυσπραγία της επιχείρησης στη δεδοµένη 

χρονική στιγµή.    

Παρατηρούµε επίσης ότι η καθαρή θέση της επιχείρησης συνεχώς µειώνεται, το οποίο 

οφείλεται φυσικά στις ζηµίες που καταγράφει τα τελευταία τέσσερα χρόνια η C.B.S. A.E.. 

Επίσης σταθερά µειώνεται και ο λογαριασµός των προµηθευτών, χωρίς να ακολουθεί τις 

µεταβολές του κύκλου εργασιών, όπως θα ήταν αναµενόµενο. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση 

δεν δύναται να προσαρµόζει τη διαπραγµατευτική της δύναµη απέναντι στους προµηθευτές 

ευέλικτα, και βέβαια αυτό οφείλεται στην ένταση του ανταγωνισµού. Το συγκεκριµένο 

χρηµατοοικονοµικό πρόβληµα είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Στην οριζόντια συγκριτική κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης, παρατηρούµε 

καταρχήν τον κύκλο εργασιών, ο οποίος εµφανίζει αυξοµειώσεις, µε µεγαλύτερη µείωση το 

2005 (28,01%), και µεγαλύτερη αύξηση το 2006 (27,72%). Αν και το τελευταίο αυτό στοιχείο 

είναι ενθαρρυντικό, φαίνεται καθαρά το γεγονός ότι ο µεγάλος ανταγωνισµός ,από τα 

εισαγόµενα κυρίως προϊόντα, έχει περιορίσει το µερίδιο αγοράς της C.B.S A.E.. Παρόλα αυτά, η 

αύξηση του 2006 είναι αισιόδοξο στοιχείο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόµα και πολύ 

µεγάλοι παίκτες του κλάδου, που είναι σε θέση να εφαρµόζουν οικονοµίες κλίµακας, σηµείωσαν 

πτώσεις. 

 Ενώ όµως οι πωλήσεις το 2005 είχαν αυτή τη µεγάλη πτώση, κατά το ένα τρίτο σχεδόν, 

το κόστος των πωλήσεων παρέµεινε πρακτικά αµετάβλητο, και οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στους µισθούς των εργαζοµένων, που αποτελούν µεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών, όπως 

θα φανεί αργότερα και στην κάθετη συγκριτική ανάλυση. Από την άλλη, τα έξοδα λειτουργίας 

                                                 
26 «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση», Τεύχος Α, Λαζαρίδη Γιάννη, Παπαδόπουλου ∆ηµήτρη. 



διάθεσης είχαν µια µεγάλη µείωση το 2005 της τάξης του 42,77%, χωρίς να αυξηθούν ιδιαίτερα 

την επόµενη χρονιά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την αύξηση του κύκλου εργασιών το 

2006, είναι κυρίως υπεύθυνα για τη µείωση της αυξητικής τάσης των ζηµιών. Πράγµατι, όλες οι 

χρονιές, µε εξαίρεση το 2002 είχαν αρνητικά αποτελέσµατα χρήσης, και µάλιστα µε τάσεις 

αύξησης των ζηµιών. Αυτό είναι γενικό χρηµατοοικονοµικό πρόβληµα του κλάδου, καθώς 

σύµφωνα µε στοιχεία του Ι.Ο.Β.Ε., οι ζηµιογόνες επιχειρήσεις, αυξήθηκαν από το 23% του 

συνόλου του κλάδου το 2001, στο 29% το 2003.              

 

3.3.3. Κάθετες συγκριτικές καταστάσεις 

3.3.3.1 ∆ηµιουργία συγκριτικών πινάκων – παράθεση στοιχείων 

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των πινάκων 3.1, 3.2 και 3.3, συντάσσουµε τρεις 

καινούργιους πίνακες στους οποίους φαίνονται τα µεγέθη των στοιχείων των ισολογισµών 

(ενεργητικού και παθητικού χωριστά) και των καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης, σε 

ποσοστά του µεγέθους του συνολικού ενεργητικού στην πρώτη περίπτωση, του συνολικού 

παθητικού στη δεύτερη  και σε ποσοστά των πωλήσεων στην τρίτη.  

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 3.7: Κάθετη συγκριτική κατάσταση του ενεργητικού 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2002 2003 2004 2005 2006
ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Επωνυµία: C.B.S. A.E.
Aντικείµενο: Κλωστοϋφαντουργία

Περίοδος (Μήνες) 12
Ηµεροµηνία Κλεισίµατος

Α.  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οφειλόµενο Κεφάλαιο

Β.  ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 2,24% 3,42% 3,18% 4,39% 4,29%
Αποσβέσεις Εξόδων Εγκαταστάσεως 0,96% 2,09% 2,78% 3,30% 3,22%
Έξοδα Εγκαταστάσεως µετά από Αποσβέσεις 1,28% 1,33% 0,40% 1,10% 1,07%
Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  i)   Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Υπεραξία Επιχειρήσεων (Goodwill) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Απαιτήσεις κατά Κ/ξίες 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Αποσβέσεις Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  ii)  Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Γήπεδα 12,29% 14,18% 13,18% 15,62% 15,27%
Ορυχεία - µεταλλεία - λατοµεία 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Κτίρια 83,93% 100,01% 93,47% 107,28% 106,84%
Μηχανήµατα 21,45% 25,55% 22,56% 26,15% 25,59%
Μεταφορικά Μέσα 4,23% 5,40% 5,02% 5,95% 5,81%
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 24,75% 30,94% 27,70% 32,44% 31,87%
Ακινητοποιήσεις Υπο Εκτέλεση 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Αποσβέσεις Ενσωµάτων Ακινητοποιήσεων 120,77% 145,54% 134,51% 154,84% 151,33%
Προβλέψεις Απαξιώσεων & Υποτιµήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 25,89% 33,97% 27,43% 32,60% 34,06%
  iii)  Συµµετοχές & 'Αλλες Μακρ/σµες Απαιτήσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συν/µων επιχειρήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1,62% 1,89% 1,81% 1,60% 1,80%
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27,51% 35,86% 29,24% 34,20% 35,86%
∆.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  i)  Αποθέµατα 22,29% 23,40% 22,79% 36,06% 40,39%

Έµπορεύµατα 9,11% 7,73% 6,07% 4,57% 3,12%
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 5,10% 6,28% 7,50% 13,65% 14,42%
Α' και βοηθ. Ύλες - ανταλλακτ. Και είδη συσκευασίας 7,55% 8,68% 9,14% 16,68% 20,30%
Προκαταβολές για Αγορά Αποθεµάτων 0,53% 0,72% 0,08% 1,16% 2,54%
  ii)  Απαιτήσεις 19,12% 25,01% 28,45% 20,77% 7,38%

Πελάτες 10,34% 15,73% 15,76% 17,45% 4,15%
Απαιτ. από Λοιπές Συµ/κου Ενδιαφέροντος Επιχ/σεις (βραχ/σµες) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Επιταγές εισπρακτέες 0,80% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00%
Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις κλπ. 0,00% 0,00% 0,35% 0,42% 0,41%
Χρεώστες ∆ιάφοροι: Ελληνικό δηµόσιο 2,86% 4,68% 10,61% 2,29% 1,58%
                                        Λοιποί 5,12% 4,48% 1,74% 0,61% 1,24%
  iii)  Μετοχές - Χρεόγραφα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Μετοχές Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Οµόλογα, Έντοκα Γραµµάτια 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ίδιες Μετοχές 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 iv)  ∆ιαθέσιµα 29,08% 14,80% 18,59% 7,17% 14,63%

Ταµείο 5,84% 9,55% 5,84% 1,14% 4,55%
Καταθέσεις Όψεως 23,25% 5,25% 12,75% 6,03% 10,08%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70,50% 63,21% 69,83% 64,00% 62,40%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,71% 0,93% 0,53% 0,70% 0,67%
Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2,33% 2,68% 2,50% 2,96% 2,89%  

 



Πίνακας 3.8: Κάθετη συγκριτική κατάσταση του παθητικού 
Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2002 2003 2004 2005 2006

  i)  Κεφάλαιο

Καταβληµένο & ∆ιαφορά Υπέρ το Άρτιο 41,56% 47,92% 44,57% 52,81% 51,61%
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 ii)  ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπων περιουσ. Στοιχείων 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
  iii)  Αποθεµατικά Κεφάλαια 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Αποθεµατικά 38,83% 44,78% 41,65% 49,35% 48,23%
  iv)  Αποτελέσµατα εις Νέο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Κέρδη εις Νέο 8,61% -23,27% -11,00% -24,45% -2,33%
Ζηµιές εις Νέο 28,80% 14,74% 34,91% 54,40% 77,07%
Υπεραξία Απορροφήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μείον το ποσό για ίδιες µετοχές µη καλυπτόµενο από κέρδη 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 60,22% 54,71% 40,32% 23,32% 20,45%
Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Λοιπές Προβλέψεις 0,26% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 0,26% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%
Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  i) Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 0,00% 0,00% 16,39% 18,71% 18,97%
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ΣΥΝ. ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 0,26% 0,30% 16,39% 18,71% 18,97%
  ii)  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Προµηθευτές 24,88% 14,32% 10,52% 12,21% 7,77%
Γραµµάτια Πληρωτέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Επιταγές Πληρωτέες 8,89% 20,32% 22,88% 32,05% 30,42%
Μακρ/σµες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Τράπεζες Βραχυπρόθεσµες Χρηµ/σεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Προκαταβολές Πελατών 0,13% 0,12% 0,05% 0,06% 0,19%
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη (εκτός Φόρου Εισοδ.) 1,68% 4,40% 1,87% 1,10% 1,36%
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί (ενήµεροι) 2,04% 2,86% 2,95% 5,36% 13,13%
Πιστωτές ∆ιάφοροι 0,23% 1,66% 1,95% 4,30% 5,40%
Υποχρ. προς Λοιπές Συµ/κου Ενδιαφέροντος Επιχ/σεις (βραχ/σµες) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μερίσµατα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 37,84% 43,68% 40,23% 55,08% 58,28%
∆.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έσοδα Εποµένων Χρήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έξοδα Χρήσεως ∆εδουλευµένα 1,68% 1,32% 3,07% 2,89% 2,30%
Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σµοί 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2,33% 2,68% 2,50% 2,96% 2,89%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Πίνακας 3.9: Κάθετη συγκριτική κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσεως. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2002 2003 2004 2005 2006
Κύκλος Εργασιών Κοινοπραξιών

