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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟ ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο 

Vivartia θαη Φάγε ηελ πεξίνδν 2002-2006 θαη 2010-2011. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο έρεη επαγσγηθφ ραξαθηήξα (top down analysis). Αξρηθά 

εμεηάδεηαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ 

εηαηξείεο κε ηελ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο θαη εγρψξηαο νηθνλνκίαο. ηελ ζπλέρεηα ζα 

εμεηαζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ θιάδν. Σέινο ζα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ 

ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηηο δχν κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ. Ζ ειιεληθή γαιαθηνβηνκεραλία δηαλχεη κηα πεξίνδν αλαθαηαηάμεσλ ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Δθηηκάηαη φηη ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ζα νμπλζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. 

Χο απνηέιεζκα, νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ζα αλαδεηνχλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη 

αλάπηπμεο. Χο εθ ηνπ ηνπ, αλακέλνληαη ζπγρσλέπζεηο θαη ζπκκαρίεο εηαηξηψλ, 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε πσιήζεσλ θαη ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Βξαρππξφζεζκα ινηπφλ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ κείσζε ησλ 

θεξδψλ θαη ησλ πσιήζεσλ. Μαθξνπξφζεζκα φκσο νη πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή 

αγνξά γαιαθηνθνκηθψλ παξνπζηάδνληαη ζεηηθέο, παξά ηελ χπαξμε αληαγσληζκνχ θαη 

ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1.1 ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

1.1.1  ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΡΟΨΟΝ 

 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε πςειφ ξπζκφ ην 2006, ν νπνίνο 

κάιηζηα ζεκείσζε επηηάρπλζε έλαληη ηνπ 2005. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ 

ΑΔΠ επηηαρχλζεθε ζην 5,4 % ην 2006 απφ 4,9 % ην 2005. Χο εθ ηνπ ηνπ, παξέκεηλε 

γηα ηξίην ζπλερέο έηνο πςειφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πεξηφδνπ 1970-2006 ( 4,4 % ). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ην 2006 

απνηειεί ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηεο ηειεπηαίαο 30εηίαο. 

 

ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε ζην 3,1 % ην 

2006 απφ 2,5 % ην 2005, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ε νηθνλνκία ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

αλέθακςε θαη θαηέγξαςε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ έμη 

εηψλ. Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ζηε δψλε ηνπ επξψ έθηαζε ην 2,7 % έλαληη 1,4 % ην 

2005. 

 

Μεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ, ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζεκείσζαλ νη ΖΠΑ, κε ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ 3,3 % ην 2006, έλαληη 3,2 % 

ην 2005. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηεξίρηεθε ζηελ άλνδν ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο, ε νπνία αλ θαη επηβξαδπλφκελε παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα ( 3,2 % 

έλαληη 3,5 % ην 2005 ). ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζπλέβαιε θαη ε αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ, ε νπνία πάλησο επηβξαδχλζεθε ζην 4,3 % απφ 5,4 % ην 2005. 

 

Ζ νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο δηέλπζε γηα ηέηαξην ζπλερέο έηνο νηθνλνκηθή αλάθακςε. Σν 

ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 2,2 % ην 2006 έλαληη 1,9 % ην 2005. Παξαηεξήζεθε βέβαηα κία κε 

αλακελφκελε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ε νπνία 

αληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ επηηάρπλζε ηεο αλφδνπ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. 

 

ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ν ήδε πςειφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε 

ζε 7,9 % ην 2006 απφ 7,5 % ην 2005. Μεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ, ηηο πςειφηεξεο 
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επηδφζεηο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ αθελφο νη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο, θπξίσο 

εθείλεο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο θαη αθεηέξνπ ηεο Ρσζίαο. Ζ νηθνλνκία ηεο Κίλαο γηα 

παξάδεηγκα, ζεκείσζε ξπζκφ αλφδνπ άλσ ηνπ 10 % γηα ηέηαξην ζπλερέο έηνο, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ ρψξα σο ηελ δεχηεξε νηθνλνκηθή δχλακε παγθνζκίσο κεηά ηηο ΖΠΑ. 

 

Χο ζχλνιν νη νηθνλνκίεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ζεκείσζαλ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, απφ 4,6 % ην 2005 ζε 5,5 % ην 2006. Χζηφζν, ν ξπζκφο αλφδνπ 

ηνπ ΑΔΠ ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή είλαη κηθξφηεξνο απφ άιισλ αλαπηπζζφκελσλ ή 

αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ 

Λαηηληθή Ακεξηθή παξακέλεη αζηαζέο. Πέξαλ απηνχ, ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη 

άληζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα αξθεηά ρακειή. 

 

Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ, ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ 

εληάρζεθαλ ην 2004 ζηελ ΔΔ, θπκάλζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο κεηαμχ ηνπ 3,9 % ( 

Οπγγαξία ) θαη 11,9 % ( Λεηνλία ). Ζ άλνδνο απηή ππνζηεξίρηεθε θπξίσο απφ ηελ 

έληνλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πςειή εηζξνή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Απφ ηηο 

νηθνλνκίεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ην 2006 

θαηέγξαςαλ ε Βνπιγαξία ( 6,2 % απφ 5,5 % ην 2005 ) θαη ε Ρνπκαλία ( 7,7 % απφ 4,1 

% ην 2005 ). 

 

1.1.2  ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΡΟΨΟΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-11 

 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επηβξαδχλζεθε ην 2011 κεηά ηελ αλάθακςε ηνπ 

2010. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θξίζε ρξένπο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη ηεο 

αλαγθαίαο πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ζηηο πςειέο ηηκέο ησλ 

βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Ο ξπζκφο αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ επηβξαδχλζεθε ην 2011 ζην 3,9 % απφ 5,3% ην 

2010 ελψ ε πξφβιεςε γηα ην 2012 είλαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζην 3,5%. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ 

ΑΔΠ ήηαλ πην αηζζεηή ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (1,6 % απφ 3,2 % ην 2010) επεηδή 

αληηκεηψπηζαλ ζε εληνλφηεξν βαζκφ ηελ θξίζε ρξένπο θαη ηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο. ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο επηβξαδχλζεθε ε άλνδνο ηνπ 

ΑΔΠ (ζε 6,2% ην 2011 απφ 7,5% ην 2010) ε νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαη ην 

2012 (5,7%), θπξίσο ιφγσ ηεο εμαζζέληζεο ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο. 
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ηηο ΖΠΑ ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ππνρψξεζε ην 2011 (1,7% απφ 3,0% ην 2010) αιιά 

ην 2012 ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί ζην 2,1% θπξίσο ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ 

πάγηνπ θεθαιαίνπ. 

 

ηελ Ηαπσλία κεηά ηνλ θαηαζηξνθηθφηεξν ζεηζκφ ηεο πξφζθαηεο ηζηνξίαο ηεο, ην ηζνπλάκη 

θαη ηελ ππξεληθή θαηαζηξνθή πνπ αθνινχζεζαλ ην ΑΔΠ ελψ ζεκείσζε κείσζε θαηά 0,7% 

ην 2011, ην ηξέρνλ έηνο αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 2,0%. 

 

ηε δψλε ηνπ επξψ ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ζεκείσζε επηβξάδπλζε ην 2011 ζην 1,4% 

απφ 1,9% ην 2010. Σν 2012 φκσο αλακέλεηαη ειαθξά αξλεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο 

(- 0,3%) εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ηεο ελ εμειίμεη 

απνκφριεπζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηεο πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο. ηε δψλε ηνπ επξψ ην 2012 ηφζν ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε φζν θαη νη επελδχζεηο ζα ππνρσξήζνπλ ελψ αλακέλεηαη ζηαδηαθή αλάθακςε 

απφ ην β εμάκελν ηνπ έηνπο. 

 

1.1.3 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Σν 2006, εθηηκάηαη φηη ν φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

απμήζεθε θαηά 9,2 % έλαληη 7,4 % ην 2005. Ζ ζεκαληηθή απηή αχμεζε νθείιεηαη ζηελ 

ηζρπξή παγθφζκηα δήηεζε θαη ζηελ επξχηεξε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ. 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή κεγέλζπζε είρε κία ζρεηηθά ηζφξξνπε γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

ην 2006. Δθηφο ησλ ΖΠΑ, ηεο Κίλαο θαη ησλ ινηπψλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ ηεο 

Αζίαο, ζεκαληηθή ζπκβνιή ζε απηήλ είρε θαη ε δψλε ηνπ επξψ, ζηελ νπνία ε 

απαζρφιεζε θαη ε παξαγσγή ζεκείσζαλ ζεκαληηθή άλνδν. Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί φηη νη αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο παξάγνπλ πεξίπνπ 

ην 48 % ηνπ παγθφζκηνπ πξντφληνο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο ΖΠΑ, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ  ζπλαιιαγψλ ην 2006 

δηεπξχλζεθε ειαθξά ζην 6,5 % ηνπ ΑΔΠ. Απηφ ζπλέβε παξφιν πνπ ε ππνηίκεζε ηνπ 

δνιαξίνπ θαη ε ηζρπξή εμσηεξηθή δήηεζε ελίζρπζαλ ηηο εμαγσγέο. Έλα ζεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ ην 2006, πέξαλ ηεο 

αλάθακςεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ήηαλ θαη ε ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ φγθνπ εμαγσγψλ. 
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Σν 2006, ε νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο εμαθνινχζεζε λα δηαλχεη θάζε νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο. Ζ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

άλνδν ηνπ εηζνδήκαηνο, αχμεζαλ ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζε 3,9 % ην 2006 απφ 3,6 % ηνπ ΑΔΠ ην 2005. 

 

1.1.4 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Σν 2011 ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ππνρψξεζε απφ 12,9% 

(2010) ζε 5,8%. Ζ ππνρψξεζε απηή νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο θαη 

ζηελ απμεζε ηεο αβεβαηφηεηαο. Σν 2012 αλακέλεηαη πεξαηηέξσ ππνρψξεζε ζην 4,0%. 

 

ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ην 2011 

έκεηλε ζηαζεξφ ζην 0,3% ηνπ ΑΔΠ, ελψ θαη ην 2012 αλακέλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα. 

ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ην εμσηεξηθφ ηζνδχγην ην 2011 ζεκείσζε 

πιεφλαζκα χςνπο 2,0% ηνπ ΑΔΠ (1,9% ην 2010) ελψ ην 2012 αλακέλεηαη πιεφλαζκα ηεο 

ηάμεο ηνπ 1,5% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ΖΠΑ ην 2011 παξνπζίαζαλ έιιεηκκα ζην 3,1% ηνπ ΑΔΠ (-3,2% ην 

2010). Σν 2012 ην έιιεηκκα ζηηο ΖΠΑ  αλακέλεηαη λα δηεπξπλζεί ειαθξψο θαη λα θηάζεη ην 

3,3%. ηε δψλε ηνπ επξψ ζεκεηψζεθε έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 0,3%( πιεφλαζκα 0,2% ην 

2010) ελψ ην 2012 αλακέλεηαη πιεφλαζκα ζην 0,8% ηνπ ΑΔΠ. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε Ρσζία ήηαλ ε ρψξα πνπ ζεκείσζε ην 2011 ην κεγαιχηεξν πιεφλαζκα ζην εμσηεξηθφ 

ηζνδχγην (5,5%) ελψ ην 2012 ην πιεφλαζκα αλακέλεηαη λα κεησζεί ειαθξψο θαη λα θηάζεη 

ην 4,8%. 

 

1.1.5 ΑΝΔΡΓΙΑ 

 

 

Σν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ζην ζχλνιν ησλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ, ζεκείσζε κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,5 % ( 5,5 % ην 2006 – 6,0 % ην 2005 ). ηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηεο 

αλεξγίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο. 

 

Ζ ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

ζπλερίζηεθε κε πην έληνλν ξπζκφ ην 2006 φπνπ ζεκεηψζεθε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 
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αλεξγίαο. Ζ αλεξγία σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κεηψζεθε ζηε δψλε ηνπ 

επξψ απφ 8,6 % ην 2005 ζην 7,7 % ην 2006. Απηφ είλαη θαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο 

παξνχζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Δπηπξνζζέησο, ε αλεξγία 

ζεκείσζε πηψζε θαη ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο βαζκφο ππνρψξεζεο 

ηεο αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θηάλεη ην 0,8 % ( 2005 8,7 % - 2006 7,9 % ). 

 

ην ζχλνιν ησλ λέσλ βηνκεραληθψλ νηθνλνκηψλ ηεο Αζίαο ( Κνξέα, ηγθαπνχξε, Σατβάλ – 

Δπαξρία Κίλαο, Υνλγθ Κνλγθ ) ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλέξρεηαη ζην 3,7 % ( 2005  4 % ). 

 

ηηο Ζ.Π.Α., ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζπλέρηζε λα ππνρσξεί θαη έθηαζε ζην 4,6 % ην 

2006, απφ 5,1 % ην 2005. ηελ Ηαπσλία ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλέξρεηαη ζην 4,1 % ην 

2006, έλαληη 4,4 % ην 2005 θαη ζηελ Απζηξαιία ζην 4,9 % ην 2006, έλαληη 5,1 % ην 

2005. 

 

1.1.6 ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

ηηο Ζ.Π.Α. ην 2011 ζεκεηψζεθε άλνδνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ 

επελδχζεσλ πάγηνπ θεθαιαίνπ. Χο εθ ηνπ ηνπ, ε αλεξγία ππνρψξεζε ζην 9,0% απφ 

9,6% ην 2010 ελψ ην 2012 αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε. ηε δψλε ηνπ επξψ 

πξνβιέπεηαη ην 2012 ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο  ήπηα χθεζε (-0,3%) ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλακέλεηαη λα απμεζεί 

πεξαηηέξσ ζην 10,9% (10,4% ην 2010). 

 

1.1.7 ΠΛΗΘΧΡΙΜΟ 

 

 

Ο παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο, ζε κέζα επίπεδα έηνπο παξέκεηλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηνο, 

παξά ην γεγνλφο φηη ε κέζε δηεζλήο ηηκή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πεηξειαίνπ θαη ε ηηκή ησλ 

ινηπψλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ζεκείσζαλ άλνδν. ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, ν δείθηεο 

ηηκψλ θαηαλαισηή απμήζεθε θαηά 2,3 % ην 2006, φζν δειαδή θαη ην 2005. ηηο 

αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ν πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ειαθξά ζην 

5,3 % απφ 5,4 % ην 2005. 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ απνηειεί ηνλ βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε ε κεηαθχιηζε ηεο αχμεζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ 
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ινηπψλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ εγρψξην πιεζσξηζκφ. ην ίδην απνηέιεζκα 

ζπκβάιινπλ ε ζπγθξάηεζε ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ θαη ε αμηφπηζηε άζθεζε 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. 

 

1.1.8 ΠΛΗΘΧΡΙΜΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Ο πιεζσξηζκφο ζεκείσζε άλνδν ην 2011 ηφζν ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο (7,1 % απφ 6,1% ην 2010) φζν θαη ζηηο πξνεγκέλεο (2,7% απφ 1,6% ην 2010). 