Κύκλος Εργασιών Εταιρείας 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Κόστος πωλήσεων 44,98% 45,71% 50,18% 68,77% 57,37%
Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Κόστος 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μικτό Κέρδος 55,02% 54,29% 49,82% 31,23% 42,63%
Έλεγχος Μικτού Κέρδους 55,02% 54,29% 49,82% 31,23% 42,63%
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Προµήθειες, Λοιπά Έσοδα, κλπ. 0,12% 0,00% 0,13% 0,46% 0,27%
Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων Παγίων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μη Λειτουργικά Έσοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 32,67% 41,30% 33,64% 26,74% 21,64%
Γενικά Έξοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 13,70% 19,42% 21,42% 21,31% 21,68%
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Πλέον: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Λοιπά µη Λειτουργικά Έσοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έσοδα Συµµετοχών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έσοδα Χρεογράφων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Κέρδη από Πώληση Παγίων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Πιστωτικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μείον: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ζηµιές Αποτιµήσεως Χρεογράφων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ζηµιές Αποτιµήσεως Συµµετοχών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έξοδα & Ζηµιές Χρεογράφων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έξοδα & Ζηµιές Συµµετοχών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ζηµιές από πώληση Παγίων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 0,83% 0,89% 1,21% 1,38% 1,04%
Λοιπά µη Λειτουργικά Έξοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έκτακτα Αποτελέσµατα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Πλέον: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 0,21% 0,07% 0,00% 0,02% 0,00%
Έκτακτα Κέρδη 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 0,00%
Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούµενων Χρήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μείον: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 0,21% 0,00% 0,16% 2,16% 0,05%
Έκτακτες Ζηµιές 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Προβλέψεις γιά Εκτάκτους Κινδύνους 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων 3,20% 4,02% 3,34% 0,00% 0,00%
Εκ των οποίων Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Κόστος 3,20% 4,02% 3,34% 0,00% 0,00%
∆ιάθεση Αποτελεσµάτων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Πλέον: Κέρδη (Ζηµιές) Χρήσης 7,94% -5,31% -6,48% -19,88% -1,52%
            Ζηµίες από Αποτίµηση Χρεογρ. προς Συµψηφισµό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            Μεταφορά από Αποθεµατικά 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            Φορολογηµένα Αποθεµατικά Ν2579/98 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            Φορολογηµένα Αποθεµατικά Ν2954/01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            Αποθεµατικά Αναπροσαρµογής Παγίων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγ. Χρήσεων -19,86% -15,59% -24,21% -44,22% -50,19%
            Υπόλοιπο Ζηµιών νέων συµβάσεων προς συµφηφισµό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Μείον: Μερίσµατα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            Εις Αποθεµατικά 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 2,00% 4,56% 1,15% 0,00% 0,00%
            Φόρος Εισοδήµατος 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            Φόρος Κ/ΞΙΩΝ και ΥΠΟΚ/ΤΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
            Λοιποί Φόροι Μη Ενσωµατωµένοι στο Λειτ. Κόστος 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Κέρδη (Ζηµιές) εις Νέο -13,92% -25,47% -31,84% -64,10% -51,71%  

 

 



3.3.3.2 Σχολιασµός των κάθετων συγκριτικών καταστάσεων 

Από τις καταστάσεις κοινού µεγέθους που παραθέσαµε παραπάνω, παρατηρούµε 

καταρχήν ότι παρά τις µικρές αυξοµειώσεις, το 30% περίπου του ενεργητικού είναι τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, και το 70% το κυκλοφορούν ενεργητικό. Αυτό που αλλάζει είναι η 

συµµετοχή των αποθεµάτων στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, που αυξάνεται συνεχώς, 

εις βάρος των χρηµατικών διαθεσίµων. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει την έλλειψη ρευστότητας 

της επιχείρησης, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω οδήγησε και στον δανεισµό 150.000 € το 

2004. 

Από τα στοιχεία του παθητικού, αυτό που παρατηρούµε εντονότερα είναι ότι η καθαρή 

θέση της επιχείρησης µειώνεται συνεχώς. Έτσι από 60,22% του παθητικού το 2002 µειώθηκε 

στο 20,45% το 2006. Παράλληλα, οι µακροπρόθεσµες και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, 

ακολουθούν, όπως είναι αναµενόµενο, αντίστροφη πορεία. Το αποτέλεσµα είναι να µειώνεται το 

κεφάλαιο κίνησης, κάτι το οποίο θα ήταν επικίνδυνο για τη C.B.S. A.E, δεδοµένου ότι όταν µία 

επιχείρηση έχει αβεβαιότητα εισροών από τις πωλήσεις και σχετικά µεγάλη διάρκεια ταµειακού 

κύκλου, οφείλει να διατηρεί υψηλό το κεφάλαιο κίνησης, ώστε να διατηρεί τη ρευστότητά της 

σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το πόσο εύκολα δέχεται να αναλάβει 

κινδύνους η διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης. 

Τέλος, αυτό που µας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το αναφέραµε και νωρίτερα, είναι ότι 

τα έξοδα πωλήσεων, και λειτουργίας διαθέσεως αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό του κύκλου 

εργασιών διαχρονικά. Σύµφωνα µε τη διοίκηση της επιχείρησης, υπάρχει η αρχή να µη γίνονται 

περικοπές στους µισθούς των εργαζοµένων, και µάλιστα αυτοί είναι υψηλότεροι από τους 

αντίστοιχους σε παρόµοιες επιχειρήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων στη 

C.B.S A.E., εργάζονται πολλά χρόνια στην επιχείρηση, και φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης 

αντιµετωπίζει τους εργαζόµενους περισσότερο ως συνεργάτες, δίνοντας γενναιόδωρους µισθούς. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι, εκτός από την παραγωγή οικολογικών προϊόντων που δείχνουν ότι η 

CB.S. A.E. λειτουργεί µε βάση την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, έχει και άριστες σχέσεις µε 

τους εργαζόµενους και τις οικογένειες τους, απέναντι στις οποίες, όπως µας δήλωσε ο 

ιδιοκτήτης αισθάνεται ευθύνη. Αυτή είναι µία επιλογή µε την οποία πολλοί θα διαφωνούσαν και 

η οποία ενδεχοµένως να µη βοηθάει στα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα της επιχείρησης, 

ενδεχοµένως όµως να βελτιώνει την παραγωγικότητα.         

 

 

 

 

 

 



3.3.4 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων µε τη βοήθεια 

αριθµοδεικτών. 

 
Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστούν πέντε κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών δεικτών, για 

τους οποίους αναφερθήκαµε εκτενώς στο προηγούµενο κεφάλαιο ,οι οποίοι µε τη σειρά είναι : 

δείκτες ρευστότητας, δείκτες χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης, 

δείκτες αποδοτικότητας, δείκτες δραστηριότητας και δείκτες αποτίµησης. Υπενθυµίζουµε ότι 

στο δεύτερο κεφάλαιο είχαµε παραθέσει τους ίδιους δείκτες και για το σύνολο του κλάδου.  Οι 

δείκτες αυτοί θα υπολογιστούν για την επιχείρηση C.B.S. και στη συνέχεια θα συγκριθούν µε 

τους αντίστοιχους τους κλάδου αλλά  και της επιχείρησης Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε., ώστε να 

υπάρχει µέτρο σύγκρισης για να εκτιµηθεί σωστά η κατάσταση27,28.    Η Κλωνατέξ είναι ίσως ο 

µεγαλύτερος επιχειρηµατικός όµιλος που δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα. Αποτελείται από 17 εταιρίες µε δραστηριότητα στους 

κλάδους όχι µόνο της κλωστοϋφαντουργίας αλλά και των τηλεπικοινωνιών και της ναυτιλίας, 

ενώ είναι η πρώτη εταιρία συµµετοχών που εισήχθη στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο το 1990. Οι 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εν λόγω Οµίλου ξεκίνησαν το 1963 µε την ίδρυση της 

Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. από τον Χ. Λαναρά, ενώ τη δεκαετία του ’90 η Κλωστήρια Ναούσης 

µετοχοποιείται, ιδρύονται και νέες εταιρίες, γίνονται συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο Όµιλος 

κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα του νήµατος µε µερίδιο 35% στην εγχώρια αγορά και 15% 

στην ευρωπαϊκή29. Το γεγονός ότι τα Κλωστήρια Ναούσης είναι σταθερά ένας από τους ηγέτες 

του κλάδου, είναι και η κύρια αιτία για την οποία διαλέξαµε την επιχείρηση ως µέτρο σύγκρισης 

µε τη C.B.S A.E.. 

3.3.4.1 ∆είκτες ρευστότητας  

         Υπολογίζουµε τους ίδιους δείκτες ρευστότητας που παραθέσαµε και για τον κλάδο στο 

δεύτερο κεφάλαιο, δηλαδή το δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, το δείκτη άµεσης 

ρευστότητας, το δείκτη κεφαλαίου κίνηση προς το σύνολο του ενεργητικού και το δείκτη 

µετρητών
30, για την C.B.S. A.E., και τα παραθέτουµε µαζί µε τα αντίστοιχα στοιχεία για τον 

κλάδο και την επιχείρηση Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. στον πίνακα που ακολουθεί31. 