Σν 2012 ν πιεζσξηζκφο πξνβιέπεηαη λα ππνρσξήζεη ζην 1,9% ζηηο πξνεγκέλεο 

νηθνλνκίεο θαη ζην 6,2% ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΖΠΑ ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 3,1% απφ 1,6% ην 

2010 ελψ ην 2012 αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη ζην 2,1%. ηε δψλε ηνπ επξψ, ην 2011 

απμήζεθε ν δείθηεο ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή θαηά 2,7 % ( 1,6% ην 2010). Σν 2012 

αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη ζην 2,0%. ηελ Κίλα, ην 2011 ζεκεηψζεθε άλνδνο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζην 5,4% (3,3% ην 2010) ελψ ην 2012 αλακέλεηαη κείσζε ζην 3.3%. 

 

Ζ ελίζρπζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ην 2011 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κεγάιε άλνδν ησλ δηεζλψλ 

ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ. Ζ κέζε δηεζλήο ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ην 2011 θαηά 31,6% 

ζε φξνπο δνιαξίνπ θζάλνληαο ηα 104,01 δνι. ην βαξέιη θαηά κέζν φξν. Ζ αχμεζε ζηε ηηκή 

ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ νθείιεηαη ζηηο αλεζπρίεο ιφγσ ησλ εμεγέξζεσλ ζε ρψξεο ηεο 

Βφξεηαο Αθξηθήο θαη Μέζεο Αλαηνιήο. Παξνκνίσο ε έληνλε δήηεζε νδήγεζε ζε λέα άλνδν 

θαη ηηο δηεζλείο ηηκέο βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ πιελ θαπζίκσλ, νη νπνίεο απμήζεθαλ ην 

2011 θαηά 12,2 % ζε φξνπο επξψ. 

 

1.1.9 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

 

Σν 2006, ζεκεηψζεθε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ζηηο πξνεγκέλεο      

νηθνλνκίεο αθνχ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηηο νηθνλνκίεο απηέο, ππνρψξεζε 

πεξαηηέξσ ην 2006 σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ( ζην 2,7 % απφ 3,5 % ην 2005 ). ε θάπνηεο 

ρψξεο βέβαηα φπσο ζηελ Ηηαιία ( 4,4 % ) θαη ζηελ Ηαπσλία ( 4,3 % ) παξέκεηλε αξθεηά 

πςειφ. Σν γεγνλφο φηη βειηηψζεθε ε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ησλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ 

νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν γεγνλφηα. Πξψηνλ, ζην φηη ηα έζνδα ζεκείσζαλ αχμεζε ιφγσ 
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ηεο αλνδηθήο θάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη δεχηεξνλ ζηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

ε νπνία ζπλέρηζε λα θηλείηαη πξνο πεξηνξηζηηθή θαηεχζπλζε ην 2006. 

 

ηηο Ζ.Π.Α., ζεκεηψζεθε κείσζε ηνπ δηαξζξσηηθνχ ειιείκκαηνο ( ζην 2,7 % απφ 3,6 % 

). Δπηπξνζζέησο, ην χςνο ηνπ αθαζάξηζηνπ δεκφζηνπ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

εθηηκάηαη φηη ππνρψξεζε ειαθξά ην 2006 ( ζην 59,6 % ). 

 

Σν 2006, ε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο δψλεο ηνπ επξψ σο ζπλφινπ βειηηψζεθε. Σν 

έιιεηκκα ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε θάησ ηνπ 2 % ηνπ 

ΑΔΠ απφ 2,4 % ην 2005. Δπηπιένλ, ην ρξένο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

κεηψζεθε ζε 69,3 % ηνπ ΑΔΠ απφ 70,5 % ην 2005. ε γεληθέο γξακκέο, ζεηηθέο ήηαλ θαη 

νη δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηε Γηαδηθαζία 

Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο, κε εμαίξεζε ηελ Ηηαιία. πγθεθξηκέλα, ζηε Γαιιία, ηελ 

Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε θάησ απφ 

ην φξην ηνπ 3 % ηνπ ΑΔΠ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε πλζήθε. 

 

1.1.10 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Σν 2011 ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή απέθηεζε θαηεχζπλζε πεξηνξηζηηθή ζε φιεο ηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο πιελ ηεο Ηαπσλίαο. Χο εθ ηνπ ηνπ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο ησλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ ππνρψξεζε ην 2011 ζην 6,4% ηνπ ΑΔΠ 

(7,6% ην 2010) ελψ ην 2012 πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ζην 5,8% ηνπ ΑΔΠ.  Σν 

αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο φκσο ζπλερίδεη λα δηνγθψλεηαη ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη 

έθηαζε ην 103,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 απφ 99,7% ην 2010. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δψλε ηνπ επξψ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κεηψζεθε ζεκαληηθά ην 

2011 ζε 4,1% ηνπ ΑΔΠ (6,2% ην 2010) θαη ην 2012 αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ζε 

3,3%. Δπηπιένλ, ην δεκφζην ρξένο ζηε δψλε ηνπ επξψ αλακέλεηαη λα απμεζεί ην 2012 ζην 

91,2% ηνπ ΑΔΠ απφ 88,5% ην 2011. 

ηηο ΖΠΑ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ππνρψξεζε ην 2011 ζην 9,5% ηνπ ΑΔΠ (10,5 ην 

2010) ελψ αλακέλεηαη ην 2012 λα κεησζεί πεξαηηέξσ ζην 8,2%. 

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε Ηαπσλία δελ εθάξκνζε πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή. Χο εθ ηνπ ηνπ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα απμήζεθε ην 2011 ζην 10,1% ηνπ 

ΑΔΠ(9,3% ην 2010) ελψ ην 2012 αλακέλεηαη πεξαηηέξσ αχμεζε ζην 10,2%. 
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ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ην 2011 ην έιιεηκκα ππνρψξεζε ζην 

1,5 % ηνπ ΑΔΠ (2,8 % ην 2010) ελψ ην 2012 αλακέλεηαη λα απμεζεί ειαθξψο θαη λα θηάζεη 

ην 1,6%. Δπηπξνζζέησο, ην αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο 

ππνρψξεζε ζην 37,9% ηνπ ΑΔΠ ( 40,8% ην 2010). 

ηελ Κίλα γηα παξάδεηγκα ην έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην 2011 κεηψζεθε ειαθξψο 

ζην 2,0% ηνπ ΑΔΠ (2,3% ην 2010). Σν 2012 αλακέλεηαη λα κείλεη ζηαζεξφ ζην 2,0% ηνπ 

ΑΔΠ. 

 

1.1.11 ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

 

Σν 2006, ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο. Οη 

θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο αχμεζεο απηήο, ππήξμαλ νη πιεζσξηζηηθνί θίλδπλνη πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη κε ηνλ πςειφ 

βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. 

 

ηηο Ζ.Π.Α., ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο απμήζεθε πεξαηηέξσ ην 

2006 θαη δηακνξθψζεθε ζηηο 29.6.2006 ζην 5,25 %. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

δηαηήξεζε ηα επηηφθηα ηεο ακεηάβιεηα απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 κέρξη θαη ην Ννέκβξην 

ηνπ 2005. Χζηφζν ηα αχμεζε επηά θνξέο, απφ ηηο 6.12.2005 έσο θαη ηηο 14.3.2007 φηαλ 

ην βαζηθφ επηηφθην ηεο δηακνξθψζεθε ζην 3,75 %. 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Ηαπσλίαο πξνέβε ζε δχν κφλν απμήζεηο ηνπ βαζηθνχ ηεο επηηνθίνπ. 

Απφ ηηο 19.9.2001, ην βαζηθφ ηεο αλαπξνεμνθιεηηθφ επηηφθην βξηζθφηαλ ζην 0,10 %. 

ηηο 14.7.2006 θαη ζηηο 21.2.2007 απμήζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζην 0,75 %. 

 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο αχμεζε δχν θνξέο εληφο ηνπ 2006 θαη 

άιιε κία θνξά ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ην βαζηθφ βξαρππξφζεζκν επηηφθην 

ηεο. ηηο 11.1.2007, ην βαζηθφ βξαρππξφζεζκν επηηφθην ηεο δηακνξθψζεθε ζην 5,25 

%. 

 

Παξφκνηα πνιηηηθή απμήζεσλ ησλ βαζηθψλ ηνπο βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ 

αθνινχζεζαλ κέζα ζην 2006 νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη αξθεηψλ άιισλ νηθνλνκηψλ, 

ηφζν πξνεγκέλσλ ( π.ρ ηεο Γαλίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηνπ Καλαδά ) φζν θαη 

αλαδπφκελσλ ( π.ρ. ηεο Ηλδίαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο ). 
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1.1.12 ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Οη λνκηζκαηηθέο αξρέο ησλ πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο. Δμαηηίαο ηεο επηδείλσζεο ησλ ζπλζεθψλ ζηε 

δψλε ηνπ επξψ θαη ησλ ρακειψλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, ε ΔΚΣ πξνέβε ζε δχν 

δηαδνρηθέο κεηψζεηο ηνπ βαζηθνχ ηεο επηηνθίνπ. Σν επηηφθην δηακνξθψζεθε ζε 1%. 

 

ζνλ αθνξά ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Ηαπσλίαο, 

ζπλέρηζαλ ηελ πνιηηηθή ζρεδφλ κεδεληθψλ επηηνθίσλ. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο ζε κία πξνζπάζεηα λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δηαηήξεζε ην 2011 ην βαζηθφ επηηφθην ηεο ζηεξιίλαο ζην 0,5%. 

 

1.2 ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1.2.1 ΑΚΑΘΑΡΙΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 

 

 

Σν 2006, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλερίδεη λα είλαη πςειφο. Ζ 

αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο έθηαζε ην 4,3 % απφ 3,7 % ην 2005. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην ΑΔΠ έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή άλνδν επί 14 έηε 

ρσξίο δηαθνπή. Ηδίσο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, φπνπ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 

ηνπ ΑΔΠ έθηαζε ην 4,1 %, νη επηδφζεηο ηεο Διιάδνο ήηαλ κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ ζηελ 

δψλε ηνπ επξψ. 

 

Ζ θχξηα ψζεζε ζηελ άλνδν ηνπ ΑΔΠ ηελ δεθαεηία 1997 - 2006 πξνήιζε απφ ζεηξά 

παξαγφλησλ νη νπνίνη ελίζρπζαλ ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηελ δψλε ηνπ επξψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 είραλ ηηο 

αθφινπζεο ζπλέπεηεο : Μεηψζεθε ζεκαληηθά ην θφζηνο δαλεηζκνχ, επεθηάζεθαλ νη 

πηζηψζεηο θαη απμήζεθαλ νη επελδχζεηο θαη ε θαηαλάισζε. Τπήξμε ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο θαζψο θαη αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Δπηπιένλ 

νη επελδχζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή άλνδν. 

Οη πξναλαθεξζείζεο απμήζεηο είραλ ζαλ απνηέιεζκα,  ε εγρψξηα δήηεζε λα ζπκβάιιεη 

ζην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά  6,1 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο απφ 2,1 εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο ην 2005. 
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Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο δηαηεξήζεθε ην 2006 ζε πςειά επίπεδα 

θαη έθηαζε ην 3,9 % απφ 3,4 % ην 2005. Παξάιιεια νη επελδχζεηο, νη δεκφζηεο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ αιιά θαη νη ηδησηηθέο, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ελφςεη ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. Δπηπιένλ, νη κεγάιεο εηζξνέο πφξσλ απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελίζρπζαλ ηηο δεκφζηεο ππνδνκέο, ηε 

ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ εγρψξηα δήηεζε. Δπηπξνζζέησο ηελ ίδηα πεξίνδν, 

επηηεχρζεθε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηηο λέεο αγνξέο ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο, δελ είλαη δπλαηφ ε 

εγρψξηα δήηεζε θαη ε θαηαλάισζε, ζηηο νπνίεο έρεη ζηεξηρηεί ε νηθνλνκηθή άλνδνο ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, λα ζηεξίμνπλ ζεκαληηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο καθξνρξφληα. Χο 

εθ ηνπ ηνπ, ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε έλα κεγάιν 

θάζκα ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Διιάδνο ζα ζηεξίδεηαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ φηη ηψξα. 

 

1.2.2 ΑΚΑΘΑΡΙΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Πξηλ παξαζέζνπκε ηα ζηνηρεία γηα ην ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 2010-2012 είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζνχκε γηα ηελ ηζηνξηθή πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. Γχν ρξφληα κεηά ην 

πξψην κλεκφλην, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κία ηδηαίηεξε θξίζηκε πξφθιεζε γηα ην κέιινλ 

ηεο ρψξαο. Παξά ηελ πξφνδν πνπ ζπληειέζηεθε, νη θαζπζηεξήζεηο θαη ε χθεζε θαηά ην 

ελδηάκεζν δηάζηεκα επηδείλσζαλ ηε δπλακηθή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Χο εθ ηνπ ηνπ, ε λέα 

ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδνο απφ ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο καο θαη ην ΓΝΣ, 

θαηέζηε αλαπφθεπθηε. Σν κέγεζνο ηεο δαλεηαθήο ζηήξημεο θαιχπηεη ηηο δαλεηαθέο καο 

αλάγθεο σο ην 2015, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ δαλεηαθή 

ζχκβαζε ζα εθαξκνζηεί ζην αθέξαην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην δηεζλέο πεξηβάιινλ 

παξακέλεη ξεπζηφ θαη εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί αβεβαηφηεηα ηφζν γηα ηελ πνξεία ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο φζν θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο ρξένπο ζηηο επξσπατθέο 

νηθνλνκίεο. Με απηά ηα δεδνκέλα θαηά λνπ, γηα λα αμηνπνηεζεί ε λέα επθαηξία πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ φζα έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη λα θαιπθζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα πξνβιήκαηα ζα νμπλζνχλ θαη ζα 

επεθηαζνχλ ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα νδεγεζεί ζε αδηέμνδν. 
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ζνλ αθνξά ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ην 2011, ε ΔΛΣΑΣ εθηηκά φηη κεηψζεθε θαηά 6,9% ην 

2011, κεηά απφ κείσζε θαηά 3,5% ην 2010. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ηφζν ζηελ κείσζε 

ηεο ηειηθήο εγρψξηαο δήηεζεο (ηφζν νη επελδχζεηο φζν θαη ε θαηαλάισζε ππνρψξεζαλ) 

θαζψο θαη ζηελ κηθξφηεξε ηεο αλακελφκελεο ζεηηθή ζπκβνιή ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε κεηψζεθε ην 2011 θαηά 

7,1% (ην 2010 κεηψζεθε θαηά 3,6%), ε δεκφζηα θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 9,1% (ην 2010 

κεηψζεθε θαηά 7,2%) θαη νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ κεηψζεθαλ θαηά 

20,7% ην 2011 (κείσζε θαηά 15% ην 2010). Δπηπξνζζέησο, ην 2011 επηβξαδχλζεθε ε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ, θαζψο ην 2010 απμήζεθαλ θαηά 5,4 % ελψ ην 2011 θαηά 

3,6%, ελψ νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 3,8% (ην 2010 απμήζεθαλ θαηά 3,2%).     