                                                 
27 Είναι βέβαια φανερό ότι οι δύο επιχειρήσεις τις οποίες θα συγκρίνουµε δεν είναι του ίδιου µεγέθους, αλλά οι 
αριθµοδείκτες, καθώς είναι στην ουσία λόγοι, έχουν το πλεονέκτηµα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 
σύγκριση ακόµα και τόσο διαφορετικών επιχειρήσεων. 
28 Λόγω έλλειψης διαθέσιµων στοιχείων για το 2006, παρατίθενται οι αριθµοδείκτες για τον κλάδο και τα 
Κλωστήρια Ναούσης για την τετραετία 2002-2005. Για το λόγο αυτό, στους πίνακες που θα ακολουθήσουν, για το 
2006 έχουµε το σχόλιο Μ.∆.Σ. (Μη ∆ιαθέσιµα Στοιχεία) 
29 ICAP: «Νηµατουργία», 2004. 
30 Περισσότερα για τους δείκτες αυτούς υπάρχουν στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας και στο  
«Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση», Τεύχος Α, Λαζαρίδη Γιάννη, Παπαδόπουλου ∆ηµήτρη. 
31 Τα στοιχεία για το κλάδο και τα Κλωστήρια Ναούσσης προέρχονται από την ιστοσελίδα της ICAP , www.icap.gr. 
 



Πίνακας 3.10: ∆είκτες ρευστότητας 

C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ CBS Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 1,86 1,14 1,27 1,44 1,09 1,24
∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 1,27 0,69 0,83 0,91 0,68 0,77
∆είκτης Κ.Κ. Προς Σύνολο Ενεργητικού 0,33 0,038 0,11 0,20 0,026 0,10
∆είκτης Μετρητών 0,41 0,007 0,086 0,23 0,06 0,10

CBS Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ CBS Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 1,73 0,72 1,21 1,16 0,87 1,29
∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 1,16 0,29 0,74 0,49 0,30 0,80
∆είκτης Κ.Κ. Προς Σύνολο Ενεργητικού 0,29 -0,11 0,088 0,09 -0,04 0,11
∆είκτης Μετρητών 0,26 0,014 0,08 0,11 0,00 0,08

CBS Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 1,07 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 0,37 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Κ.Κ. Προς Σύνολο Ενεργητικού 0,04 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Μετρητών 0,23 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
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Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα, θα ξεκινήσουµε από το δείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας ( ∆.Κ.Ρ.). Εµπειρικά γνωρίζουµε ότι µία ικανοποιητική τιµή για το δείκτη αυτό 

είναι να κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 2. Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι η C.B.S κατά τα έτη 

2002, 2003 και 2004 εµφανίζει ικανοποιητική κυκλοφοριακή ρευστότητα, τόσο σε σχέση µε τα 

Κλωστήρια Ναούσης όσο και µε το σύνολο του κλάδου. Το 2005 η τιµή του δείκτη πέφτει στο 

1,16, χαµηλότερα από του κλάδου, αλλά και πάλι βελτιωµένη ως προς τον ανταγωνιστή. Η 

ενδεχόµενη πτωτική τάση του δείκτη είναι δυνατό να οφείλεται όχι σε επιδείνωση της 

ρευστότητας αλλά σε µία προσπάθεια της επιχείρησης να βελτιώσει την αποδοτικότητα 

περιορίζοντας την υπερβάλλουσα ρευστότητα. Αντιθέτως, µία διαχρονική αύξηση της τιµής, δεν 

σηµαίνει απαραίτητα βελτίωση της ρευστότητας, διότι µπορεί να οφείλεται σε υπέρ-

αποθεµατοποίηση ή αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων.  

Για τους λόγους αυτούς , ο ∆.Κ.Ρ. δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο εργαλείο και γι’αυτό 

µελετείται σε συνδυασµό µε τους άλλους δείκτες. Έτσι, προχωράµε στο δείκτη άµεσης 

ρευστότητας, όπου δεν υπολογίζονται τα αποθέµατα και οι επισφαλείς απαιτήσεις, διότι τα µεν 

αποθέµατα δεν µπορούν να ρευστοποιηθούν άµεσα χωρίς ζηµία και οι δε επισφαλείς απαιτήσεις 

δεν εγγυώνται είσπραξη για την κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Και στο δείκτη αυτό η 

C.B.S εµφανίζεται βελτιωµένη τόσο σε σχέση µε τα Κλωστήρια Ναούσης όσο και µε τον κλάδο, 

µε εξαίρεση το 2005, όπου η τιµή είναι ίση µε 0,49. Αυτό είναι αφενός χαµηλότερο του 0,80 που 

εµφανίζει ο κλάδος, αφετέρου αρκετά χαµηλότερο της µονάδας, στοιχείο που δεν είναι καλό. 

Είναι βέβαια αναµενόµενη η διαφορά µεταξύ του ∆.Κ.Ρ. και του ∆.Α.Ρ. διότι λόγω της φύσης 

της δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, αυτές διατηρούν υψηλά αποθέµατα. Το 

ανησυχητικό είναι ότι το 2006 η πτωτική αυτή τάση του ∆.Α.Ρ. συνεχίζεται. Ο λόγος είναι η 
                                                                                                                                                             
 



συνεχής αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Βέβαια, το πρόβληµα αυτό δεν είναι µόνο 

της C.B.S., φαίνεται ότι το σύνολο του κλάδου υποφέρει στο θέµα της ρευστότητας, καθώς οι 

τιµές που βλέπουµε είναι ιδιαίτερα χαµηλές. Το ίδιο συµπέρασµα εξάγεται και από την 

παρακολούθηση του δείκτη µετρητών ( ∆.Μ. ), και του δείκτη κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο 

ενεργητικού. Στους δείκτες αυτούς, η C.B.S λαµβάνει χαµηλές τιµές, αλλά υψηλότερες από τα 

Κλωστήρια Ναούσης και από τον κλάδο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά του σοβαρού 

προβλήµατος που αντιµετωπίζει ο κλάδος µε το κεφάλαιο κίνησης και τη ρευστότητα.             

 

3.3.4.2 ∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης και Περιουσιακής ∆ιάρθρωσης  

 Υπολογίζουµε τους ίδιους δείκτες32 που είχαµε υπολογίσει και για τον κλάδο στο δεύτερο 

κεφάλαιο, οι οποίοι είναι : ο δείκτης χρέους, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης, ο δείκτης σχέσης 

ξένων προς ιδίων κεφαλαίων, ο δείκτης παγιοποίησης περιουσίας, ο δείκτης 

αυτοχρηµατοδότησης παγίων, ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικά ξένα 

κεφάλαια, ο δείκτης χρηµατοδότησης παγίων µε µακροπρόθεσµα κεφάλαια και ο δείκτης 

κάλυψης τόκων.   

Στη συνέχεια παραθέτουµε τους δείκτες αυτούς και συγκεντρώνουµε τα αποτελέσµατα 

στον πίνακα που ακολουθεί. Και πάλι, ο πίνακας περιέχει εκτός από τους δείκτες της C.B.S. 

A.E., τους δείκτες της επιχείρησης Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. και του κλάδου33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Περισσότερα για τους δείκτες αυτούς υπάρχουν στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας και στο  
«Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση», Τεύχος Α. 
33 Τα στοιχεία για το κλάδο και τα Κλωστήρια Ναούσσης προέρχονται από την ιστοσελίδα της ICAP , www.icap.gr 



Πίνακας 3.11: ∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και Περιουσιακής ∆ιάρθρωσης   

 

C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Χρέους 0,00 0,046 0,18 0,00 0,003 0,17
∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 0,38 0,31 0,50 0,43 0,31 0,52
∆είκτης Σχέσης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων 0,63 0,45 1,03 0,80 0,45 1,13
∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 0,28 0,68 0,48 0,36 0,66 0,44
∆είκτης Αυτοχρηµατοδότησης Παγίων 2,32 1,01 1,02 1,61 1,03 1,04
∆είκτης Κ.Ε. Προς Συν. Ξένα Κεφάλαια 1,86 1,02 1,02 1,45 1,07 1,03
∆είκτης Χρηµατ. Παγίων µε Μακρ. Κεφάλαια 0,00 21,44 4,89 0,00 315,20 5,22
∆είκτης Κάλυψης Τόκων 10,53 0,00 1,08 0,00 1,04 1,49

C.B.S. Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Χρέους 0,41 0,55 0,47 0,80 1,44 0,32
∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 0,56 0,61 0,55 0,73 0,71 0,53
∆είκτης Σχέσης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων 1,40 1,67 1,25 3,16 2,67 1,16
∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 0,29 0,71 0,48 0,34 0,73 0,51
∆είκτης Αυτοχρηµατοδότησης Παγίων 1,46 0,52 0,92 0,71 0,37 0,92
∆είκτης Κ.Ε. Προς Συν. Ξένα Κεφάλαια 1,23 0,46 0,93 0,87 0,37 0,92
∆είκτης Χρηµατ. Παγίων µε Μακρ. Κεφάλαια 1,67 3,13 3,80 1,74 1,76 3,26
∆είκτης Κάλυψης Τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.B.S. Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Χρέους 0,93 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 0,77 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Σχέσης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων 3,77 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 0,36 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Αυτοχρηµατοδότησης Παγίων 0,60 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Κ.Ε. Προς Συν. Ξένα Κεφάλαια 0,81 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Χρηµατ. Παγίων µε Μακρ. Κεφάλαια 1,79 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Κάλυψης Τόκων 0,00 Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
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Ξεκινάµε το σχολιασµό µας από το δείκτη χρέους, ο οποίος για τις δύο πρώτες χρονιές 

είναι µηδενικός για τη C.B.S, διότι ο πρώτος µακροπρόθεσµος δανεισµός συνέβη το 2004 

(150.000 € ). Το ίδιο ισχύει και για το δείκτη χρηµατοδότησης παγίων µε µακροπρόθεσµα 

κεφάλαια. Τα επόµενα χρόνια ο δείκτης παίρνει τιµές από 0,41 µέχρι 0,93 το 2006, που σηµαίνει 

ότι τα µακροπρόθεσµα χρέη, είναι πλέον σχεδόν ίσα µε τα ίδια κεφάλαια. Οι αντίστοιχες τιµές 

του κλάδου είναι αισθητά χαµηλότερες και κυµαίνονται από 0,17 το 2003 έως 0,47 το 2004. δεν 

µπορούµε να πούµε το ίδιο βέβαια για τα Κλωστήρια Ναούσης, τα οποία το 2005 εµφάνισαν 

δείκτη χρέους ίσο µε 1,44. Τις ανοδικές τάσεις παρουσιάζει για τη C.B.S. και ο δείκτης 

δανειακής επιβάρυνσης, στον οποίο όµως η επιχείρηση συµβαδίζει µε τον κλάδο, κάτι που είναι 

θετικό.  

Αυτό που κάνει περισσότερο εντύπωση είναι ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια, διότι 

παρατηρούµε ότι ενώ την τριετία 2002-2004 οι τιµές της C.B.S. εναρµονίζονται µε αυτές του 

κλάδου, το 2005 και το 2006 ο δείκτης σχεδόν τριπλασιάζεται και είναι ίσος µε 3,16 και 3,77 

αντίστοιχα. Οι τιµές αυτές υποδηλώνουν εξαιρετικά υψηλό ξένο κεφάλαιο, το οποίο δεν 



δικαιολογείται ως επιλογή, αν αναλογιστεί κανείς τις δυνατότητες κέρδους αλλά και τη 

σταθερότητα των κερδών τα οποία µπορεί να προσδοκάει η C.B.S. Πράγµατι, οι συνεχόµενες 

ζηµίες των τελευταίων ετών, αλλά και η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, µε 

την κυριαρχία των φθηνών προϊόντων από την Κίνα και άλλες χώρες, δεν δικαιολογούν σε 

καµία περίπτωση ένα τέτοιο ύψος ξένων κεφαλαίων. Βλέπουµε λοιπόν ότι από τη µία οι δείκτες 

κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων είναι χαµηλοί και από την άλλη η χρηµατοοικονοµική 

µόχλευση είναι υψηλή, που σηµαίνει ότι η επιχείρηση είναι εκτεθειµένη σε υψηλό 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. Αρκετά µεγάλες τιµές στο δείκτη αυτό, αν και όχι όσο της C.B.S., 

παρουσιάζουν και τα Κλωστήρια Ναούσης.  

Περνώντας στους δείκτες Συγκρότησης και Χρηµατοδότησης Περιουσίας, βλέπουµε ότι 

ο δείκτης παγιοποίησης περιουσίας είναι διαχρονικά µικρότερος και από του κλάδου αλλά 

ακόµα περισσότερο και από των Κλωστηρίων Ναούσης. Αυτό είναι ένα υγιές σηµάδι, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι η φύση της δραστηριότητας του κλάδου, καθιστά την επιχείρηση 

εντάσεως κυκλοφορούντων και όχι παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στο δείκτη 

αυτοχρηµατοδότησης παγίων παρατηρούµε µία πτωτική τάση, αλλά η C.B.S. εξακολουθεί να 

έχει καλύτερες τιµές και από το σύνολο του κλάδου και από τα Κλωστήρια Ναούσης. Και αυτό 

µπορεί να θεωρηθεί ως υγιές σηµάδι, διότι σηµαίνει ότι η επιχείρηση χρηµατοδοτεί τα πάγιά της 

από µακροπρόθεσµα κεφάλαια και µάλιστα από τα ίδια κεφάλαια.  

Τέλος, όπως είναι αναµενόµενο, ο δείκτης κάλυψης τόκων, ήταν όλες τις χρονιές ίσος µε 

το µηδέν, µε εξαίρεση το 2002, όπου είχε την πολύ υψηλή τιµή 10,53 (λόγω έλλειψης 

µακροπρόθεσµου δανεισµού αλλά και θετικών αποτελεσµάτων χρήσης). Αυτό οφείλεται βέβαια 

στο γεγονός ότι δεν σηµειώθηκαν κέρδη, αλλά ζηµίες. Ενδεικτικό της γενικευµένα άσχηµης 

κατάστασης που επικρατεί στο χώρο, είναι ότι το ίδιο συνέβη και για τα Κλωστήρια Ναούσης 

αλλά και για το σύνολο του κλάδου τα τελευταία δύο χρόνια. Το πρόβληµα του συνεχώς 

µειούµενου κύκλου εργασιών, και των αρνητικών αποτελεσµάτων χρήσης, δηµιουργεί ένα 

φαύλο κύκλο για τον κλάδο γιατί δεν µπορούν να βρεθούν από τις τράπεζες ξένα κεφάλαια µε 

ευνοϊκούς όρους ώστε να γίνουν επενδύσεις και προσπάθειες ανατροπής της κατάστασης αυτής.           

 

3.3.4.3 ∆είκτες ∆ραστηριότητας  

Υπολογίζουµε τους ίδιους δείκτες δραστηριότητας34 που είχαµε παραθέσει και για τον 

κλάδο στο δεύτερο κεφάλαιο, και είναι οι ακόλουθοι: δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων 

κεφαλαίων, δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απασχολούµενων κεφαλαίων, µέσος όρος 

είσπραξης απαιτήσεων και µέσος όρος παραµονής αποθεµάτων. 

                                                 
34 Περισσότερα για τους δείκτες αυτούς υπάρχουν στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας και στο  
«Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση», Τεύχος Α. 
 



Στον πίνακα που ακολουθεί συγκεντρώσαµε τους παραπάνω δείκτες, για τη C.B.S A.E., 

για τα Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. και για το σύνολο του κλάδου35.   

 

Πίνακας 3.12 ∆είκτες ∆ραστηριότητας  

C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ C.B.S. Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Κυκλ. Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 0,64 0,48 1,25 0,82 0,61 1,22
∆είκτης Κυκλ. Ταχύτητας Απασχ. Κεφαλαίων 0,64 0,46 1,04 0,82 0,61 1,03
Μ.Ο. Είσπραξης Απαιτήσεων (ηµέρες) 48 145 165 58 130 180
Μέσος Όρος Παραµονής Αποθεµάτων (ηµέρες) 125 126 112 131 64 128

C.B.S. Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Κυκλ. Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 0,77 1,01 1,29 0,76 0,87 1,20
∆είκτης Κυκλ. Ταχύτητας Απασχ. Κεφαλαίων 0,66 0,63 1,01 0,65 0,35 0,90
Μ.Ο. Είσπραξης Απαιτήσεων (ηµέρες) 65 107 179 80 152 175
Μέσος Όρος Παραµονής Αποθεµάτων (ηµέρες) 112 73 118 136 87 118

C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Κυκλ. Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 0,76 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ
∆είκτης Κυκλ. Ταχύτητας Απασχ. Κεφαλαίων 0,67 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ
Μ.Ο. Είσπραξης Απαιτήσεων (ηµέρες) 32 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ
Μέσος Όρος Παραµονής Αποθεµάτων (ηµέρες) 157 Μ.∆.Σ Μ.∆.Σ

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

2002 2003

∆ΕΙΚΤΕΣ 2006
ΤΙΜΕΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ

2004 2005

 

Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα, θα ξεκινήσουµε από το δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων. Η πορεία του δείκτη αυτού για τη C.B.S. είναι διαχρονικά σχετικά 

σταθερή, και βέβαια λόγω έλλειψης µακροπρόθεσµου δανεισµού µέχρι το 2004, η τιµή του 

δείκτη για το 2002 και το 2003 ταυτίζεται µε αυτή του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

απασχολούµενων κεφαλαίων. Και στους δύο δείκτες, λοιπόν, παρατηρούµε ότι η C.B.S. 

παρουσιάζει σταθερότητα και ότι οι τιµές της είναι χαµηλότερες από τις αντίστοιχες του κλάδου. 

Το στοιχείο αυτό είναι θετικό, δεδοµένου ότι όταν πρόκειται για στοιχεία του παθητικού (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση τα ίδια κεφάλαια), συµφέρει οι τιµές να είναι όσο το δυνατόν 

χαµηλότερες.  

Όσον αφορά στο µέσο όρο είσπραξης απαιτήσεων, παρατηρούµε ότι η C.B.S. έχει πολύ 

καλύτερες επιδόσεις τόσο από τα Κλωστήρια Ναούσης όσο και από το σύνολο του κλάδου, και 

συγκεκριµένα εισπράττει τις απαιτήσεις της έως και τρεις φορές γρηγορότερα από τον κλάδο. 

Ωστόσο και η C.B.S. εµφανίζει µία σταθερή τάση αύξησης του δείκτη. Μία πιθανή αιτία είναι η 

ένταση του ανταγωνισµού να έχει µεταβάλλει την ικανότητα της επιχείρησης να εισπράττει ή να 

έχει αλλάξει την πιστωτική της πολιτική. ∆εν αποκλείεται επίσης, λόγω της γενικότερης κρίσης 

που επικρατεί στο χώρο, να έχει πελάτες που αντιµετωπίζουν χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα 

και καθυστερούν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

                                                 
35 Τα στοιχεία για το κλάδο και τα Κλωστήρια Ναούσσης προέρχονται από την ιστοσελίδα της ICAP , www.icap.gr 



Τέλος, ο µέσος όρος παραµονής των αποθεµάτων της C.B.S., συµβαδίζει µε αυτόν του 

κλάδου, αλλά όχι και µε αυτόν των Κλωστηρίων Ναούσης, όπου φαίνεται να γίνεται καλύτερη 

διαχείριση αποθεµάτων. Αν αναλογιστούµε τα όσα είχαµε σχολιάσει στο κοµµάτι της 

ρευστότητας, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατά µας σχετικά µε τη χαµηλή ρευστότητα, διότι ο 

µέσος όρος παραµονής των αποθεµάτων είναι µία ένδειξη για την προοπτική εισροής µετρητών 

στην επιχείρηση.  