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε πνξεία ηνπ ΑΔΠ επεξεάζηεθε αξλεηηθά θαη απφ ηελ ιήςε λέσλ 

κέηξσλ απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο 

αλάπηπμεο δηεζλψο. 

 

1.2.3 ΔΓΥΧΡΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Σν 2006, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δηακνξθψζεθε ζε 23.660 

εθαη. επξψ, ζεκεηψλνληαο κεγάιε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2005. Σφζν εμσγελείο, φζν 

θαη ελδνγελείο παξάγνληεο δεκηνχξγεζαλ απηήλ ηελ δηεχξπλζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Οη εμσγελείο παξάγνληεο είλαη ε κεγάιε άλνδνο ηεο δηεζλνχο 

ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο θαη ε αχμεζε ηεο 

δαπάλεο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ηεο ρψξαο. Οη ελδνγελείο 

παξάγνληεο είλαη ν κεγάινο ξπζκφο αλφδνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ε 

αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο 

θαη ε ζπλερηδφκελε ππνρψξεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο σο 

πξνο ηηο ηηκέο. Δμαηηίαο ησλ αλσηέξσ εμειίμεσλ, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζε 12,1 % ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 8,1 % ην 2005. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί, φηη ε αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ αληαλαθιά θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηελ δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο, ην νπνίν απμήζεθε ην 2006 θαηά 7.727 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2005. 

Ζ ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ην 2006 εληείλεη ηελ εμάξηεζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. 
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χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

εμαγσγψλ αγαζψλ επηηαρχλζεθε ην 2006 ζην 11 % απφ 8,2 % ην 2005. Οη εμαγσγέο 

ππεξεζηψλ απμήζεθαλ ειαθξά ην 2006 ( 1,4 % έλαληη -0,1 % ην 2005 ). Ζ κηθξή απηή 

αλάθακςε νθείιεηαη ζηελ άλνδν ησλ εηζπξάμεσλ ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Χο 

εθ ηνπ ηνπ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

επηηαρχλζεθε ην 2006 ζην 5,1 % απφ 3,0 % ην 2005. Οη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ απμήζεθαλ θαηά 9,8 % κεηά ηελ θάκςε πνπ είραλ ζεκεηψζεη θαηά 1,2 %, ην 

2005. Ζ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ησλ εηζαγσγψλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ζηελ έληνλε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

 

1.2.4 ΔΓΥΧΡΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Σν 2011 ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πεξηνξίζηεθε θαηά 8,2% θαη 

δηακνξθψζεθε ζε 9,8% ηνπ ΑΔΠ. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη ην έιιεηκκα ήηαλ 14,9% ην 

2008, 11,1% ην 2009 θαη 10,1% ην 2010. 

 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιεηκκαηνο ζπλέβαιαλ αξθεηνί παξάγνληεο. Πξψηνλ, ε χθεζε ζηελ 

εγρψξηα αγνξά είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κεησζεί ε δαπάλε γηα ηηο εηζαγσγέο ζρεδφλ φισλ 

ησλ πξντφλησλ εθηφο ησλ θαπζίκσλ. Δπηπιένλ, ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ έσο ηα κέζα ηνπ 2011 ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε 

ησλ εηζπξάμεσλ απφ εμαγσγέο. Σαπηφρξνλα, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ζπλέηεηλε 

θαη ε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ηελ 

ηειεπηαία δηεηία. 

 

1.2.5 ΑΝΔΡΓΙΑ-ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

 

Ζ άλνδνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλνδεχηεθε ην 2006 απφ ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

( ΔΔΓ ) ε απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά 1,9 % θαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο κεηψζεθε ζε 

8,9 % απφ 9,9 % ην 2005. 

 

Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ην 2006 ήηαλ ζεκαληηθφηεξε απφ εθείλε πνπ θαηαγξάθεθε 

ηελ πεξίνδν 2000-2005 φπνπ ε κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ πεξίπνπ 
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ζην 1,3 %. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ είρε σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο γηα ηηο ειηθίεο 15-64 ζε 61 % ην 2006, απφ 58,1 % πνπ 

ήηαλ θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2000-2005. Ζ κεηαβνιή απηή πξνθιήζεθε απφ ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο αηφκσλ άλσ ησλ 25. Ζ αχμεζε ήηαλ ηαρχηεξε απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθίαο θαη κεγαιχηεξε γηα ηηο γπλαίθεο απφ φηη γηα 

ηνπο άληξεο. Αληηζέησο, ζηα άηνκα ειηθίαο 15 – 24 ζεκεηψζεθε ππνρψξεζε ηνπ 

πνζνζηνχ απαζρφιεζεο, θαζψο ε απαζρφιεζε κεηψζεθε κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απφ 

φηη ν πιεζπζκφο ηεο ίδηαο ειηθίαο. 

 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο ( ππεξεζίεο ) πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΔΓ ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζπλέβαιε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε απηή. ζνλ αθνξά ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζεκεηψζεθε 

ππνρψξεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζε ζπλέρεηα ηεο πησηηθήο ηάζεο πνπ θαηαγξάθεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ζπλνιηθά ζεκεηψζεθε ζπλνιηθή αχμεζε. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηφζν ηνπ ΟΑΔΓ φζν 

θαη ηεο ΔΤΔ, κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 2005. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΔΓ 

ν κέζνο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ην 2006 έθηαζε ηηο 434 ρηιηάδεο άηνκα ( πνζνζηφ 

αλεξγίαο 8,9 % ). Ήηαλ κηθξφηεξνο δειαδή θαηά 43 ρηιηάδεο απφ φηη ην 2005 ( πνζνζηφ 

αλεξγίαο 9,9 % ) 

 

Ζ εηθφλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ην 2006 είλαη εκθαλψο βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2005. 

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο φκσο ( 61 % ην 2006, έλαληη 65,9 % ζηελ ΔΔ – 15 ) 

ζπλερίδεη λα είλαη ζρεηηθά ρακειφ, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ( 8,9 % ην 2006, έλαληη 7,8 

% ζηελ ΔΔ – 15 ) εμαθνινπζεί λα είλαη ζρεηηθά πςειφ. Ηδηαίηεξα δχζθνιε είλαη ε ζέζε 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ νπνίσλ ήηαλ 47,4 % θαη 

24,2 %  αληίζηνηρα, έλαληη 58,3 % θαη 40,1 % ζηελ ΔΔ-15. 

 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2007, νη βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ 

ζεηηθέο. Δπεηδή φκσο ην 2006 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, είλαη 

πηζαλφ ζην ηξέρνλ έηνο λα ππάξμεη κηθξή επηβάξπλζε ζην ξπζκφ αλφδνπ ηεο 

απαζρφιεζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο καθξνρξφληεο πξννπηηθέο ηεο απαζρφιεζεο, απηέο εμαξηψληαη απφ 

ηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο λα είλαη 
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απνηειεζκαηηθά. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ 

δηάρπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. 

 

1.2.6 ΑΝΔΡΓΙΑ-ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Σν 2011, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ν κέζνο αξηζκφο 

ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηψζεθε έλαληη ηνπ 2010 θαηά 297,9 ρηι. άηνκα. Χο εθ ηνπ ηνπ,  ε 

αλεξγία απμήζεθε θαηά 5,2  πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη έθηαζε ην 

17,7%. 

 

Ζ επηηάρπλζε ηεο ππνρψξεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2011 νθείιεηαη ζηηο 

απμεκέλεο απνρσξήζεηο κηζζσηψλ απφ ην δεκφζην ηνκέα, ηηο απμεκέλεο απνιχζεηο 

κηζζσηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο θαη ζηνλ πςειφηεξν αξηζκφ απνρσξήζεσλ 

απηναπαζρνινχκελσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα,ην 2011 ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζην δεκφζην ηνκέα ην 2011 

ήηαλ ρακειφηεξνο θαηά 4,9% ζε ζρέζε κε ην 2010 ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ κεηψζεθε θαηά 7,3%. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο ήηαλ εληνλφηεξε γηα άηνκα μέλεο ππεθνφηεηαο θαη ρακειφηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. 

 

χκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ (Μάξηηνο 2012) νη βξαρπρξφληεο πξννπηηθέο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ είλαη γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην ιηαληθφ εκπφξην, ζηηο 

θαηαζθεπέο, ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηε κεηαπνίεζε. Χο εθ ηνπ ηνπ θαη ε πξφβιεςε γηα ηελ 

αλεξγία γηα ην 2012 είλαη δπζνίσλε. Σν 2012, αλακέλεηαη ε αλεξγία λα ππεξβεί ην 19% 

έλαληη ην 17,7% ην 2011. 

 

1.2.7 ΠΛΗΘΧΡΙΜΟ 

 

 

Σν 2006 ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο ζηελ Διιάδα κεηψζεθε ζην 3,3 % απφ 3,5 % ην 

2005, βάζεη ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή ( ΔλΓΣΚ ). Ζ πεξηνξηζκέλε 

απηή κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη επλντθέο 

επηδξάζεηο θάπνησλ παξαγφλησλ αληηζηαζκίζηεθαλ απφ δπζκελείο επηδξάζεηο άιισλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα επλντθή επίδξαζε είρε ε επηβξάδπλζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ 
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αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ εγρψξησλ ιηαληθψλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ. Αθφκε, ζε θάπνην βαζκφ ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαζψο θαη ε ελίζρπζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Γπζκελή επίδξαζε ζηνλ 

πιεζσξηζκφ είραλ ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ ( εθηφο ησλ 

θαπζίκσλ ) ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ ( επίζεο 

εθηφο θαπζίκσλ ). Δπηπξνζζέησο, νη ηηκέο ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζεκείσζαλ 

αχμεζε ην 2006 ελψ ην 2005 είραλ κεησζεί. Δπίζεο, δπζκελήο ήηαλ ε επίδξαζε ηεο 

ηαρχηεξεο απφ φηη ην 2005 αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο. 

 

Σν ηξέρνλ έηνο πξνβιέπεηαη φηη ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζα 

επηβξαδπλζεί ζην 3 % πεξίπνπ. Ήδε ππνρψξεζε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2007 ( βάζεη 

ηνπ ΔλΓΣΚ ) ζην 2,9 %. Ζ πξφβιεςε γηα ππνρψξεζε ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο 

ππνζέζεηο γηα κείσζε ή ζηαζηκφηεηα ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη γηα ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ κε ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ θαη 

ησλ άιισλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ. Δπηπιένλ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη ην ηξέρνλ 

έηνο ζα επηβξαδπλζεί ειαθξά ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο. 

 

1.2.8 ΠΛΗΘΧΡΙΜΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Ο κέζνο φξνο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ππνρψξεζε ζην 3,1% απφ 

4,7% ην 2010. Ζ πησηηθή ηάζε απηή ηνπ πιεζσξηζκνχ ζπλερίδεηαη θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, 

θαζψο ην Μάξηην ηνπ 2012 ππνρψξεζε ζε 1,4%. 

 

Ζ ππνρψξεζε απηή ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ην 2011 νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

Πξψηνλ, ε κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε ζηαδηαθή εμαζζέληζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο έκκεζεο 

θνξνινγίαο θαη ηελ κείσζε (κεγαιχηεξε απφ φηη ην 2010) ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά 

κνλάδα πξντφληνο. Δπηπξνζζέησο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ε θαηαλαισηηθή δήηεζε 

ζεκείσζε ζεκαληηθή κείσζε. Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηε πησηηθή πνξεία 

ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ θαη ε κηθξφηεξε απφ φηη ην 2010 αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ. 

 

ζνλ αθνξά ην 2012 ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη κεησζεί πεξαηηέξσ θαη λα 

δηακνξθσζεί ζην 1,2%. Ζ εθηίκεζε γηα επηπιένλ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο νθείιεηαη ζην φηη δελ αλακέλνληαη αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο, 



16 

 

ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο αλακέλεηαη λα κεησζεί πεξίπνπ κε δηπιάζην 

ξπζκφ απφ φηη ην 2011 θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ζα ζπλερηζηεί. 

 

1.2.9 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

 

Σν γεγνλφο φηη ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά ην 2006 νθείιεηαη 

ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην έιιεηκκα ηνπ νπνίνπ κεηψζεθε απφ 6,2 % ηνπ ΑΔΠ ην 

2005 ζε 4,3 % ηνπ ΑΔΠ ην 2006. Μεηψζεθε δειαδή απφ 11.317 εθαη. επξψ ζε 8.371 

εθαη. επξψ. 

 

Ζ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζε ζρέζε κε ην 2005 νθείιεηαη ζηελ θαιή πνξεία ησλ εζφδσλ 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ζηα φξηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Ζ βειηίσζε ζεκεηψλεηαη θπξίσο ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην 

έιιεηκκα ηνπ νπνίνπ κεηψζεθε απφ 3,6 % ηνπ ΑΔΠ ην 2005 ζε 2,0 % ηνπ ΑΔΠ ην 2006. 

 

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε εμέιημε ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηηο δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο ηνπ 2006. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8,8 % ην 

2006, έλαληη 6,4 % ην 2005 θαη έθηαζαλ ηα 48.685 εθαη. επξψ. 

 

Σα έζνδα απφ ηελ έκκεζε θνξνινγία παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 10,8 % 

έλαληη 3,1 % ην 2005. Ζ ζεηηθή απηή εμέιημε νθείιεηαη θπξίσο ζηα απμεκέλα έζνδα απφ 

ηνλ ΦΠΑ θαη ιηγφηεξν, ζηα απμεκέλα έζνδα απφ άιιεο θαηεγνξίεο έκκεζσλ θφξσλ. Οη 

εηζπξάμεηο ΦΠΑ εηζαγνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 14,4 % έλαληη αχμεζεο θαηά 3,2 % ην πξνεγνχκελν έηνο. Σα 

έζνδα απφ ηνλ ΦΠΑ εγρψξησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμήζεθαλ θαηά 11,6 % έλαληη 

2,8 % ην 2005 θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 13.799 εθαη. επξψ. 

 

Οη εηζπξάμεηο απφ ηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ απμήζεθαλ θαηά 12,2 % θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζε 924 εθαη. επξψ. Ζ άλνδνο απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απφ 

1.1.2006 απμήζεθαλ νη αληηθεηκεληθέο ηηκέο θαη επηπιένλ ζην φηη νη κεηαβηβάζεηο 

αθηλήησλ ζεκείσζαλ άλνδν. 

 

ζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπλερίζηεθαλ θαη ην 2006. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηνπο λα επηβξαδπλζεί ζην 2,6 % έλαληη αλφδνπ θαηά 6,1 % ην 2005. 
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Δπηπιένλ, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ νη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πεξηνξίζηεθαλ ζην 26,9 % έλαληη 28,9 % ην 2005. 

 

Οη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απμήζεθαλ θαηά 3,7 %, έλαληη 

αχμεζεο θαηά 6,8 % ην 2005. Αληηζέησο, νη δαπάλεο γηα ηφθνπο κεηψζεθαλ θαηά 1,9 %, 

φζν πεξίπνπ πξνέβιεπε θαη ν πξνυπνινγηζκφο. 