 

3.3.4.4 ∆είκτες Αποδοτικότητας  

Για την τελευταία αυτή οµάδα δεικτών, υπολογίσαµε τους ίδιους δείκτες36 που είχαµε 

παραθέσει στο δεύτερο κεφάλαιο για τον κλάδο και είναι οι ακόλουθοι: δείκτης απόδοσης επί 

της επένδυσης (ROI), δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE), δείκτης περιθωρίου µικτού 

κέρδους, δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους και ο δείκτης περιθωρίου λειτουργικού κέρδους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτουµε τους παραπάνω δείκτες για την C.B.S A.E., 

για την Κλωνατέξ Α.Ε. και για τον κλάδο37. 

 

Πίνακας 3.13:∆είκτες Αποδοτικότητας 

C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ C.B.S. Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Απόδοσης επι της Επένδυσης (ROI) -18,00% -7,41% 0,28% -3,40% 0,10% 1,80%
∆είκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -33,50% -7,75% 0,34% -69,00% 0,10% 2,13%
∆είκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 55,00% 3,60% 13,88% 54,00% 0,89% 13,31%
∆είκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους 7,93% -16,22% 0,27% -5,31% 0,16% 1,75%
∆είκτης Περιθωρίου Λειτουργικού Κέρδους 7,90% -12,83% 0,55% -7,30% -10,22% -0,23%

C.B.S Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ C.B.S. Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Απόδοσης επι της Επένδυσης (ROI) -45,00% -54,50% -4,97% -70,00% -32,22% -3,70%
∆είκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -113,00% -87,56% -6,40% -338,00% -80,91% -4,94%
∆είκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 50,00% 0,00% 11,53% 31,00% 0,91% 13,28%
∆είκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους -6,47% -86,71% -4,95% -19,79% -93,28% -4,13%
∆είκτης Περιθωρίου Λειτουργικού Κέρδους -6,30% -37,62% -2,93% -17,66% -65,95% -3,72%

C.B.S. Κλωστήρια Ναούσης ΚΛΑ∆ΟΣ
∆είκτης Απόδοσης επι της Επένδυσης (ROI) -78,00% Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -388,00% Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 43,00% Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους -1,51% Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
∆είκτης Περιθωρίου Λειτουργικού Κέρδους -0,42% Μ.∆.Σ. Μ.∆.Σ.
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2002 2003

 

Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα, βλέπουµε αµέσως ότι η αποδοτικότητα είναι σε πολύ 

ανησυχητική κατάσταση για τη C.B.S.. Οι δείκτες ROI και ROE είναι όλες τις χρονιές 

                                                 
36 Περισσότερα για τους δείκτες αυτούς υπάρχουν στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας και στο  
«Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση», Τεύχος Α, Λαζαρίδη Γιάννη, Παπαδόπουλου ∆ηµήτρη. 
37 Τα στοιχεία για το κλάδο και τα Κλωστήρια Ναούσης προέρχονται από τη βάση δεδοµένων της ICAP που 
υπάρχει στη βιβλιοθήκη του ΠΑ.ΜΑΚ. 
 



αρνητικοί, διότι είχαµε συνεχώς ζηµίες και µάλιστα αυξανόµενες. Ειδικά ο δείκτης ROE, 

επιδεινώνεται µε µεγάλο ρυθµό, ως αποτέλεσµα της µείωσης των ιδίων κεφαλαίων. Τα 

Κλωστήρια  Ναούσης έχουν επίσης αρνητικές τιµές στους δείκτες αυτούς, και επίσης µε 

τάσεις συνεχούς επιδείνωσης. Ο κλάδος κατά την πρώτη διετία εµφανίζει µεν πολύ χαµηλό ROI 

και ROE, αλλά είναι τουλάχιστον θετικές οι τιµές, ενώ κατά την δεύτερη διετία, έχουµε και εκεί 

αρνητικές τιµές λόγω των ζηµιών, αλλά όχι σε τόσο µεγάλο βαθµό όσο στη C.B.S και στα 

Κλωστήρια Ναούσης.  

Από την άλλη το µικτό περιθώριο κέρδους διατηρείται για τη C.B.S. σε πολύ υψηλά 

επίπεδα και αυτό γιατί όπως είδαµε και στην ανάλυση των κάθετων συγκριτικών καταστάσεων, 

το κόστος των πωληθέντων είναι ένα µικρό σχετικά ποσοστό του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης.  Το υψηλό αυτό µικτό περιθώριο κέρδους, σηµαίνει ότι η επιχείρηση παρόλο τον 

έντονο ανταγωνισµό έχει καταφέρει να φθηνές αγορές και πωλήσεις σε υψηλές τιµές. Αυτό είναι 

πιθανόν να οφείλεται στα οικολογικά, διαφοροποιηµένα ποιοτικώς, προϊόντα που παράγει. 

Επίσης οι υψηλές τιµές του δείκτη υποδεικνύουν και σχετικά εύκολη αντιµετώπιση µιας πιθανής 

αύξησης του κόστους των πωληθέντων. 

Το καθαρό περιθώριο κέρδους όµως είναι πολύ χαµηλότερο από το µικτό. Αν 

εξαιρέσουµε το 2002 όπου είχαµε θετική τιµή για το καθαρό περιθώριο κέρδους, όλες τις 

επόµενες είχαµε αρνητικές τιµές µε αποκορύφωµα το 2005 µε -19,79%. Η µεγάλη αυτή 

απόκλιση µεταξύ των περιθωρίων υποδηλώνει ότι η επιχείρηση έχει υψηλά λειτουργικά έξοδα, 

κάτι που επισηµάναµε και νωρίτερα κατά την εξέταση των συγκριτικών καταστάσεων. Το 

αισιόδοξο είναι ότι το 2006 η κατάσταση έχει βελτιωθεί και το καθαρό περιθώριο κέρδους είναι 

µόλις οριακά αρνητικό. Παρατηρούµε δε ότι η βελτίωση αυτή συνέβη χωρίς να αυξηθεί ανάλογα 

και το µικτό περιθώριο κέρδους, κάτι που σηµαίνει ότι η διοίκηση κατάφερε να µειώσει τα 

λειτουργικά έξοδα. Τόσο στο δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους, όσο και στο δείκτη 

λειτουργικού περιθωρίου, η C.B.S. λαµβάνει καλύτερες τιµές από τα Κλωστήρια Ναούσης, αλλά 

χειρότερες από αυτές του κλάδου.    

 

3.4 Προβλέψεις 

Για να ολοκληρώσουµε τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επιχείρησης C.B.S. θα 

παραθέσουµε και τις προβλέψεις κάποιων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών για το 2007 και το 

2008, όπως κάναµε και στο δεύτερο κεφάλαιο για τον κλάδο. Και πάλι, θα προβλέψουµε τον 

κύκλο εργασιών, τα κέρδη και τους δείκτες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, µε τη µέθοδο της 

παλινδρόµησης
38. Για την εξυπηρέτηση του αναγνώστη, ώστε να µπορεί να δει συνολικά την 

                                                 
38 Η παλινδρόµηση έγινε µε τη χρήση της εφαρµογής Microsoft Excel 



εξέλιξη των µεγεθών αυτών διαχρονικά, παραθέτουµε ξανά τις τιµές για την πενταετία 2002-

2006. 

Πίνακας 3.14: Προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Κύκλος 
Εργασιών 1.423.255 1.270.668 1.320.232 950.489 1.213.936 1.014.071 968.032 
Κέρδη προ 
φόρων 113.018 -67.477 -85.543 -188.931 -18.434 -165.979 -172.729 

 

Πίνακας 3.15: Προβλέψεις για τους δείκτες ρευστότητας. 

∆είκτης 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

∆είκτης Κυκλ. Ρευστ. 1,86 1,44 1,73 1,16 1,07 0,89 0,73 

∆είκτης Άµεσης Ρευστ. 1,27 0,91 1,16 0,49 0,37 0,20 -0,01 
∆είκτης Κ.Κ. προς Σύνολο 
Ενεργ. 0,33 0,20 0,29 0,09 0,04 -0,01 -0,07 

∆είκτης Μετρητών 0,41 0,23 0,26 0,11 0,23 0,12 0,11 
 

Πίνακας 3.16: Προβλέψεις για τους δείκτες Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης και Περιουσιακής 

∆ιάρθρωσης. 

∆είκτης 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆είκτης Χρέους 0,00 0,00 0,41 0,80 0,93 1,23 1,56 
∆είκτης ∆αν. Επιβ. 0,38 0,43 0,56 0,73 0,77 0,89 1,02 
∆είκτης Σχέσης Ξένων προς Ίδια 
Κεφ. 0,63 0,80 1,40 3,16 3,77 4,50 5,63 
∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 0,28 0,36 0,29 0,34 0,36 0,36 0,37 
∆είκτης Αυτοχ. Παγίων 2,32 1,61 1,46 0,71 0,60 0,87 0,89 
∆είκτης Κ.Ε. προς Συν. Ξένα Κεφ. 1,86 1,45 0,23 0,87 0,81 0,78 0,81 
∆είκτης Χρηµατ. Παγίων µε Μακρ. 
Κεφ. 0,00 0,00 1,67 1,74 1,79 1,38 1,34 
∆είκτης Κάλυψης Τόκων 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,21 

 

Πίνακας 3.17: Προβλέψεις για τους δείκτες ∆ραστηριότητας. 

∆είκτης 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆είκτης Κυκλ. Ταχ. Ιδίων Κεφ. 0,64 0,82 0,77 0,76 0,76 0,80 0,77 
∆είκτης Κυκλ. Ταχ. Απασχ. Κεφ. 0,64 0,82 0,66 0,65 0,67 0,73 0,68 
Μ.Ο. Είσπραξης Απαιτήσεων 
(ηµέρες) 48 58 65 80 32 56 59 
Μ.Ο.Παρµονής Αποθεµάτων 
(ηµέρες) 125 131 112 136 157 132 133 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 3.18: Προβλέψεις για τους δείκτες Αποδοτικότητας. 

∆είκτης 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆είκτης Απόδ. επί της 
Επένδ.(ROI) -18,00% -3,40% -45,00% -70,00% -78,00% -98,86% -126,23% 
∆είκτης Απόδ. Ιδίων 
Κεφ.(ROE) -33,50% -69,00% -113,00% -338,00% -388,00% -450,93% -567,35% 
∆είκτης Περιθώριου Μικ. 
Κέρδους 55,00% 54,00% 50,00% 31,00% 43,00% 33,01% 27,14% 
∆είκτης Περιθωρίου Καθ. 
Κέρδους 7,93% -5,31% -6,47% -19,79% -1,51% -16,07% -19,19% 
∆είκτης Περιθωρίου Λειτ. 
Κέρδους 7,90% -7,30% -6,30% -17,66% -0,42% -15,04% -17,64% 

 

Όπως είναι αναµενόµενο, η παλινδρόµηση έδειξε ότι οι ζηµίες αναµένεται να 

γιγαντωθούν τα επόµενα χρόνια, και κατά συνέπεια προβλέπεται και ραγδαία επιδείνωση όλων 

των δεικτών αποδοτικότητας. Οι υπόλοιποι δείκτες παραµένουν σχετικά σταθεροί. 

 

3.5 S.W.O.T. Analysis 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου µας, και εφόσον έχουµε εντοπίσει τα χρηµατοοικονοµικά 

προβλήµατα της επιχείρησης C.B.S A.E. , θα προχωρήσουµε στην παρουσίασης µίας S.W.O.T. 

Analysis. Μέσα από την γνωστή αυτή µέθοδο, θα κάνουµε διερεύνηση του εσωτερικού και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, ώστε να εντοπίσουµε τις δυνάµεις και αδυναµίες 

(διερεύνηση εσωτερικού περιβάλλοντος) αλλά και τις ευκαιρίες και απειλές (εξωτερικό 

περιβάλλον). Αυτές οι µεταβλητές διαµορφώνουν το περίγραµµα εντός του οποίου υπάρχει και 

λειτουργεί η επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό θα αναδείξουµε τα προβλήµατα αλλά και τις 

προοπτικές της C.B.S. για εξυγίανση και θετικότερη πορεία στο µέλλον. 

Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος : όπως αναφέραµε και νωρίτερα, η ανάλυση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος έγκειται στον εντοπισµό των ευκαιριών και των απειλών που στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν µπορούν να επηρεαστούν από την ίδια την επιχείρηση. Ωστόσο, 

στην περίπτωση της C.B.S και του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας γενικότερα, θα λέγαµε ότι 

εντοπίζονται κατά κύριο λόγο απειλές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την αδυναµία των 

ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου να προσαρµοστούν στις συνεχείς αλλαγές του 

περιβάλλοντος, είναι η κύρια αιτία για την άσχηµα κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί ο 

κλάδος. Οι κυριότερες απειλές και ευκαιρίες, λοιπόν, που εντοπίζονται στο εξωτερικό 

περιβάλλον της C.B.S., χωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: Οικονοµικές,  Πολιτικές – 

νοµικές, και  Κοινωνικές. 

Ξεκινάµε τη διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος από τις απειλές: 

1. Οικονοµικές:  

• Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει τόσο η C.B.S., όσο και ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας στο σύνολο, ξεκινάει από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα 



κλάδο ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι, το 

εργατικό κόστος είναι αυτό που διαµορφώνει κατά κύριο λόγο το κόστος των 

παραγόµενων προϊόντων. Φυσικά, ούτε η C.B.S ούτε και καµία άλλη επιχείρηση 

δεν είναι σε θέση να ελέγξει το ύψος των µισθών των εργαζοµένων στη χώρα, µε 

αποτέλεσµα να µην µπορεί να κάνει στην πραγµατικότητα και πολλά για τη 

µείωση του κόστους παραγωγής.  

• ∆υσκολία εύρεσης κεφαλαίων:  η C.B.S., λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων 

που σηµειώνει τα τελευταία χρόνια, είναι δύσκολο να εξασφαλίσει δανειακά 

κεφάλαια µε ευνοϊκούς όρους από τις τράπεζες, όπως βέβαια και σχεδόν όλες οι 

κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. 

2. Πολιτικές – νοµικές: 

• Κατάργηση των ποσοστώσεων: όπως αναλύσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, µετά 

τη συµφωνία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου για τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα και τον ιµατισµό, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν απειληθεί σηµαντικά από 

την σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων που υπήρχαν στις εισαγωγές για την 

προστασία της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας. Το αποτέλεσµα είναι ότι αυξήθηκαν 

οι εισαγωγές από χώρες φθηνού εργατικού δυναµικού, όπως είναι η Κίνα, η Τουρκία, 

το Πακιστάν κ.α.. Η C.B.S., όπως και το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, έχει 

δυσκολευτεί πολύ από την είσοδο των φθηνών αυτών προϊόντων, ιδιαίτερα αν το 

συνδυάσουµε µε όσα αναφέραµε παραπάνω για την αδυναµία µείωσης του κόστους 

λόγω του γεγονότος ότι ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας. 

• Ανταγωνισµός από χώρες µε υψηλούς δασµούς: εκτός από την αύξηση του 

ανταγωνισµού από τις χώρες που προαναφέραµε, η C.B.S. αντιµετωπίζει και 

προβλήµατα µε τις εξαγωγές, διότι πολλές χώρες διατηρούν ακόµη υψηλούς δασµούς 

για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 

• Αθέµιτος ανταγωνισµός: έχουν διαπιστωθεί συχνά φαινόµενα αθέµιτου 

ανταγωνισµού, όπως το « ξέπλυµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων », σύµφωνα µε 

το οποίο πολλές επιχειρήσεις, εκµεταλλευόµενες ευνοϊκές δασµολογικές διατάξεις 

που ισχύουν σε ορισµένες χώρες, εµπορεύονται προϊόντα, τα οποία ύστερα από µία 

µικρή µεταποιητική επεξεργασία, αποτελούν εµπορεύσιµα προϊόντα, συνήθως 

επόµενου σταδίου της αλυσίδας αξίας, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά τα κέρδη τους. 

Στη συνέχεια περνάµε στις ευκαιρίες τις οποίες εντοπίσαµε στο εξωτερικό περιβάλλον 

της C.B.S. 

 

 



1. Οικονοµικές:  

• Γειτνίαση µε χώρες φθηνού εργατικού δυναµικού: µία λύση για το υψηλό κόστος 

παραγωγής είναι η µεταφορά των δραστηριοτήτων, ή, µέρους αυτών, σε κάποια 

από τις γειτονικές χώρες που έχουν χαµηλό εργατικό κόστος, όπως είναι η 

Βουλγαρία και η Τουρκία. Αν και πολλές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις στη 

χώρα µας έχουν εφαρµόσει αυτή την τακτική, η C.B.S. δεν το έχει κάνει ακόµα, 

λόγω κυρίως του γεγονότος ότι προτιµά την πολιτική των µακροχρόνιων 

συνεργασιών µε ελληνικές επιχειρήσεις φασόν.  

 

2. Πολιτικές – νοµικές: 

• Άνοιγµα των βαλκανικών αγορών και των χωρών της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης: οι χώρες αυτές είναι σήµερα, λόγω και της διεύρυνσης της Ε.Ε., 

περισσότερο ανοικτές στις εισαγωγές, µε αποτέλεσµα να θεωρούνται ακόµα 

σχετικά µη κορεσµένες αγορές. Η C.B.S θα µπορούσε να στρέψει τις εξαγωγικές 

τις δραστηριότητες εκεί, εκτός των άλλων χωρών στις οποίες πουλούσε τα 

προϊόντα της µέχρι σήµερα ( Γερµανία, Ολλανδία, ∆ανία και Σουηδία ). 

3. Κοινωνικές:  

• Περιβαλλοντικές ανησυχίες των καταναλωτών: τα τελευταία χρόνια το 

καταναλωτικό κοινό είναι περισσότερο συνειδητοποιηµένο ως προς τις αρνητικές 

επιπτώσεις της λειτουργίας των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, αλλά και ως προς 

το βαθµό επικινδυνότητας των ρούχων για την υγεία ( ποιότητα των βαφών, 

παρουσία βλαβερών µετάλλων στα υφάσµατα λόγω της επεξεργασίας ). Τα 

φθηνά προϊόντα που έχουν κατακλύσει την αγορά, δεν διαθέτουν, προς το παρόν 

τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, και αυτό αποτελεί µία ευκαιρία διαφοροποίησης 

για τη C.B.S.. 

Στη συνέχεια περνάµε στη διερεύνηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της C.B.S., 

εντοπίζοντας πρώτα τις δυνάµεις της: 

1. Καλή ποιότητα πρώτων υλών: όπως αναλύσαµε και στην ενότητα 3.2, η C.B.S 

χρησιµοποιεί µία από τις καλύτερες ποιότητες βαµβακιού, το Q Cotton το οποίο 

θεωρείται ανώτερο ποιοτικά από τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στα εισαγόµενα 

φθηνά προϊόντα τα οποία πρέπει να ανταγωνιστεί η C.B.S. 

2. Εµπειρία στην παραγωγή και τις εξαγωγές: η C.B.S. διαθέτει πολύχρονη πείρα στις 

δραστηριότητες αυτές, και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να µπορέσει να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά σε περίπτωση που επιλέξει να διοχετεύσει τα προϊόντα της σε άλλες 



αγορές είτε του εξωτερικού, είτε σε διαφορετικό κοµµάτι των καταναλωτών της 

εγχώριας αγοράς. 