 

1.2.10 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2012, είρακε κηα θαη’επαλάιεςε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ, θαζψο θαη 

ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Διιάδνο. Σα παξαπάλσ κέηξα θαηέζηεζαλ 

αλαγθαία θαζψο ππήξμαλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ 

θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζεκείσζε ζεκαληηθή πηψζε. 

 

Παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο δπζρέξεηεο, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα είρε απηά 

απνηειέζκαηα. Σν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην 2011 πεξηνξίζηεθε ζην 9,2% ηνπ 

ΑΔΠ ( ην 2009 : 15,8%, ην 2010 : 10,6% ). Χο εθ ηνπ ηνπ, ε ζσξεπηηθή κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηε δηεηία 2009-2011 έθηαζε πεξίπνπ ηηο 6,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. 

ε ζρέζε κε ην 2012, ν πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεη πεξαηηέξσ πηψζε ηνπ ειιεηκκαηνο 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζεη ζην 6,7% ηνπ ΑΔΠ. 

 

ζνλ αθνξά ην δεκφζην ρξένο, ην 2011 ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ζε πεξίπνπ 165% ηνπ ΑΔΠ έλαληη πεξίπνπ 145% ην 

2010. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηε δπλακηθή ηνπ ιφγνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ. Σν 2011 ε αχμεζε ηνπ ιφγνπ 

ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ήηαλ πεξίπνπ 20 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Απφ ηελ αχμεζε απηή 

εθηηκάηαη φηη κφλν ην 11% νθείιεηαη ζην πξσηνγελέο έιιεηκκα ηνπ 2011 ελψ ην 73% ζηελ 

εμέιημε ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ κέζνπ επηηφθηνπ δαλεηζκνχ. 

 

1.2.11 ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2006, νη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Ο 

ξπζκφο αλφδνπ ηνπο, αλ θαη επηβξαδχλζεθε, παξακέλεη ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν. 
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Μηθξέο δηαθπκάλζεηο ζεκείσζαλ νη θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ θαη κάιηζηα ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπο ήηαλ ειαθξά αξλεηηθφο. Οη ηνπνζεηήζεηο ζε repos 

κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ ελψ νη ηνπνζεηήζεηο ζε κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

δηαζεζίκσλ άξρηζαλ ζηαδηαθά λα αλαθάκπηνπλ. 

 

Σν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2006, εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ δηακνξθψζεθε ζε 21,3 %. εκεηψζεθε επηηάρπλζε 

ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2005. Ζ εμέιημε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ησλ 

αληίζεησλ ηάζεσλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ. 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζε ην 2006 ζεκαληηθή άλνδν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2006 ν ξπζκφο αλφδνπ ήηαλ ζην 16,8 % ελψ ζην 

αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2005 ήηαλ ζην 12,7 %. ε κεγάιν βαζκφ ε εμέιημε απηή 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αιιά 

θαη ζηηο βειηησκέλεο πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Αληίζεηα ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνηθνθπξηψλ αλ θαη εμαθνινπζεί 

λα παξακέλεη ζε πςειφ επίπεδν, παξνπζίαζε ην 2006 ζεκαληηθή επηβξάδπλζε. Σν 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2006 ν ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ ζην 26,7 % ελψ ζην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ 2005 ήηαλ ζην 30,6 %. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηβξάδπλζε ζεκεηψζεθε ζηνπο 

ξπζκνχο αχμεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, ελψ επηηάρπλζε 

παξαηεξήζεθε ζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ ινηπψλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ δαλείσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαηά θιάδν ηεο 

νηθνλνκίαο, πξνθχπηεη φηη απμήζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε πξνο φινπο ηνπο θιάδνπο κε 

εμαίξεζε ην εκπφξην θαη ηελ λαπηηιία. O ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 

ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζεκείσζε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

πνιχ πςεινχο ξπζκνχο πνπ είραλ παξαηεξεζεί ην 2005 ( δ΄ ηξίκελν 2006 : 12,0 %, δ΄ 

ηξίκελν 2005 : 34,4 % ). 

 

εκαληηθή αλάπηπμε εκθαλίδεη ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ δαλείσλ πξνο ηελ 

γεσξγία ( δ΄ ηξίκελν 2006 : 9,0 %, δ΄ ηξίκελν 2005 : - 12,7 % ). 

ζνλ αθνξά ηελ βηνκεραλία, ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 2005 ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ 

δαλείσλ εκθαλίζηεθε ηδηαίηεξα ρακειφο, ην 2006 δηακνξθψζεθε ζε ζεηηθφ επίπεδν (δ΄ 

ηξίκελν 2006 : 5,7 %, δ΄ ηξίκελν 2005 : - 0,6 % ). Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ελψ ηα ηξία 

πξψηα ηξίκελα ηνπ 2006, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ δαλείσλ πξνο ηηο εκπνξηθέο 
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επηρεηξήζεηο ζεκείσζε πηψζε, αλέθακςε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο νπφηε θαη 

δηακνξθψζεθε ζε 5,4 % ( δ΄ ηξίκελν 2005 : 6,6 % ). 

 

1.2.12 ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 

 

 

Σν λνκηζκαηηθφ κέγεζνο Μ31 ππνρψξεζε ην 2011 κε ηαρχηεξν ξπζκφ κείσζεο απφ φηη ην 

2010 (Γεθέκβξηνο 2011: -16,5%, Γεθέκβξηνο 2010 : -12,5%). Ζ πησηηθή ηάζε ηνπ Μ3 

εληάζεθε πεξαηηέξσ ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Χο εθ ηνπ ηνπ, ν 

ξπζκφο κείσζεο δηακνξθψζεθε ζε 19% ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012. 

 

Ο ξπζκφο κείσζεο ηνπ Μ3 νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε θαη 

ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί. Έηζη, θαηά ην 2011 θαη θαη ηηο αξρέο ηνπ 2012 

παξαηεξήζεθε εθηεηακέλε ππνθαηάζηαζε εγρψξησλ θαηαζέζεσλ κε ηνπνζεηήζεηο ζε 

θαηαζέζεηο ή ρξεφγξαθα ζην εμσηεξηθφ. 

 

ζνλ αθνξά ηα επηηφθηα ησλ πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ λεψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα 

ζπλέρηζαλ ην 2011 θαη ην πξψην δίκελν ηνπ 2012 ηελ αλνδηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ 

απφ ην ηέινο ηνπ 2009. Ζ άλνδνο ησλ επηηνθίσλ ην 2011 ήηαλ κεγαιχηεξε ζηηο θαηαζέζεηο 

πξνζεζκίαο (έσο 126 κνλάδεο βάζεο) ζε ζχγθξηζε κε ηηο θαηαζέζεηο δηάξθεηαο κηαο 

κέξαο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ε αλνδηθή ηάζε πνπ παξνπζίαζαλ 

απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 αληηζηξάθεθε απφ ηα κέζα ηνπ 2011 ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη 

απφ ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηα επηρεηξεκαηηθά θαη ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. 

 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πηζησηηθά κεγέζε ηεο 

Διιάδαο θαηά ην 2011. Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηα εγρψξηα ΝΥΗ2  κεηαζηξάθεθε απφ ζεηηθέο ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθέο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011( Γεθέκβξηνο 2011:-1,9%, Γεθέκβξηνο 2010 : 

5,7%) . Ζ εμέιημε απηή αληαλαθιά ηελ κεγάιε επηβξάδπλζε ηεο πίζησζεο πξνο ηε γεληθή 

θπβέξλεζε ( Γεθέκβξηνο 2011 : 2,3%, Γεθέκβξηνο 2010 : 28,3% ). Ζ επηβξάδπλζε απηή 

νθείιεηαη ζην φηη νη δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ ηνκέα απηνχ ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά ην 

                                                 
1
 Το μέγεθος ασηό περιλαμβάνει ηις καηαθέζεις μιας ημέρας, προθεζμίας 2 εηών, ηις ζσμθωνίες 

επαναγοράς, ηα μερίδια αμοιβαίων κεθαλαίων διαθεζίμων-τρημαηαγοράς και ηα τρεόγραθα διάρκειας 

έως 2 εηών. 
2
 Νομιζμαηικά Χρημαηοπιζηωηικά Ιδρύμαηα 
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κεγαιχηεξν κέξνο απφ ην κεραληζκφ ζηήξημεο. Δπηπξνζζέησο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 

ζεκεηψζεθε ζηαδηαθή ελίζρπζε ηνπ αξλεηηθνχ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα (Γεθέκβξηνο 2011 : - 3,1%, Γεθέκβξηνο 2010 : 0,00%). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

2.1.1 ΓΔΛΣΑ 

 

 

Σν 1952 ηδξχεηαη ε ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. απφ ηνλ 

Αξηζηείδε  Γαζθαιφπνπιν, σο έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο γηανπξηηνχ θαη δηάζεζεο 

γάιαθηνο. Μεηά απφ πεξηζζφηεξν απφ 50 έηε, ε ΓΔΛΣΑ έρεη αλαπηπρζεί ζε έλαλ απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο βηνκεραληθνχο νκίινπο ζηελ Διιάδα. Σηο θπξηφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ : 

 

 Ζ παξαγσγή θαη ε δηαλνκή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, φπσο γάιαηνο, 

παγσηψλ, γηανπξηηνχ θαη ρπκψλ θξνχησλ 

 Δζηηαηφξηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο θαη θαθέ κπαξ 

 Ζ παξαγσγή θαη ε δηαλνκή θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ φπσο ιαραληθά, έηνηκεο 

ζπληαγέο γεπκάησλ θαη δαραξνπιαζηηθήο 

 Ζ παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ( snacks ), φπσο πξντφληα καιαθήο 

δχκεο θαη θνπξληζηά παμηκάδηα κε βαζηθή πξψηε χιε ην αιεχξη. 

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ πνξεία ηεο Δηαηξίαο : 

 

1962 Γεκηνπξγείηαη ην πξψην εξγνζηάζην κε κνλάδα παζηεξίσζεο γάιαθηνο 

 

1979 Απφθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά δηαλνκήο γάιαθηνο 

 

1980 Ζ εηαηξία απνθηά ηελ πξψηε ζέζε ζηελ παξαγσγή θαη πψιεζε παγσηψλ 

ζηελ Διιάδα. 

 

1989 Ζ εηαηξία επεθηείλεηαη ζε παξεκθεξείο αγνξέο κε ηελ είζνδν ηεο ζηελ αγνξά 

ησλ ρπκψλ. 

 

1990 Δηζαγσγή ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

 

1991 – 1992  Ζ ΓΔΛΣΑ επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηελ αγνξά ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ. 
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1993    Ζ ΓΔΛΣΑ ζηνρεχνληαο ζηελ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο, ζπλάπηεη ζηξαηεγηθή 

ζπκκαρία κε ηελ DANONE, ε νπνία θαη απνθηά ην 20 % ησλ κεηνρψλ ηεο ΓΔΛΣΑ. 

 

1994 Δίζνδνο ζηελ αγνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ. Ζ ΓΔΛΣΑ απνθηά ηε ΦΡΟΕΑ ηελ 

νπνία κεηαηξέπεη ζε κνλάδα παξαγσγήο θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ. 

Δπηπιένλ πξνρσξά ζηελ εμαγνξά ηνπ 51 % ησλ κεηνρψλ ηεο ΜΠΑΡΜΠΑ 

ΣΑΘΖ, απνθηψληαο έηζη εγεηηθή ζέζε θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

1997 Ζ ΓΔΛΣΑ εμαγνξάδεη ην 73 % ηεο VITALACT, κίαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

γαιαθηνβηνκεραλίεο ηεο Βνπιγαξίαο. 

 

1997 Ζ ΓΔΛΣΑ εμαγνξάδεη ηελ ηπξνθνκηθή εηαηξία << ΒΗΓΛΑ ΟΛΤΜΠΟΤ 

Α.Δ.Β.Δ.>> 

 

1998 Αξρίδεη ε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ εξγνζηαζίσλ ηεο ΓΔΛΣΑ ζηε εξβία θαη ηε 

Ρνπκαλία 

 

1999 Μεηαηξνπή ηεο ΓΔΛΣΑ ζε εηαηξία ζπκκεηνρψλ ( holding ) κε παξάιιειε 

απφζρηζε ησλ θιάδσλ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ( ΓΔΛΣΑ 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. ) θαη ηνπ παγσηνχ ( ΓΔΛΣΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΓΧΣΟΤ ). Ζ DANONE εηζθέξεη ην 20 % ησλ κεηνρψλ ηεο 

ΓΔΛΣΑ θαη απνθηά ην 30 % ηεο ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. Γεκηνπξγείηαη ε DELTA FOOD PARTICIPATIONS & 

INVESTMENTS LTD πνπ ζα απνηειέζεη ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο ΓΔΛΣΑ 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ θαη εμαγνξψλ. 

 

1999  Ζ ΓΔΛΣΑ ζπκκεηέρεη κε 25 % ζηελ εμαγνξά ηεο ‘‘ ΠΑΓΧΣΑ ΓΧΓΧΝΖ’’. 

 

2000 Ζ ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. απνθηά ην 75 % ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο εηαηξίαο ΚΤΛΗΝΓΡΟΜΤΛΟΗ ΠΑΠΑΦΗΛΖ. 

 

2000    Απνθηάηαη ην 20 % ηεο GOODY’S. εκαηνδνηείηαη έηζη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ΓΔΛΣΑ γηα ηνλ ρψξν ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ. 

 

2001 Γεκφζηα πξφηαζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο πιεηνςεθίαο GOODY’S. 
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2002 Δίζνδνο ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ θαη εμαγνξά ηεο Charalambides Dairies 

LTD 

 

2002   Δίζνδνο ηεο ΓΔΛΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΓΧΣΟΤ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 

2003 Ζ ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ απνθαζίδεη λα επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηελ 

παξαγσγή ειιεληθψλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, ιήγνληαο ηελ ζπλεξγαζία 

ηεο κε ηελ εηαηξία ηπξνθνκηθψλ ARLA FOODS amba ( Γαλίαο ) θαη 

αλαθηψληαο ην 100 % ηεο ΒΗΓΛΑ ΑΔΒΔ 

 

2005 Ζ ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ απνθηά ηε κεηνςεθηθή ζπκκεηνρήο ( 30 % ) 

ηεο DANONE ζηε ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο, ε ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. ζα δηαζέηεη 

ην 100 % ησλ κεηνρψλ ηεο ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

Α.Δ. 

 

2005 Δμαγνξά ηεο κεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ 

Α.Β.Δ. ζηε ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Δ., νπφηε ζήκεξα ε ΓΔΛΣΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ απνθηά ην 80 % ηεο εηαηξίαο. 

 

2005 Αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ εηαηξηψλ ΓΔΛΣΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ χςνπο € 390 εθαη. 

 

2005 Σνλ Οθηψβξην ε ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ θαη ε NESTLE Διιάο 

αλαθνηλψλνπλ ηελ ππνγξαθή κε δεζκεπηηθνχ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κε 

αληηθείκελν ηε κεηαβίβαζε απφ ηε NESTLE Διιάο ζηνλ κηιν ΓΔΛΣΑ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο ΒΛΑΥΑ. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

απηή πεξηιακβάλεη ηα πξντφληα κε ην εκπνξηθφ ζήκα ΒΛΑΥΑ, ην εξγνζηάζην 

ηεο NESTLE Διιάο ζην Πιαηχ Ζκαζίαο, θαζψο θαη ηε δψλε γάιαθηνο ηεο 

NESTLE Διιάο ζηε Βφξεηα Διιάδα. 

2005 To Γεθέκβξην αλαθνηλψλεηαη ε πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηε ΓΔΛΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΓΧΣΟΤ ζηε NESTLE Διιάο Α.Δ. 

Δπηπιένλ, αλαθνηλψλεηαη  ε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ εηαηξηψλ 

: 

 κε ηελ επσλπκία << GOODY’S AE – ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΧΝ & 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ >> θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν << GOODY’S >>. 

 



24 

 

 κε ηελ επσλπκία << ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ >> θαη ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν << ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Δ >> 

 

 κε ηελ επσλπκία << ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ.>> 

θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν << ΓΔΛΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Α.Δ. >> 

 

 κε ηελ επσλπκία << ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΧΝ >> θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν << 

Chipita International S.A. >> 

 

απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία << ΓΔΛΣΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ >> θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν << ΓΔΛΣΑ HOLDING A.E. >>. 

 

2006Σνλ Ηνχιην αλαθνηλψλεηαη ζπκθσλία γηα εμαγνξά απφ ηε ΓΔΛΣΑ    

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ηνπ 21 % ησλ κεηνρψλ ηεο ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ., έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 

€ 15 εθαη. 

 

2006 Σνλ επηέκβξην ηνπ 2006 γελλήζεθε ε VIVARTIA A.E. θαη είλαη ε λέα εηαηξία  πνπ 

πξνήιζε απφ ηελ απνξξφθεζε απφ ηε ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ησλ εηαηξεηψλ ΓΔΛΣΑ 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ, CHIPITA, GOODY’S ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ. 

 

2006   Σνλ Ηνχιην ε ΜARFIN INVESTMENT GROUP A.E., απνθηά ην 34% ηεο 

VIVARTIA A.B.E.E.  θηάλνληαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 ην 86%. ήκεξα ε 

MIG θαηέρεη πνζνζηφ άλσ ηνπ 91% ηεο VIVARTIA 

 

2008 ηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ηνπ επηρεηξεκαηία θ. Φξέξε κε ηελ ίδξπζε ηεο Αιθκήλε 

CATERING A.E.  (H VIVARTIA A.B.E.E.  ζπκκεηέρεη κε 51%). ηε ζπλέρεηα ε Αιθκήλε 

CATERING εμαγφξαζε ην 100% ηεο EVEREST A.E. θαη ην 75% ηεο OLYMPIC 

CATERING A.E. 

 

2009 Eμαγνξά ηνπ 49% ηεο EVEREST A.E. απφ ηνλ θ. Φξέξε. Γεκηνπξγία ηεο Vivartia 

(Cyprus) LTD κε ηελ απνξξφθεζε ηεο CHRISTIES DAIRIES απφ ηελ 

CHARALAMBIDES DAIRIES. 
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2010 Απφζρηζε ησλ δξαζηεξηφηεηεησλ ηεο VIVARTIA A.B.E.E θαη εηζθνξά ησλ 

θιάδσλ:  Γαιαθηνθνκηθψλ θαη πνηψλ ζηε ζπγαηξηθή ΓΔΛΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Α.Δ., Δζηίαζεο 

θαη Φπραγσγίαο ζηε ζπγαηξηθή GOODYS A.E., Καηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ ζηε 

ζπγαηξηθή ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ Α.Β.Δ.Δ Αξηνπνηταο & δαραξσδψλ ζηε ζπγαηξηθή 

CHIPITA A.E. 

 

Πψιεζε ηνπ Οκίινπ CHIPITA. Δμαγνξά ηνπ 14,8% ηεο ΜΔΒΓΑΛ θαη ππνγξαθή 

πξνζπκθψλνπ γηα ηελ εμαγνξά επηπξνζζέηνπ 43% ηεο ΜΔΒΓΑΛ απφ ηε ΓΔΛΣΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ Α.Δ. 

 

2.1.2 VIVARTIA  

 

 

πσο πξναλαθέξζεθε ε VIVARTIA είλαη ε λέα εηαηξεία πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ 

επηέκβξην 2006 απφ ηελ απνξξφθεζε απφ ηε ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ησλ εηαηξεηψλ 

ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ, CHIPITA, GOODY’S ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΑΘΖ. Οη εηαηξείεο απηέο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε θιάδνπο 

ηεο VIVARTIA αληίζηνηρα σο εμήο : 

 Κιάδνο Γαιαθηνθνκηθψλ θαη Πνηψλ 

 Κιάδνο Αξηνπνηίαο θαη Εαραξσδψλ 

 Κιάδνο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο θαη Φπραγσγίαο 

 Κιάδνο Καηαςπγκέλσλ Σξνθίκσλ 

 

Ζ VIVARTIA είλαη πξψηε ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα, απαζρνιεί πεξίπνπ 

13.000 άηνκα θαη δηαζέηεη 26 παξαγσγηθέο κνλάδεο. Ζ εηαηξεία παξάγεη κία κεγάιε 

γθάκα απφ επψλπκα πξντφληα δηαηξνθήο θαη ζπλνιηθά έρεη παξνπζία ζε 29 ρψξεο. 

 

Ζ VIVARTIA θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Αλαιπηηθφηεξα θαηέρεη : 

 

 Σελ 1ε ζέζε ζηελ αγνξά ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο ζηελ Διιάδα. 

 Σελ 1ε ζέζε ζηελ αγνξά ηνπ θξέζθνπ ζνθνιαηνχρνπ γάιαθηνο ζηελ Διιάδα 

 Σελ 1ε ζέζε ζηελ αγνξά θξέζθσλ ρπκψλ δηαηήξεζεο ζε ςχμε ζηελ Διιάδα 

 Σελ 2ε ζέζε ζηελ αγνξά ηεο ηππνπνηεκέλεο γηανχξηεο ζηελ Διιάδα 

 Σελ 1ε ζέζε ζηελ αγνξά ησλ θαηαςπγκέλσλ ιαραληθψλ ζηελ Διιάδα 

 Σελ 1ε ζέζε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαηαςπγκέλεο δχκεο ζηελ Διιάδα 
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 Σελ 1ε ζέζε ζηελ επψλπκε αγνξά θαγεηνχ κέζσ ηεο Goody’s 

 Σελ 1ε ζέζε ζηελ επψλπκε αγνξά θαθέ, κέζσ ηεο Flocafe 

 Σελ 1ε ζέζε ζηηο αγνξέο ησλ croissants θαη bake rolls ζηελ Διιάδα 

 

2.2 ΦΑΓΔ 

 

 

Σν 1926 ν Φηιίππνπ αλνίγεη ζηελ Παηεζίσλ έλα κηθξφ γαιαθηνπσιείν. Σν γηανχξηη ηνπ 

γίλεηαη μαθνπζηφ γηα ηελ γεχζε ηνπ. Σν 1954 μεθηλάεη ην πξψην δίθηπν ρνλδξηθήο 

πψιεζεο γηανπξηηνχ ζηελ Αηηηθή θαη ην 1964 αλνίγεη ζην Γαιάηζη ην πξψην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο γηανπξηηνχ. 

 

Σν ζεκεξηλφ εξγνζηάζην ηεο ΦΑΓΔ θαηαζθεπάζηεθε ην 1974. Σνλ επφκελν ρξφλν, ην 

1975 επηηεχρζεθε ε κεγαιχηεξε πξσηνπνξία ηεο ΦΑΓΔ : ε ηππνπνίεζε ηνπ 

γηανπξηηνχ. Σν γηανχξηη απνθηά κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη ζηαζεξή γεχζε. 

 

Οη εμαγσγέο ζηελ Δπξσπατθή αγνξά αξρίδνπλ ην 1981. Σν TOTAL, ην πξψην 

ζηξαγγηζηφ γηανχξηη γίλεηαη επηηπρία θαη δεκηνπξγεί ηελ θαηλνχξγηα θαηεγνξία ‘‘ Greek 

Yoghurt’’. 

 

To 1991 ε ΦΑΓΔ κπαίλεη δπλακηθά ζηελ αγνξά ησλ ηπξνθνκηθψλ. Ζ εηαηξεία παξάγεη, 

ζπζθεπάδεη θαη πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ πςειήο 

πνηφηεηαο παξαδνζηαθά ηπξηά. ήκεξα ε ΦΑΓΔ έρεη λα παξνπζηάζεη κηα κεγάιε γθάκα 

ηπξηψλ. 

 

To 1993 ε εηαηξία θάλεη έλα αθφκε κεγάιν βήκα θαζψο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο θαη 

ζηελ αγνξά ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο. Ζ ΦΑΓΔ δεκηνχξγεζε λέεο εγθαηαζηάζεηο 

απνθιεηζηηθά γηα ην θξέζθν παζηεξησκέλν γάια, λέα γξακκή παζηεξίσζεο θαη 

νκνγελνπνίεζεο, λέεο κεραλέο ζπζθεπαζίαο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη 

θαζεκεξηλά ζηνπο θαηαλαισηέο ην Φξέζθν Γάια Φάγε. Δπηπιένλ κεηά απφ κία 

ζεκαληηθή επέλδπζε ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη έξεπλα, ε ΦΑΓΔ παξνπζίαζε 

ζηελ ειιεληθή αγνξά έλα λέν πξσηνπνξηαθφ πξντφλ πνπ δεκηνχξγεζε κία λέα 

θαηεγνξία : ην Γάια Τςειήο Παζηεξίσζεο. 

 

Ζ ΦΑΓΔ παξάγεη θαη δηαλέκεη πεξηζζφηεξα απφ 100 επψλπκα πξντφληα. Ζ εηαηξία 

δηαζέηεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ γηανχξηηα, επηδφξπηα γάιαθηνο, γάια, θξέκεο 
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γάιαθηνο, ηπξηά θαη ηδαηδίθη. Σα πξντφληα ηεο ΦΑΓΔ πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά κε ην 

ζήκα ΦΑΓΔ θαη εκπνξηθέο νλνκαζίεο φπσο TOTAL, FETA FAGE, TZATZIKI FAGE , 

θηι. 

ήκεξα, ηα επηιεγκέλα γηανχξηηα θαη ηπξηά ΦΑΓΔ απνιακβάλνπλ θαηαλαισηέο ζε 27 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ηα βξίζθεη θαλείο ζε 20.000 θαηαζηήκαηα ιηαληθήο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. 

 

Ζ ΦΑΓΔ ζην μεθίλεκα ηνπ λένπ αηψλα, ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη παγθνζκίσο, 

δηαηεξψληαο ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά. Ζ εηαηξία εγείηαη ηεο 

αγνξάο ζηξαγγηζκέλνπ γηανπξηηνχ ζηελ Αγγιία θαη θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο 

αγνξάο ζε πνιιέο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

Ζ ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ γηανπξηηνχ , Total ΦΑΓΔ, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο νδήγεζε 

ζηελ απφθαζε γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κνλάδαο παξαγσγήο γηανπξηηνχ ζην 

Johnstown, ζηελ Πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο, ε νπνία μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2008. ήκεξα, ε Φάγε δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί ηξεηο ηδηφθηεηεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη κία κνλάδα παξαγσγήο γηανπξηηνχ ζην 

Johnstown, ζηελ Πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο, ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε απφ ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο καο απφ πιεπξάο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3 : ΑΝΑΛΤΗ ΚΛΑΓΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΧΝ 

 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θιάδνπ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ. Αξρηθά αλαθέξνληαη θάπνηα γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ θιάδν 

ησλ γαιαθηνθνκηθψλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πξντνληα ηνπ θιάδνπ. 

 

3.1 ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΛΑΓΟΤ 

 

 

Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαηαηάζζνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ζηελ θαηεγνξία ησλ 

βαζηθφηεξσλ εηδψλ δηαηξνθήο. Ο εμεηαδφκελνο θιάδνο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε 

ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ ζηελ Διιάδα είλαη φηη, αθ’ ελφο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηφλ κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, αθ’ εηέξνπ πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο είλαη ζπγθεληξσκέλν ζε ειάρηζηεο, κεγάινπ κεγέζνπο 

γαιαθηνβηνκεραλίεο. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο, έρνληαο εδξαησζεί πιένλ ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο παξνπζίαο ηνπο 

ζηνλ θιάδν, ηεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ησλ ηζρπξψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

πνπ δηαζέηνπλ, θαζψο θαη ησλ επξχηαησλ δηθηχσλ δηαλνκήο. εκαληηθφ  ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδνπλ έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απμεκέλεο δαπάλεο γηα δηαθήκηζε θαη 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ ηχπσλ πξντφλησλ. 

Δπηπιένλ, δηαζέηνπλ ζχγρξνλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηνλ νπνίν αλαλεψλνπλ θαηά 

δηαζηήκαηα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα λέα δεδνκέλα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αγνξά. Αθφκε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνβαίλνπλ ζε 

θηλήζεηο εμαγνξάο κηθξφηεξσλ εηαηξεηψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο, αιιά 

θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ινηπέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ε πιεηνςεθία ηνπο πεξηιακβάλεη 

κνλάδεο παξαγσγήο πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο θαη παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, δειαδή 

κηθξέο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο. Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεζαίνπ θαη 

κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο εζηηάδεηαη ζηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ γηα ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. 

Κπξίσο φκσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιείεο ζηελ αλάπηπμε ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο, κε απνηέιεζκα λα δηνρεηεχνπλ ηα πξντφληα ηνπο (θπξίσο ή απνθιεηζηηθά) 

ζηελ ηνπηθή αγνξά. 

 

Ο θιάδνο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη έλα κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

αζρνινχληαη κε ηελ εηζαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θπξίσο απφ ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη νη εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ 

απνηεινχλ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Παξφια απηά, 

νξηζκέλεο απφ απηέο θαηέρνπλ αμηφινγα κεξίδηα αγνξάο, θαζφηη δηαζέηνπλ επψλπκα 

πξντφληα πνπ είλαη επξέσο γλσζηά ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο 

απηέο έρνπλ παλειιαδηθφ δίθηπν δηαλνκήο θαη νξγαλσκέλεο κεζφδνπο πξνψζεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά κεηαμχ ησλ κεγάισλ 

γαιαθηνβηνκεραληψλ, ζπλερίδεηαη ακείσηνο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ή λα εληζρπζνχλ, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξνβαίλνπλ ζε 

εκπινπηηζκφ ηεο πνηθηιίαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη  βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 

Ο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έληαζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ εηαηξεηψλ γηα δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη απφθηεζε 

ειέγρνπ πεξηζζφηεξσλ ηειηθψλ ζεκείσλ πψιεζεο, ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά, φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ. ηα πιαίζηα απηά  εληάζζεηαη θαη ε εμαγνξά Βνπιγαξηθήο 

γαιαθηνβηνκεραλίαο απφ ηνλ κηιν Vivartia, ή αθφκε θαη ε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο γηανπξηηνχ απφ ηε Φάγε Α.Δ. ζηηο Ζ.Π.Α. 