3. Επαρκής και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός:  αναφερόµαστε στα συστήµατα CAD 

– CAM που χρησιµοποιεί η C.B.S. για ποιοτικότερη κοπή των υφασµάτων που παράγει. 

4. Προφίλ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης : όπως αναλύσαµε εκτενώς στην παράγραφο 3.2, 

η C.B.S. παράγει τα υφάσµατα της µε τρόπους οικολογικούς, δείχνοντας έναν σεβασµό 

προς το περιβάλλον, που σήµερα εκτιµάται από ολοένα και περισσότερους καταναλωτές. 

5. Παραγωγή ποιοτικά διαφοροποιηµένων προϊόντων: η παραγωγή υφασµάτων που έχουν 

πιστοποίηση ποιότητας και που είναι ασφαλή για την υγεία, εξασφαλίζει ένα κοµµάτι της 

αγοράς, το οποίο δεν ενδιαφέρεται τόσο για την τιµή, αλλά για την ποιότητα, και κατά 

συνέπεια, δεν επηρεάζεται εύκολα από την προσφορά φθηνών προϊόντων. 

6. Συνεργασία µε ισχυρά brandnames: η συνεργασία της C.B.S. µε την Βαρβαρέσσος Α.Ε., 

δίνει κύρος στην επιχείρηση καθώς εγγυάται για την ποιότητα των προϊόντων. 

Περνώντας στις αδυναµίες της C.B.S εντοπίζουµε τα εξής: 

1. Χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα: όπως είδαµε και στην ενότητα 3.3, η C.B.S., όπως και 

ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας στο σύνολό του, τα τελευταία χρόνια σηµειώνει 

συνεχώς αρνητικά αποτελέσµατα, και αντιµετωπίζει πλήθος χρηµατοοικονοµικών 

προβληµάτων. Τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται περισσότερο µε την κερδοφορία και την 

αποδοτικότητα, αλλά και µε τη δανειακή επιβάρυνση και τη δραστηριότητα. και 

απειλούν άµεσα το µέλλον της επιχείρησης και τη βιωσιµότητά της. 

2. Χαµηλή διαπραγµατευτική δύναµη: η C.B.S., όπως και οι περισσότερες 

κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, λόγω της έντασης του ανταγωνισµού, δεν είναι σε 

θέση να αυξήσει τις τιµές, οι τους όρους πληρωµής από τους πελάτες, λόγω του 

γεγονότος ότι ο κλάδος λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε συνθήκες σχεδόν τέλειου 

ανταγωνισµού. 

3. Το µέγεθος της επιχείρησης: η C.B.S.  είναι µία  µικρή επιχείρηση µε 45 εργαζόµενους, η 

οποία λόγω του µεγέθους της δεν είναι σε θέση να εφαρµόσει οικονοµίες κλίµακας ώστε 

να βελτιώσει τα χρηµατοοικονοµικά της προβλήµατα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Συµπεράσµατα – προτάσεις  

Όπως είδαµε στο δεύτερο κεφάλαιο, οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι ευνοϊκές για τις 

ελληνικές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, καθώς η απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου 

µε την πλήρη κατάργηση των δασµών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τις αφήνει 

εκτεθειµένες στο διεθνή ανταγωνισµό. Η συρρίκνωση του κλάδου υπήρξε µεγάλη και 

αναµένεται να ενταθεί ακόµα περισσότερο στο µέλλον. Οι προοπτικές για την 

κλωστοϋφαντουργία προδιαγράφονται δυσοίωνες, κάτι που διαγράφεται και στις απόψεις των 

ίδιων των επιχειρήσεων, όσον αφορά στην παραγωγή, τις πωλήσεις και τις εξαγωγές. 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο, θέλοντας να βάλουµε τον επίλογο της παρούσας εργασίας, 

δε θα επιχειρήσουµε να κάνουµε απλώς µία περίληψη όσων αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια, αλλά θα υποβάλλουµε τις προτάσεις µας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

τόσο του κλάδου στο σύνολό του όσο και της C.B.S. µεµονωµένα.  

Μία ενδεχόµενη αντιµετώπιση του προβλήµατος θα ήταν το κλείσιµο το συνόρων ξανά, 

και η αποµόνωση της ελληνικής οικονοµίας µε απαγορευτικές πρακτικές στις εισαγωγές, οι 

οποίες στερούνται µακροχρόνιας προοπτικής. Κάτι τέτοιο δε θα ήταν ενδεδειγµένο για το 

γενικότερο συµφέρον της οικονοµίας, οπότε οι προσπάθειες θα πρέπει να στραφούν σε άλλα 

πεδία δράσης, µε κατάλληλους χειρισµούς, τόσο της πολιτείας όσο και των ίδιων των 

επιχειρήσεων, ώστε να µειωθεί το κόστος παραγωγής, ο κίνδυνος συρρίκνωσης και από την 

άλλη να αυξηθούν τα µερίδια αγοράς. Τα πεδία αυτά είναι:  

• Η αλλαγή της στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων µε τη µετατόπιση του 

ανταγωνισµού από το πεδίο παραγωγής φθηνών προϊόντων στο πεδίο παραγωγής 

ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σµίκρυνση του 

χρόνου παράδοσης και του βαθµού απόρριψης. Στην κατεύθυνση αυτή, η C.B.S. έχει 

κάνει τη στρατηγική επιλογή να παράγει τα οικολογικά υφάσµατα για τα οποία µιλήσαµε 

στο τρίτο κεφάλαιο, επιτυγχάνοντας έτσι διαφοροποίηση.   

• Η υιοθέτηση από την πλευρά των επιχειρήσεων, ενός περισσότερο πελατοκεντρικού 

συστήµατος (Lofthouse, 2005) παραγωγής και διανοµής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων, εγχώριων και διεθνών πελατών µέσα από ένα 

σύστηµα εξυπηρέτησης αναγκών, γρήγορης προσαρµογής σε αυτές και αναζήτησης νέων 

προϊόντων που ζητά ο καταναλωτής.    

• Η αποτελεσµατική εκµετάλλευση µικρών αγορών (niche markets) (Parrish,2004) στο 

πλαίσιο των οποίων είναι δυνατόν να παραχθούν προϊόντα υψηλού βαθµού 



διαφοροποίησης (π.χ. για ιατρική βιοµηχανική χρήση) από νοήµονα υλικά39, τα οποία 

ενσωµατώνουν υψηλή τεχνολογία κ εξασφαλίζουν σε κάποιο βαθµό µονοπωλιακή 

δύναµη στις επιχειρήσεις που τα παράγουν. Στα προϊόντα αυτά, οι χώρες όπως η 

Τουρκία, το Πακιστάν, η Ινδία κλπ, υστερούν, καθώς παραδοσιακά, τα πρωτοποριακά 

προϊόντα, εισάγονται στην αγορά από τις ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α. Ωστόσο, 

είναι πιθανό, µε την ωρίµανση του κλάδου και στις χώρες αυτές να υπάρχει 

δραστηριότητα και στον τοµέα αυτό, οπότε οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

δράσουν γρήγορα. Ήδη υποστηρίζεται, ότι η Κίνα, έχει αυξήσει την παραγωγή και πιο 

εξελιγµένων, λιγότερο απλών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (Roubal, 2005). 

Παρόλο που η στρατηγική αυτή είναι ενδεδειγµένη για το σύνολο του κλάδου, είναι 

µάλλον δύσκολο να επιτευχθεί από τη C.B.S. Ο λόγος είναι ότι µια µικρή επιχείρηση σαν 

τη C.B.S. δε διαθέτει τους πόρους, οικονοµικούς και ανθρώπινους, που θα µπορούσαν να 

αναπτύξουν τόσο εξελιγµένα υλικά.    

• Η δηµιουργία από τις επιχειρήσεις καταστηµάτων boutique στα οποία διατίθενται τόσο 

συναφή όσο και µη συναφή µεταξύ τους προϊόντα να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη 

ικανοποίηση του πελάτη αλλά και αποτελεσµατικότερη διαχείριση κινδύνου, λόγω της 

διασποράς των δραστηριοτήτων. Η δράση στον τοµέα αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι 

η ελληνική κλωστοϋφαντουργία πάσχει από έλλειψη ισχυρών brandnames, όπως 

αναφέραµε και στην S.W.O.T. analysis που παρουσιάσαµε στο δεύτερο κεφάλαιο. Και η 

C.B.S. έχει ένα µάλλον άγνωστο εµπορικό σήµα, παρόλο που διαθέτει εµπορική 

αλυσίδα. Η εµπορική αλυσίδα Lady L, που εµπορεύεται αποκλειστικά ρούχα για 

εύσωµες γυναίκες, θα µπορούσε µε τις κατάλληλες στρατηγικές, να γίνει ένα ισχυρό 

εµπορικό σήµα. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε έµφαση στην ποιότητα, και µε τις σωστές 

στρατηγικές marketing, όπως είναι η διαφήµιση.   

• Η προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των ελληνικών προϊόντων, µέσα από 

συµµετοχές σε διεθνείς εκθέσεις. Η C.B.S στο πεδίο αυτό έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά, 

καθώς συµµετέχει σε ορισµένες εγχώριες εκθέσεις, θα µπορούσε όµως να διευρύνει τις 

δραστηριότητες αυτές και σε διεθνείς εκθέσεις. 

• Η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων του κλάδου στις υπάρχουσες δυνατότητες 

χρηµατοδότησης για την εξασφάλιση των απαιτούµενων κεφαλαίων για επενδύσεις αλλά 

και για κεφάλαιο κίνησης. Από πλευράς της κάθε επιχείρησης µεµονωµένα, όπως είναι η 

C.B.S., δεν υπάρχουν πολλά που µπορούν να κάνουν για να ανατρέψουν την παρούσα 

απροθυµία των τραπεζών να χορηγήσουν κεφάλαια για επενδύσεις. Εποµένως, κάτι που 
                                                 
39 Ο όρος «νοήµον» υλικό, αναφέρεται σε υλικά που µπορούν να αισθάνονται και να αντιδρούν µε ελεγχόµενο και 
καθορισµένο τρόπο σε χηµικά, θερµικά, µαγνητικά και µηχανικά ερεθίσµατα, αλλάζοντας το σχήµα τους, το χρώµα, 
τον όγκο τους και άλλα χαρακτηριστικά (Tang, 2006). 