 

Ο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν κεηαμχ ησλ 

γαιαθηνβηνκεραληψλ, αιιά θαη κεηαμχ ηεο βηνκεραλίαο γεληθφηεξα θαη ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εκπνξίνπ, ην νπνίν αληηδξά  κε ηε δηάζεζε πξντφλησλ private label, ηα 

νπνίν δηαηίζεληαη κε εκθαλψο ρακειφηεξε ηηκή ιηαληθήο ζπγθξηηηθά κε ηα γλσζηά 

εκπνξηθά ζήκαηα. 
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3.2 ΓΔΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ηε ρψξα καο, ε παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ απνηειεί παξαδνζηαθφ 

ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Χο νξγαλσκέλνο θιάδνο αλαπηχρζεθε κεηά ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα, φηαλ μεθίλεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κεξηθέο απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

γαιαθηνβηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ. Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχζαλ έσο ηφηε εμειίρζεζαλ ζηαδηαθά ζε κεγάινπ κεγέζνπο παξαγσγηθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο έδσζαλ ζηνλ θιάδν βηνκεραληθφ ραξαθηήξα. Ζ ζχγρξνλε βηνκερα-

ληθή παξαγσγή αθνξά θπξίσο ην γάια θαηαλάισζεο (παζηεξησκέλν), ην γηανχξηη θαη 

ηα επηδφξπηα γάιαθηνο. 

 

εκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν ππήξμε ε εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο παζηεξίσζεο Ultra High Temperature (UHT). Σν γεγνλφο απηφ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαρζεί γάια θαηαλάισζεο ρσξίο ζπκπχθλσζε θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ 

εθηφο ςπγείνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερληθήο είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ζπκππθλσκέλνπ γάιαθηνο (εβαπνξέ), απφ ην γάια 

UHT θαη ην θξέζθν παζηεξησκέλν γάια. Οη πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγή ηνπ 

θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο θαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (γάια πςειήο παζηεξίσζεο), νδήγεζαλ ζηελ θαζηέξσζε ηνπ 

παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο σο βαζηθνχ γάιαθηνο θαηαλάισζεο. 

 

Δπίζεο, ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ πνζνζηψζεσλ ζηηο 31 Μαξηίνπ 1984, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε πηνζέηεζε 

θαλφλσλ πνπ ζα ζπλδένπλ ηελ θνηλνηηθή παξαγσγή γάιαθηνο κε ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο. Σν ζχζηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ εθαξκφζζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε 

ππεξπαξαγσγή γάιαθηνο ζε επίπεδν Eπξσπατθήο Έλσζεο, πξνεξρφκελεο θπξίσο 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ, ε Δ.Δ. εγγπάηαη 

ηελ ηηκή ηνπ γάιαθηνο ζηνπο παξαγσγνχο, εθφζνλ νη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο αγειαδηλνχ 

γάιαθηνο πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο αγνξαζηέο ζε θάζε θξάηνο-κέινο είλαη εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. Ζ ζπλνιηθή εγγπεκέλε πνζφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη γηα θάζε 

θξάηνο-κέινο αλαθέξεηαη, αθελφο, ζηελ αλψηαηε πνζφηεηα αγειαδηλνχ γάιαθηνο πνπ 

κπνξεί λα παξαδνζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο ζπλνιηθά ζε γαιαθηνθνκεία θαη άιιεο 

κνλάδεο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (εκπνξεχζηκν γάια) θαη, αθεηέξνπ, 

ζηηο πνζφηεηεο γάιαθηνο πνπ δχλαηαη λα πνπιήζεη ν παξαγσγφο απεπζείαο ζηελ 

θαηαλάισζε. Οη εγγπεκέλεο πνζφηεηεο γηα θάζε θξάηνο-κέινο απνηεινχλ ζεκείν αλα-

θνξάο. Γηα λα απνζαξξπλζεί ε επηπιένλ παξαγσγή εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθή 
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εηζθνξά ζε παξαδφζεηο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηηο πνζφηεηεο αλαθνξάο. Ζ Διιάδα 

εληάρζεθε ζε απηφ ην ζχζηεκα, παξά ην γεγνλφο φηη ε εγρψξηα παξαγσγή ηεο δελ 

επαξθνχζε γηα ηελ θάιπςε ηεο θαηαλάισζεο. 

 

Ο παξαγσγηθφο ηνκέαο ηνπ θιάδνπ παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηφζν 

ζηε δνκή φζν θαη ζηε κνξθή ηνπ, εμαθνινπζεί λα πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Οη ελ ιφγσ παξαγσγηθέο κνλάδεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζεκαληηθά ρακειφηεξε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, θαζψο ζηεξνχληαη ηνπ 

απαηηνχκελνπ ζχγρξνλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ ηηο 

πεξηνξίδεη ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη, ελψ ε αδπλακία ηνπο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο. 

 

Οη κεγάιεο γαιαθηνβηνκεραλίεο θαιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

(θαηαλάισζεο). Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα κνλάδεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζχγρξνλν 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν αλαλεψλνπλ δηαζέηνληαο ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα 

επελδχζεηο, εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηνίθεζεο, ελψ κέζσ ησλ κεζφδσλ 

πξνψζεζεο πνπ εθαξκφδνπλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ θαη επξχηαηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

ηνπο, έρνπλ θαηνξζψζεη λα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Δπίζεο, έρνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ νξηζκέλεο δηαζέηνπλ παξαγσγηθέο 

κνλάδεο ζε βαιθαληθέο, θπξίσο, ρψξεο. εκεηψλεηαη φηη, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία ζχγρξνλα πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο (HACCP, ISO). 

 

Δθηφο απφ ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα, ν θιάδνο πεξηιακβάλεη έλα ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ 

κεγάισλ εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο θαηέρνπλ αμηφινγε ζέζε ζηελ εγρψξηα 

αγνξά γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Οξηζκέλεο δε απ’ απηέο βξίζθνληαη ζε άκεζε ή 

έκκεζε ζρέζε κε πνιπεζληθέο εηαηξείεο. ηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα εληάζζνληαη θαη 

αξθεηέο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εηζαγσγέο ζηα εμε-

ηαδφκελα είδε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εηζαγσγψλ αθνξνχλ πξντφληα 

πνπ πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, ελψ εηζαγσγέο πξαγκαηνπνηνχλ θαη 

αξθεηέο παξαγσγηθέο εηαηξείεο, κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζεηξάο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. 

 

ηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζεκαληηθή εμέιημε απνηέιεζε ε ξαγδαία αλάπηπμε 

ησλ ζνππεξκάξθεη, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαο φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο, απνδπλάκσζαλ ηα παξαδνζηαθά γαιαθηνπσιεία. 
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3.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟÏΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

 

Νσπφ γάια : λνείηαη ην γάια πνπ πξνέξρεηαη απφ καζηηθνχο αδέλεο αγειάδσλ, 

πξνβάησλ, αηγψλ ή βνπβαιηψλ, ην νπνίν δελ έρεη ζεξκαλζεί πέξα απφ ηνπο 40°C ή 

έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία κε ηζνδχλακν απνηέιεζκα. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη 

ην γάια πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηαλάισζε, ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί άιιε επεμεξγαζία 

εθηφο απφ δηήζεζε, ςχμε θαη νκνγελνπνίεζε, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο 

πγηεηλήο θαη ρεκηθήο ζχζηαζεο. 

 

Παζηεξησκέλν γάια : είλαη ην γάια πνπ πξέπεη λα έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 

παζηεξησκέλν γάια πξέπεη λα ςχρεηαη ακέζσο ζε ζεξκνθξαζία φρη κεγαιχηεξε ησλ 

6°C, ελψ κπνξεί λα ζπληεξεζεί κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή κέρξη 5 εκέξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εκεξνκελίαο παζηεξίσζεο. 

 

Γάια UHT : είλαη ην γάια πνπ πξέπεη λα έρεη παξαρζεί κε ζπλερή ζέξκαλζε λσπνχ 

γάιαθηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε βξαρπρξφληα εθαξκνγή πςειήο ζεξκνθξαζίαο , κε 

ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή φισλ ησλ ππνιεηπφκελσλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ησλ ζπνξίσλ 

ηνπο. 

 

Γάια Τςειήο Παζηεξίσζεο : λνείηαη ην γάια πνπ έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία κε 

έθζεζε ζηνπο 85 C-127 C θαη γηα ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

ζσζηά ζηηο δχν ρεκηθέο δνθηκαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ην παζηεξησκέλν γάια. 

πλήζσο, παξάγεηαη κε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ λσπνχ γάιαθηνο ζηνπο 125°C γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν δεπηεξφιεπηα. Σν γάια πςειήο παζηεξίσζεο πξέπεη λα ςχρεηαη 

ακέζσο κεηά ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία ζε ζεξκνθξαζία φρη κεγαιχηεξε ησλ 6 C, ελψ ε 

δηάξθεηα ζπληήξεζεο νξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή. 

 

πκππθλσκέλν γάια (εβαπνξέ):  είλαη γάια καθξάο δηαξθείαο θαη κπνξεί λα 

θαηαλαισζεί ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα ππνζηεί αιινηψζεηο, ελψ δελ 

απαηηείηαη ςπγείν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ. 

 

θεπάζκαηα Γάιαθηνο : είλαη ηα ξνθήκαηα θαη θπξίσο ηα ζνθνιαηνχρα. Δπηηξέπεηαη λα 

παξαζθεπάδνληαη απφ κηα απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο γάιαθηνο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

θαη κε ηελ πξνζζήθε ζθφλεο θαθάν, δάραξεο θαη άιισλ πξψησλ πιψλ. 
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Βνχηπξν : λνείηαη ην πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη κε θηχπεκα γάιαθηνο ή αθξνγάιαθηνο ή 

κίγκαηνο απηψλ, ή κεηά απφ νμχληζε κε βηνινγηθφ ηξφπν θαη έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ιίπνο ηνπιάρηζηνλ 80%. Σν βνχηπξν δηαθξίλεηαη ζε λσπφ ή θξέζθν, εκηαιαηηζκέλν ή 

αιαηηζκέλν, ηεγκέλν βνχηπξν γάιαθηνο θαη ηεγκέλν βνχηπξν ηπξνγάιαθηνο. 

 

Γηανχξηη : είλαη ην πξντφλ πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ πήμε απνθιεηζηηθά θαη κφλν λσπνχ 

γάιαθηνο, κε ηελ επίδξαζε θαιιηέξγεηαο δχκεο πνπ πξνθαιεί εηδηθή γη’ απηφ δχκσζε. 

Γηαθξίλεηαη ζε παξαδνζηαθφ γηανχξηη (αγειαδηλφ ή αηγνπξφβεην) θαη γηανχξηη 

Δπξσπαïθνχ ηχπνπ (βηνκεραληθφ). Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο, ηα 

γηανχξηηα δηαθξίλνληαη ζε ζηξαγγηζκέλα, ζε γηανχξηηα ηα νπνία έρνπλ ιεία επηθάλεηα 

θαη πήδνπλ κέζα ζην θχπειιν θαη ζε γηανχξηηα ζηα νπνία έρνπλ πξνζηεζεί θνκκάηηα 

θξνχησλ ή ρπκφο. 

 

Ξηλφγαιo : Πξφθεηηαη γηα ην γάια πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ βνπηχξνπ 

χζηεξα απφ εηδηθή θαιιηέξγεηα. ηελ νπζία απνηειεί απνβνπηπξσκέλν θξέζθν γάια. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην μηλφγαια θπθινθνξεί επξέσο ζηελ αγνξά αλακεκηγκέλν κε 

ρπκνχο θξνχησλ. 

 

Κξέκα γάιαθηνο : λνείηαη ην πξντφλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ ή παζηεξησκέλν ή 

κε πιήξεο γάια, θξφθν απγψλ, ακπιψδεηο νπζίεο θαη δάραξε. Πξέπεη λα πεξηέρεη 

ιηπαξέο νπζίεο γάιαθηνο ηνπιάρηζηνλ 4% θαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ θξφθν απγνχ 

αλά θηιφ έηνηκνπ πξντφληνο. 

 

Δπηδφξπην : είλαη ην πξντφλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

γάιαθηνο, απφ πξντφληα γάιαθηνο (π.ρ. θξέκα, βνχηπξν) ή θαη ζπζηαηηθά γάιαθηνο 

(π.ρ. θαδετλεο, ιαθηφδε) ή καγηά γηανχξηεο. Σα πξντφληα γάιαθηνο, ηα ζπζηαηηθά 

γάιαθηνο ή ην γάια πξέπεη λα είλαη ζε αλαινγία 75% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, αλαγφκελν ζε λσπφ γάια. Δπηπιένλ, ηα επηδφξπηα κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ 

δαραξνχρεο γιπθαληηθέο χιεο, ζθφλε θαθάν ιηπνπεξηεθηηθφηεηαο 10% ηνπιάρηζηνλ 

θαηά βάξνο ζε βνχηπξν θαθάν ζην ηειηθφ πξντφλ, ζνθνιάηα ή εθρχιηζκα θαθέ, ρπκφ 

θξνχησλ κε ή ρσξίο δάραξε, ηεκάρηα θξνχησλ θξέζθα ή δαραξσκέλα, θιπ. 

ηα επηδφξπηα εληάζζνληαη ηα ποθήμαηα θαη γεληθά ηα πξντφληα κε βάζε ην 

αξσκαηηζκέλν γάια. Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη ηα θαηεςπγκέλα 

επηδφξπηα ζηελ παξαζθεπή ησλ νπνίσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε ςχμε θαη 

δηαηεξνχληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙO 4 : ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

4.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ απνηχπσζε 

ηεο παξνχζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κίαο επηρείξεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ 

εξγαιείσλ, φπσο δείθηεο, επηδηψθεη ηε κειέηε νξηζκέλσλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ κίαο 

επηρείξεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη : 

 

 Ζ απνδνηηθφηεηα 

 Σν πεξηζψξην θέξδνπο 

 Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

 Ζ ξεπζηφηεηα 

 Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε 

 Σν πεξηζψξην αζθάιεηαο 

 Ζ ζχλζεζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη 

 Ζ ρξεκαηνδνηηθή δηάξζξσζε 

 

4.2   ΒΑΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΝΑΛΤΣΧΝ 

 

 

Αλάινγα κε ην πνηνο δηελεξγεί ηελ αλάιπζε θαη πνηνπο ζθνπνχο επηδηψθεη, ππάξρνπλ 

δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πνπ αθνινπζείηαη θάζε 

θνξά. ζνη ελδηαθέξνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο αλαιχζεσο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ, κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε 

δηάθνξεο βαζηθέο θαηεγνξίεο, φπσο : 

 

 Δπελδπηέο – κέηνρνη 

 Γαλεηζηέο ηεο επηρεηξήζεσο 

 Γηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε 

 Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ρξεκαηηζηέο, ζηειέρε ηξαπεδψλ επελδχζεσλ θαη 

ρξεκαηηζηεξίνπ 
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 Αλαιπηέο ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

 Διεγθηέο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 Λνηπέο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ 

 

4.3 ΔΙΓΗ ΑΝΑΛΤΔΧ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ αλαιπηή θαη κε ηα 

ζηάδηα δηελέξγεηαο ηεο, δηαθξίλεηαη ζηα εμήο είδε : 

 

4.3.1 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΘΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 

 

 

Τπάξρνπλ δχν είδε αλαιχζεσο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλάινγα κε ηε ζέζε 

εθείλνπ ν νπνίνο ηε δηελεξγεί, ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή αλάιπζε. 

 

Α) Δζωηεπική ανάλςζη 

 

 

Ζ εζσηεξηθή αλάιπζε γίλεηαη απφ πξφζσπα ηεο επηρεηξήζεσο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθχγνπλ ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία γηα λα ειέγμνπλ ηνπο επί  κέξνπο ινγαξηαζκνχο 

θαη ηα ινγηζηηθά έγγξαθα. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αλαιχζεσο 

είλαη φηη επηηξέπεη ζ’ απηφλ πνπ ηε δηελεξγεί λα ειέγμεη ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε αλάιπζε απνθηά κεγαιχηεξε 

δηαχγεηα θαη επηηξέπεη ζηνλ αλαιπηή λα εκβαζχλεη ζ’ απηήλ. 

 

Β) Δξωηεπική ανάλςζη 

 

 

Ζ εμσηεξηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξφζσπα, πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. 

Χο εθ ηνπ ηνπ, ν αλαιπηήο δελ κπνξεί λα δηεηζδχζεη βαζχηεξα κέζα ζηελ επηρείξεζε, 

ην δε έξγν ηνπ είλαη ηφζν δπζθνιφηεξν φζν πην ζπλνπηηθά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηεχνληαη. 
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4.3.2 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΑ ΣΑΓΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ   ΑΝΑΛΤΔΧ 

 

 

Ζ αλάιπζε δηαθξίλεηαη ζε ηππηθή θαη νπζηαζηηθή αλάινγα κε ηα θχξηα ζηάδηα 

δηελέξγεηαο ηεο. 

Ζ ηππηθή αλάιπζε πξνεγείηαη ηεο νπζηαζηηθήο θαη απνηειεί, θαηά θάπνην ηξφπν, ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην απηήο. Ζ ηππηθή αλάιπζε ειέγρεη ηελ εμσηεξηθή 

δηάξζξσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, 

πξνβαίλεη ζηηο ελδεηθλπφκελεο δηνξζψζεηο, ζηξνγγπινπνηήζεηο, νκαδνπνηήζεηο, 

αλαθαηαηάμεηο θαη αλαζρεκαηηζκνχο θαη ζπκπιεξψλεη ηα ζε απφιπηνπο αξηζκνχο 

θνλδχιηα κε ζρεηηθνχο αξηζκνχο. 

Ζ νπζηαζηηθή αλάιπζε βαζίδεηαη κελ ζηα δεδνκέλα ηεο ηππηθήο αλαιχζεσο, αιιά 

επεθηείλεηαη ζηελ εμεχξεζε θαη επεμεξγαζία δηαθφξσλ αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη δίλνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρεηξήζεσο. 

 

4.4 ΚΡΙΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΝΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ 

 

 

Ζ ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη δπλακηθέο 

κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαιχζεσο. Έηζη, νη κέρξη ηψξα αλαπηπρζείζεο κέζνδνη 

ζπκπιεξψλνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηελ 

εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Αξηζκνδείθηεο είλαη ε απιή ζρέζε ελφο θνλδπιίνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο θαηαζηάζεσο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο πξνο έλα άιιν, θαη εθθξάδεηαη κε απιή καζεκαηηθή κνξθή. 

Οη δείθηεο δελ έρνπλ θακία ρξεζηκφηεηα σο απφιπηνη αξηζκνί, αιιά κφλν σο κέζα 

ζχγθξηζεο. Δπεηδή φκσο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία δελ ππάξρνπλ ζηαζεξά 

πξφηππα ζχγθξηζεο, νη δείθηεο πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

πξφηππα γηα λα πεξηνξηζζεί ε πηζαλφηεηα εμαγσγήο ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

αθφινπζα πξφηππα : Πξνγελέζηεξνη δείθηεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, αληίζηνηρνη 

δείθηεο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ησλ αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ θαη κέζνη 

δείθηεο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. 

 

Ζ αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δίλεη κηα πιήξε θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη έλαο αξηζκνδείθηεο. Γηα ηελ εμαγσγή νξζφηεξσλ 
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ζπκπεξαζκάησλ, νη θπξηφηεξνη αξηζκνδείθηεο κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζηηο 

αθφινπζεο έλδεθα βαζηθέο θαηεγνξίεο : ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα, πεξηζψξην θέξδνπο,  

απνδνηηθφηεηα ίδησλ θεθαιαίσλ, θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ξεπζηφηεηα, δαλεηαθή 

επηβάξπλζε, θάιπςε, παγηνπνίεζε πεξηνπζίαο, ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηηθνχ θαη 

δείθηεο ζε ηξέρνπζεο αμίεο. 

 

1. πλνιηθή Απνδνηηθφηεηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε. Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο είλαη : 

Σςνολική αποδοηικόηηηα = Σςνολικά κέπδη / Σύνολο καθαπού ενεπγηηικού 

 

2.1 Μηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο. Ο δείθηεο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο εθθξάδεη ηα 

ζπλνιηθά θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηεί κία επηρείξεζε σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ 

πσιήζεσλ ηεο. Γειαδή : 

Μικηό πεπιθώπιο κέπδοςρ = Σςνολικά κέπδη / Καθαπέρ πυλήζειρ 

 

2.2 Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο. Ο δείθηεο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο εθθξάδεη 

ην θαζαξφ θέξδνο πνπ πξαγκαηνπνηεί κία επηρείξεζε σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ 

πσιήζεσλ ηεο. Γειαδή : 

Καθαπό πεπιθώπιο κέπδοςρ = Καθαπά κέπδη / Καθαπέρ πυλήζειρ 

 

3.1 πλνιηθή Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα. Πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ 

πεξηζηξνθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ ζε ελεξγεηηθά 

ζηνηρεία κέζα ζε έλα έηνο. Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο : 

Σςνολική κςκλοθοπιακή ηασύηηηα = Καθαπέρ πυλήζειρ / Σύνολο καθαπού ενεπγηηικού 

 

3.2 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ. Γείρλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. 

Κςκλοθοπιακή Τασύηηηα Πάγιος Δνεπγηηικού = Καθαπέρ πυλήζειρ / Πάγιο Δνεπγηηικό 

 

3.3 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ. Δθθξάδεη ην βαζκφ 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πσιήζεσλ. 

Κςκλοθοπιακή ηασύηηηα Κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού = Καθαπέρ πυλήζειρ / Κςκλοθοπούν 

Δνεπγηηικό. 
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3.4 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ. Δθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ 

απνζεκάησλ ζε κηα ρξήζε. 

Κςκλοθοπιακή Τασύηηηα Αποθεμάηυν = Καθαπέρ πυλήζειρ / Αποθέμαηα 

 

3.5 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ. Γείρλεη πφζεο θνξέο εηζπξάηηνληαη νη 

απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο. 

Κςκλοθοπιακή Τασύηηηα Απαιηήζευν = Καθαπέρ πυλήζειρ με πίζηυζη / Πελάηερ 

 

3.6 Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Γηαζεζίκσλ. Δθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ησλ 

δηαζεζίκσλ ζε κηα ρξήζε. 

Κςκλοθοπιακή Τασύηηηα Γιαθεζίμυν = Καθαπέρ πυλήζειρ / Γιαθέζιμα 

 

4. Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ θεθαιαίσλ. Απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο θαη παξέρεη έλδεημε ηνπ θαηά πφζν πξαγκαηνπνηείηαη ν ζηφρνο 

δεκηνπξγίαο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Αποδοηικόηηηα Ιδίυν Κεθαλαίυν = Καθαπά κέπδη / Ίδια κεθάλαια 

 

Οη αξηζκνδείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπληεινχλ ζηελ εχξεζε ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη πην 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνη είλαη : 

 

5.1 Μέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα. Παξνπζηάδεη ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ζηηο απνζήθεο. 

Μέζη διάπκεια επένδςζηρ ζε αποθέμαηα = Αποθέμαηα Χ 365 ημέπερ / Καθαπέρ πυλήζειρ 

 

5.2 Μέζε Γηάξθεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ. Γίλεη ηε κέζε δηάξθεηα πνπ ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε γηα λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο απφ πσιήζεηο. Γειαδή : 

Μέζη διάπκεια είζππαξηρ απαιηήζευν = Πελάηερ Χ 365 ημέπερ / Καθαπέρ πυλήζειρ με πίζηυζη 

 

5.3 Μέζε Γηάξθεηα Πιεξσκήο Τπνρξεψζεσλ. Τπνινγίδεη ηελ κέζε ρξνληθή δηάξθεηα 

πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε λα εμνθιήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

Μέζη διάπκεια πληπυμήρ ςποσπεώζευν = Ππομηθεςηέρ Χ 365 ημέπερ / Αγοπέρ με πίζηυζη 

 

6.1 Σξέρνπζα ξεπζηφηεηα. Γείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Τπέσοςζα πεςζηόηηηα = Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό / Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 
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6.2 Άκεζε ξεπζηφηεηα. ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε, ηα απνζέκαηα σο ιηγφηεξν επρεξψο 

ξεπζηνπνηήζηκν ζηνηρείν, δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκεηή. 

Άμεζη πεςζηόηηηα = Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό – Αποθέμαηα / Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 

 

Οη αξηζκνδείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο δείρλνπλ ηελ θεθαιαηνπρηθή δηάξζξσζε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο. Οη δείθηεο πνπ εμεηάδνληαη 

είλαη νη αθφινπζνη : 

 

7.1 Ξέλα καθξνπξφζεζκα Κεθάιαηα / Ίδηα Κεθάιαηα . Δκθαλίδεη ηελ αλαινγία ησλ 

μέλσλ θεθαιαίσλ ζπγθξηλφκελα κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

7.2 Ξέλα καθξνπξφζεζκα Κεθάιαηα / Απαζρνιεζέληα θεθάιαηα. Δθθξάδεη ην πνζνζηφ 

πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα μέλα θεθάιαηα ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ησλ 

απαζρνιεζέλησλ θεθαιαίσλ. 

 

8.1 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ηφθσλ. Παξνπζηάδεη ην βαζκφ αζθάιεηαο ησλ δαλεηζηψλ. 

Απιθμοδείκηηρ κάλςτηρ ηόκυν = Σςνολικά κέπδη / Χπημαηοπιζηυηικά έξοδα 

 

8.2 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο κεξηζκάησλ. Τπνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαβνιήο 

κεξίζκαηνο κέζα ζηε ρξήζε. 

Απιθμοδείκηηρ κάλςτηρ μεπιζμάηυν = Καθαπά κέπδη / Μεπίζμαηα 

 

9. Αξηζκνδείθηεο παγηνπνίεζεο πεξηνπζίαο. Ο βαζκφο παγηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο 

κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε ηνλ αθφινπζν δείθηε, ν νπνίνο δίλεη ην 

κέγεζνο θαηά ην νπνίν ην πάγην ελεξγεηηθφ δηαθέξεη απφ ην θπθινθνξνχλ. 

Γείκηηρ παγιοποίηζηρ πεπιοςζίαρ = Πάγιο Δνεπγηηικό / Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό 

 

Οη αξηζκνδείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηαθφξσλ επελδχζεσλ. πλήζσο κειεηψληαη νη 

αθφινπζνη αξηζκνδείθηεο : 

 

10.1 Απαζρνιεζέληα Κεθάιαηα / Πάγην Δλεξγεηηθφ. Γείρλεη, ην θαηά πφζν ε αμία ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ θαιχπηεηαη κε θεθάιαηα κεγάιεο δηάξθεηαο. 

 

10.2 Ίδηα θεθάιαηα / Πάγην Δλεξγεηηθφ. Τπνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

παγίσλ επελδχζεσλ. 
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10.3 Καζαξφ θεθάιαην θίλεζεο / Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ην 

κέξνο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ θεθάιαηα κεγάιεο 

δηάξθεηαο. 

 

Οη αξηζκνδείθηεο ζε ηξέρνπζεο αμίεο ζπζρεηίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία κε ηα θέξδε, ηα κεξίζκαηα θαη ηα άιια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο είλαη νη εμήο : 

 

11.1 P/E Ratio. Αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ησλ επελδπηψλ, σο πξνο ην βαζκφ 

θηλδχλνπ, πνπ εκπεξηθιείεη ε κεηνρή θαη ηελ πηζαλή επέθηαζε ησλ θεξδψλ ηεο. 

P/E Ratio = Χπημαηιζηηπιακή Τιμή Μεηοσήρ/ Κέπδη ανά μεηοσή 

 

11.2 Μεξηζκαηηθή Απφδνζε ( Dividend Yield ). Παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

απφδνζε ηεο κεηνρήο. 

Μεπιζμαηική Απόδοζη = Μέπιζμα ανά Μεηοσή/ Τπέσοςζα ηιμή μεηοσήρ 

 

11.3 Market to Book Value. Αληαλαθιά ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο 

επηρείξεζεο. 

Market to Book Value = Τπέσοςζα ηιμή μεηοσήρ / Δζυηεπική ηιμή μεηοσήρ 

 

4.5 ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

 

πγθξηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νλνκάδνληαη νη θαηαζηάζεηο κε ινγηζηηθά 

ζηνηρεία δχν ή πεξηζζνηέξσλ ρξήζεσλ. Ζ ζπγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπληειείηαη κε ηελ θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ θαηά θαηεγνξίεο 

γηα κηα ζεηξά εηψλ. Σα ινγηζηηθά ζηνηρεία απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία φηαλ 

ζπγθξίλνληαη κε άιια ίδηα ή παξφκνηα πξνεγνπκέλσλ εηψλ ή ρξήζεσλ. Χο εθ ηνπ ηνπ, 

εηήζηα,εμακεληαία,ηξηκεληαία ή θαη κεληαία ζηνηρεία κπνξνχλ εχθνια λα ζπγθξηζνχλ κε 

ηα αληίζηνηρα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ ηάζε θαη ην ξπζκφ ηνπο δηαρξνληθά. 

 

Οη ζπγθξηηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ πην θαζαξά ηε θχζε θαη ηηο 

ηάζεηο ησλ ηξερνπζψλ κεηαβνιψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

επηρεηξήζεσο. ζν πεξηζζφηεξεοείλαη νη ρξήζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη 

ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο, ηφζν πην αμηφπηζηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμάγνπκε. 
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Γηα λα είλαη φκσο δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαρξνληθά, πξέπεη λα 

πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο : 

 

1. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ λα είλαη νκνηφκνξθε ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ζηηο 

νπνίεο αλαθέξνληαη. 