θα µπορούσε να γίνει είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων µέσω επιχορηγήσεων, κάτι που 

έχει γίνει και στο παρελθόν µε αναπτυξιακούς νόµους.  

• Η αύξηση των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της έρευνας και ανάπτυξης µε σκοπό 

της µείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας, και τη βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων. Χωρίς επενδύσεις στην έρευνα, δεν είναι δυνατόν να 

παραχθούν δηµιουργικά προϊόντα, όπως τα νοήµονα υλικά που αναφέραµε παραπάνω, 

ούτε είναι δυνατόν να βρεθούν πιο αποτελεσµατικοί τρόποι επεξεργασίας και 

παραγωγής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τόσο το κράτος όσο και οι επιχειρήσεις να 

επενδύσουν σηµαντικά ποσά στον τοµέα της έρευνας.  

• Η έµφαση στην καινοτοµία, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η καινοτοµία, τόσο στο σχεδιασµό προϊόντων όσο και 

στις διαδικασίες παραγωγής, µπορεί να προέρθει από φορείς όπως είναι τα πανεπιστήµια, 

ή τα τεχνολογικά ινστιτούτα. Το πρόβληµα είναι ότι υπάρχει ένα επικοινωνιακό χάσµα 

µεταξύ των φορέων αυτών και των επιχειρήσεων, η γεφύρωση του οποίου είναι δυνατόν 

να επιφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη και τη διάδοση της γνώσης 

(knowledge management) και της καινοτοµίας (Danskin, 2005) µεταξύ των επιχειρήσεων 

του κλάδου. 

• Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές µεταξύ των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων. Αν η 

συγχώνευση γίνει µε κάποια επιχείρηση του κλάδου της νηµατουργίας, δηλαδή 

προηγούµενου σταδίου της αλυσίδας αξίας, µπορεί να επιτευχθεί κάθετη ολοκλήρωση, 

και κατά συνέπεια να µειωθεί το κόστος απόκτησης πρώτων υλών. Συµφέρουσα θα 

µπορούσε να είναι και η συγχώνευση µε µία επιχείρηση του ίδιου κλάδου, δηλαδή 

οριζόντια ολοκλήρωση, διότι έτσι εξασφαλίζεται µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Μία τέτοια 

στρατηγική θα ήταν ενδεδειγµένη και για τη C.B.S., εφόσον βέβαια βρεθεί η κατάλληλη 

επιχείρηση και οι κατάλληλες συνθήκες για κάτι τέτοιο. 

• Η µεταφορά µέρους των δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες χαµηλού κόστους. Οι 

βαλκανικές χώρες, που είναι πολύ κοντά, ειδικά για τις κλωστοϋφαντουργικές 

επιχειρήσεις της βόρειας Ελλάδας, παρέχουν εργατικό δυναµικό αλλά και ενέργεια σε 

πολύ χαµηλότερο κόστος. Η C.B.S. µέχρι στιγµής δεν έχει µεταφέρει δραστηριότητες 

εκτός της χώρας διότι η διοίκηση της επιχείρησης προτιµά τις µακροχρόνιες συνεργασίες 

µε εγχώριες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση µιας τέτοιας στρατηγικής, θα 

µπορούσε να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων.  

• Η έµφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η σωστή χρήση τους, 

σηµαίνει και σωστή διαχείριση πληροφοριών, που σήµερα αποτελεί κεντρικό σηµείο 

διατήρησης της αποτελεσµατικότητας, όχι µόνο στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 



αλλά και στο σύνολο της βιοµηχανίας. Η σωστή διαχείριση πληροφοριών εξασφαλίζει 

και καλύτερη διαχείριση της αλυσίδας αξίας, δηµιουργία δικτύων και βέβαια 

ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ των επιχειρήσεων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο, µέχρι σήµερα 

περιορίζεται στις µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, και αποτελεί σηµαντική ευκαιρία 

εκµετάλλευσης από τις µικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να αναζητήσουν 

έτσι σε παγκόσµιο επίπεδο προµηθευτές και πελάτες. Όσον αφορά στη C.B.S., η χρήση 

της πληροφορικής, όπως είναι τα συστήµατα στήριξης αποφάσεων CRM και ERP 

(Bilalis, 2006), που χρησιµοποιούνται και από µικρές επιχειρήσεις, θα βοηθούσαν 

σηµαντικά στη γρήγορη και σωστή λειτουργία της επιχείρησης, σε θέµατα όπως τα 

logistics και η διαχείριση των πελατών. Από την άλλη, το ηλεκτρονικό εµπόριο, θα 

µπορούσε να βοηθήσει σηµαντικά  στην επιλογή των κατάλληλων προµηθευτών και 

πελατών, σύµφωνα µε τα συµφέροντα της επιχείρησης.   

• Έµφαση στη συνεχή κατάρτιση των εργαζοµένων του κλάδου, γιατί οι ανθρώπινοι πόροι 

και οι δεξιότητες του προσωπικού αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του 

κλάδου. 

• Η καταπολέµηση του παραεµπορίου, του αθέµιτου ανταγωνισµού και της 

γραφειοκρατίας, από πλευράς του κράτους, µε την υιοθέτηση ενός σταθερού 

φορολογικού συστήµατος, το οποίο να δίνει κίνητρα στους επιχειρηµατίες. 

• Η υιοθέτηση πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, µέσω της µείωσης των λυµάτων 

που παράγονται κατά τις διαδικασίες παραγωγής, όσο και µέσω του περιορισµού του 

χηµικού φορτίου που φέρουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Τέτοιες µέθοδοι, 

στοχεύουν στην εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή, στον 

εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων, και βέβαια στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο 

πεδίο αυτό, όπως αναλύσαµε εκτενώς στο τρίτο κεφάλαιο, η C.B.S. έχει ήδη 

δραστηριοποιηθεί, εδώ και αρκετά χρόνια. Θα µπορούσε βέβαια να συνεχίσει τις 

προσπάθειες αυτές, µε συνεργασίες µε διάφορους φορείς που σχετίζονται µε την 

προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, και βέβαια να προβάλλει καλύτερα 

τις ενέργειες τις αυτές.  

• Τα τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η πεποίθηση, τόσο στις επιχειρήσεις 

όσο και στους καταναλωτές, ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλλουν στη βιώσιµη 

ανάπτυξη, ενσωµατώνοντας στις δραστηριότητές τους περιβαλλοντικούς αλλά και 

κοινωνικούς προβληµατισµούς. Πρόκειται για τη γνωστή έννοια της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία στον τοµέα των κλωστοϋφαντουργικών ειδών, λόγω της 

διεθνοποιηµένης αλυσίδας προσφοράς, µε φαινόµενα όπως η παράνοµη παιδική εργασία, 

αναµένεται να αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στον τοµέα αυτό, οι νέοι ανταγωνιστές 



που απειλούν τα τελευταία χρόνια τις εγχώριες επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας, όπως 

είναι η Κίνα, το Πακιστάν κ.α., υστερούν. Ο λόγος είναι ότι αφενός η παραγωγή και η 

ανάπτυξη του κλάδου δεν έχει ωριµάσει ακόµα, και αφετέρου ότι το νοµικό και 

εργασιακό καθεστώς στις χώρες αυτές είναι διαφορετικό από αυτό των ευρωπαϊκών 

χωρών. Το γεγονός αυτό θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να εκµεταλλευτούν, 

δηµιουργώντας προφίλ Κοινωνικής Ευθύνης, για να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους 

και να είναι σε θέση να απευθυνθούν σε περισσότερο συνειδητοποιηµένους 

καταναλωτές, προστατεύοντας έτσι το µερίδιο αγοράς τους.      

Τα σηµεία που θίξαµε παραπάνω ως πεδία δράσεως για την ανάκαµψη του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας, στοχεύουν κυρίως στο να γίνουν τα προϊόντα ξανά ανταγωνιστικά και να 

σταµατήσει η συρρίκνωση του µεριδίου αγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων. Βέβαια, δεν έχουν 

όλες οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα και τα µέσα να εφαρµόσουν την καθεµία από αυτές τις 

στρατηγικές, διότι όπως ήδη έχουµε αναφέρει, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του 

κλάδου είναι µικρές. Ωστόσο, η κάθε επιχείρηση, αλλά και η πολιτεία, θα πρέπει να 

δραστηριοποιηθούν, αφού ήδη έχει χαθεί πολύτιµος χρόνος για την προσαρµογή στο νέο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. ∆εν αξιοποιήθηκε κατάλληλα το δεκαετές διάστηµα που 

µεσολάβησε µε τη σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων, και έτσι δεν έχουν µείνει άλλα 

περιθώρια για την ελληνική κλωστοϋφαντουργία. 

 Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό αλλά και γενικώς την παρούσα εργασία, θέλουµε να 

εκφράσουµε ότι δεν πιστεύουµε ότι το µέλλον του κλάδου είναι καταδικασµένο. Η γνώµη µας 

είναι ότι µέσω της καινοτοµίας, της διαχείρισης της γνώσης, του σχεδιασµού ποιοτικών και 

διαφοροποιηµένων προϊόντων και της χρήσης της τεχνολογίας σε κάθε επίπεδο της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η ελληνική κλωστοϋφαντουργία µπορεί να σταθεί στο 

παγκόσµιο στερέωµα και να διασωθεί έτσι ένας από τους σηµαντικότερους και παλαιότερους 

κλάδους της ελληνικής µεταποίησης.    
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