2. ηηο ίδηεο επηκέξνπο νκάδεο ζηνηρείσλ λα είλαη εληαγκέλα ηα απηά ζηνηρεία. 

3. Να ηεξνχληαη νη απηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαζ’φιε ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν.ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή απηψλ ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη, 

ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ αλαιπηή. 

4. Να ζεκεηψλνληαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ή ζηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ ηεξνχληαη, νη ζπγθξίζεηο κπνξεί 

λα δψζνπλ παξαπιαλεηηθή εηθφλα θαη λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο πνξείαο κηαο επηρεηξήζεσο ζην κέιινλ,είλαη 

απαξαίηεην λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ή πεξηζζφηεξεο 

πεξηφδνπο, δηφηη έηζη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απ’απηέο είλαη πην 

απνθαιππηηθέο γηα ηνλ αλαιπηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙO 5 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην, αξρηθά ζα εμεηάζνπκε ηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ θαη ζα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κεηαβνιή ησλ 

ινγαξηαζκψλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη ηηο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο κε θάζεηε κνξθή, κε βάζε θνηλνχ κεγέζνπο θαη κε βάζε 

αλάιπζε δεηθηψλ. 

 

5.1 VIVARTIA 

 

 

Οη πίλαθεο (A.1 έσο A.11) εκθαλίδνπλ ηνπο ζπγθξηηηθνχο ηζνινγηζκνχο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν (2002-2006 θ 2010-2011). 

 

Σν ζχλνιν ησλ παγίσλ ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν. Οκνίσο, ην πνζνζηφ ησλ παγίσλ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ δηεηία 

2002-2003 ην πνζνζηφ ησλ παγίσλ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ παξακέλεη 

ζηαζεξφ ελψ ηελ ηξηεηία 2004-2006 παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο. Σέινο ηελ 

δηεηία 2010-2011 είλαη νξηαθά ζηαζεξφ. 

 

Σν ζχλνιν ησλ απνζεκάησλ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ηελ εμεηαδφκελε επηαεηία. Ο ελ 

ιφγσ ινγαξηαζκφο παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε ηελ δηεηία 2002-2003 ελψ αθνινπζείηαη 

ζεκαληηθή πηψζε ηα επφκελα δχν ρξφληα. Σν 2006 απμάλεηαη ζεκαληηθά ελψ ηελ δηεηία 

2010-2011 παξνπζηάδεη κείσζε. Σν πνζνζηφ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνζέκαηα σο πξνο ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη αλάινγε απμνκείσζε. 

Ο ινγαξηαζκφο ησλ πειαηψλ αθνινπζεί πησηηθή πνξεία κέρξη ην 2005 ελψ ην 2006 

παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 46%. Σν 2011 είλαη κεησκέλνο θαηά 29% ζε ζρέζε 

κε ην 2006 ελψ ην 2012 βαίλεη κεηνχκελνο. Σν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ σο πξνο ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη αλάινγε δηαθχκαλζε. 

 

Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη ζπλερή κείσζε ηελ ηεηξαεηία 

2002-2005 ελψ ην 2006 παξνπζηάδεη αικαηψδε αχμεζε (47%). Σελ δηεηία 2010-2011 

ην θπθινθνξνχλ είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2006. 
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Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηελ πεξίνδν 2002-

2006. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηξηπιαζηάδνπλ ζρεδφλ ηελ αμία ηνπο ην 2006 ζε ζρέζε 

κε ην 2003. Σν 2010 είλαη κεησκέλα θαηά 27% ζε ζε ζρέζε κε ην 2006 ελψ ην 2011 

ζπλερίδνπλ ηελ πησηηθή ηνπο πνξεία. 

 

Ο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο ζε μέλα θεθάιαηα ηελ δηεηία 2002-2003 ζεκεηψλεη κία κηθξή 

πηψζε (πεξίπνπ 3%) ελψ ηε δηεηία 2005-2006 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε 

(πεξίπνπ 20%). Σν 2010 ηα μέλα θεθάιαηα ηεο Vivartia είλαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ην 

2006 θαηά 8,5% θαη ην 2011 ε πηψζε ζπλερίδεηαη. 

 

Οη πσιήζεηο ηεο Vivartia παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε ηελ πεληαεηία 2002-2006. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ην 2011 παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 39% ζε 

ζρέζε κε ην 2006, ελψ ην 2012 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε (28,5%) ζε ζρέζε κε ην 

2011. 

 

Δίλαη άμηα αλαθνξάο ε δηαθχκαλζε ζηα θέξδε θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

Σα θέξδε ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ην 2006 ζε ζρέζε κε ην 2005 θαζψο 

ππεξδηπιαζηάδνληαη (2005 :4,1 εθαη. 2006 :9,7 εθαη) ελψ ηελ δηεηία 2010-2011 

ζεκεηψλνπλ θαηαθφξπθε πηψζε θαη ε εηαηξία παξνπζηάδεη δεκηέο. Σν 2010 νη δεκηέο 

θηάλνπλ ηα 20 εθαη. Δλψ ην 2011 θηάλνπλ ηα 8 εθαη. 

 

5.2 ΦΑΓΔ 

 

 

Οη πίλαθεο (Β.1 έσο Β.11) εκθαλίδνπλ ηνπο ζπγθξηηηθνχο ηζνινγηζκνχο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν (2002-2006 θ 2010-2011). 

 

Σν ζχλνιν ησλ παγίσλ ηεο Φάγε παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν (2002-2006 & 2011-2012). Σν 2012 κάιηζηα, ηα πάγηα είλαη ππεξδηπιάζηα ζε 

ζρέζε κε ην 2005. 

 

Σν ζχλνιν ησλ απνζεκάησλ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ ηξηεηία 2002-2004 παξνπζηάδνπλ απμεηηθή πνξεία ελψ ηε δηεηία 

2005-2006 αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία. Σε δηεηία 2010-2011 ζεκεηψλνπλ αχμεζε ζε 
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ζρέζε κε ην 2006. Σν πνζνζηφ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνζέκαηα σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη αλάινγε δηαθχκαλζε. 

 

Ο ινγαξηαζκφο ησλ πειαηψλ ηελ ηεηξαεηία 2002-2005 αθνινπζεί απμεηηθή πνξεία ελψ 

ην 2006 κεηψλεηαη θαηά 5 % πεξίπνπ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ινγαξηαζκφο παξνπζηάδεη ην 2010  πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 45% ζε ζρέζε κε ην 2006. Σν 

2011 είλαη απμεκέλνο θαηά 28,7% ζε ζρέζε κε ην 2010. 

 

Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε θαηά ηελ 

πεληαεηία 2002-2006. Σν 2010 φκσο εκθαλίδεηαη κεησκέλν θαηά 31% πεξίπνπ ζε 

ζρέζε κε ην 2006. Σέινο, ην 2011 είλαη απμεκέλν θαηά 12% ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. 

 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδνπλ (κε εμαίξεζε ην 2003 πνπ έρνπλ κηθξή 

πηψζε) ζπλερή άλνδν ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη ην 2011 ηα 

ίδηα θεθάιαηα ηεο Φάγε είλαη δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ην 2003. 

 

Ο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο ζε μέλα θεθάιαηα ηε δηεηία 2002-2003 ζεκεηψλεη κία κηθξή 

πηψζε.ην ππφινηπν φκσο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ παξνπζηάδεη ζπλερή θαη 

αικαηψδε αχμεζε. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ην 2003 ν δαλεηζκφο θηάλεη ηα 15 εθαη., ην 

2011 μεπεξλάεη ηα 34 εθαη. 

 

Οη πσιήζεηο ηεο Φάγε εκθαλίδνπλ δηαθπκάλζεηο ηελ εμεηαδφκελε επηαεηία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ελψ ηελ ηξηεηία 2002-2004 παξνπζηάδνπλ απμεηηθή πνξεία, ην 2005 

κεηψλνληαη θαηά 5%.Σν 2006 απμάλνληαη θαηά 2% θαη θηάλνπλ ηα 34 εθαη. Σέινο, ην 

2010 νη πσιήζεηο βξίζθνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 2006 θαη ην 2011 είλαη απμεκέλεο θαηά 

14% πεξίπνπ. 

 

Σα θέξδε ηεο εηαηξίαο εκθαλίδνπλ έληνλεο απμνκεηψζεηο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

Σε δηεηία 2004-2005 ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε θαζψο απφ 8,8 εθαη. 

κεηψζεθαλ ζε 330 ρηιηάδεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙO 6 : ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΙΚΣΧΝ 

 

 

ην θεθάιαην 4.4 αλαθεξζήθακε ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξηζκνδείθηεο θαη ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ην 

παξφλ θεθάιαην αθνινπζεί ε θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ βαζηθφηεξσλ αξηζκνδεηθηψλ γηα 

θάζε κία επηρείξεζε μερσξηζηά. 

 

6.1 VIVARTIA ΚΑΙ ΦΑΓΔ 

 

Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε. 

H Vivartia ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη έρεη ρακειφηεξεο 

ηηκέο απφ ηελ Φάγε. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεκάδη φηη ε Vivartia πξαγκαηνπνηεί 

θέξδε κε κεγαιχηεξε δπζθνιία απφ φηη ε Φάγε. 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηνπ θαζαξνχ πεξηζψξηνπ θέξδνπο δείρλεη  ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ 

θέξδνπο πνπ πεηπραίλεη κηα επηρείξεζε απφ ηηο πσιήζεηο ηεο. Ζ Vivartia θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. πγθξηηηθά 

φκσο κε ηε Φάγε, ε Vivartia παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο. 

 

Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηεο Vivartia παξνπζηάδεη ηηκέο ρακειφηεξεο ηεο 

κνλάδαο θαζφιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θαη ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο Φάγε. 

Οη ρακειέο απηέο ηηκέο δείρλνπλ φηη ε εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία (ελεξγεηηθφ) γηα ηελ επίηεπμε πσιήζεσλ. 

 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ παγίνπ ηεο Vivartia παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ηελ 

εμεηαδφκελε επηαεηία. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηηκή ηνπ δείθηε θηλήζεθε απφ ην 1,58 

(κέγηζηε ηηκή) ην 2003 ζην 0,78 (ειάρηζηε ηηκή) ην 2006. Δπηπξνζζέησο, νη ηηκέο ηνπ 

δείθηε ηεο Vivartia είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο  Φάγε. Απηφ δείρλεη φηη ε Vivartia 

ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν εληαηηθά ηα πάγηα ηεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 

 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο ηεο Vivartia παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θαη παξνπζηάδεη ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο Φάγε (κε 

εμαίξεζε ην 2005). Ζ ζχγθξηζε απηή δείρλεη φηη ε Vivartia ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν 

εληαηηθά ην θπθινθνξνχλ ηεο γηα λα πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο ζε ζρέζε κε ηε Φάγε. 
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Ζ κέζε δηάξθεηα επέλδπζεο ζε απνζέκαηα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο θαη 

θπκαίλεηαη απφ 23 κέξεο ην 2005 κέρξη 41 κέξεο ην 2002. πγθξηηηθά κε ηελ Φάγε, ε 

Vivartia ηηο πεξηζζφηεξεο ρξνληέο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ έρεη κεγαιχηεξεο ηηκέο. 

Απηφ δείρλεη φηη ε Vivartia δηαηεξεί ηα απνζέκαηα ηεο γηα πεξηζζφηεξν θαηξφ. 

Ζ κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ ηεο Vivartia παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν δηαηεξψληαο φκσο ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο Φάγε. Χο εθ 

ηνπ ηνπ, ε Vivartia εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζε ιηγφηεξεο κέξεο απφ φηη ε Φάγε. 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Vivartia παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. Σηο 

ρξνληέο φκσο πνπ ε εηαηξία είλαη θεξδνθφξα, εκθαλίδεη πςειφηεξεο ηηκέο απφ απηέο 

ηεο Φάγε. 

 

Ζ ηξέρνπζα ξεπζηφηεηα ηεο Vivartia είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν κε εμαίξεζε ην 2004 θαη ην 2011. Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη ε 

εηαηξία δελ αληηπεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο κε εμαίξεζε ηηο πξναλαθεξζείζεο ρξνληέο. ε ζχγθξηζε κε ηελ 

Φάγε, ε Vivartia παξνπζηάδεη ρακειφηεξεο ηηκέο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε Φάγε 

εκθαλίδεη ηηκέο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο κεγαιχηεξεο  ηεο κνλάδαο ζε φιε ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν. 

 

Ζ δαλεηαθή επηβάξπλζε εθθξάδεη ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα μέλα θεθάιαηα ζε 

ζρέζε κε ηα απαζρνιεζέληα. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη 

θπκαίλεηαη απφ 59% ην 2005 κέρξη θαη 19,% ην 2011. πγθξηηηθά κε ηε Φάγε, ε Vivartia 

παξνπζηάδεη θαζφιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κηθξφηεξε δαλεηαθή επηβάξπλζε. 

 

Ο δείθηεο παγηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Vivartia είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο 

θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θαη παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο. Οη πςειέο ηηκέο πνπ 

παξνπζηάδεη ν δείθηεο ραξαθηεξίδεη ηε Vivartia σο εληάζεσο παγίνπ. ε ζχγθξηζε κε ηε 

Φάγε παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν.Σέινο, είλαη 

αμηνζεκείσην φηη ελψ ε Φάγε ηελ πεξίνδν 2002-2006 παξνπζηάδεη ηηκέο θάησ ηεο 

κνλάδαο, ην 2010-2011 ν δείθηεο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο θαη μεπεξλάεη ην 2. 
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ΚΔΦΑΛΑΙO 7 : ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηηο δχν κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ. Δθηφο απφ ηελ επηζήκαλζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αλάιπζε, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαη εθηίκεζε γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ 

θιάδνπ. 

 

Δθηηκάηαη φηη ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ζα νμπλζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. 

Χο απνηέιεζκα, νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ζα αλαδεηνχλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη 

αλάπηπμεο. Χο εθ ηνπ ηνπ, αλακέλνληαη ζπγρσλέπζεηο θαη ζπκκαρίεο εηαηξηψλ, 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε πσιήζεσλ θαη ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ σξηκφηεηα ηεο αγνξάο δεκηνπξγεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έληνλν αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη νμπλζεί νδεγψληαο ζε 

ζθιεξέο επηρεηξεκαηηθέο ζπγθξνχζεηο. Χο απνηέιεζκα  «κηθξνί» θαη «κεγάινη» 

αλαδεηνχλ ζπλερψο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο, θπξίσο κέζσ απμεκέλσλ 

δηαθεζηηθψλ δαπαλψλ, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, ή άιισλ ηξφπσλ. 

Σέινο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ηάζε ζπγθέληξσζεο ηνπ θιάδνπ, αλαδεηθλχνληαο 

επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο φρη κφλν ηεο 

εγρψξηαο αιιά θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Μαθξνπξφζεζκα φκσο νη πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή αγνξά γαιαθηνθνκηθψλ 

παξνπζηάδνληαη ζεηηθέο, παξά ηελ χπαξμε αληαγσληζκνχ θαη ησλ δχζθνισλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.  
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