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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 

Liquidity Ratios 

 

ENNOIA 

 

Η έλλνηα ηεο ξεπζηόηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα κηαο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεί ηηο βξαρπρξόληεο ππνρξεώζεηο ηεο θαη λα δηαζέηεη επηπιένλ ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ώζηε 

λα κπνξεί λα αληηκεηωπίδεη έθηαθηα ηακεηαθά έμνδα ή λα κπνξεί λα δξάηηεη επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο πνπ ηεο δίδνληαη, λα δηαζέηεη δειαδή σπημαηοοικονομική εςκαμτία. 

Σν λα θαηέρεη κεηξεηά δηαζέζηκα κηα νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηε 

βξαρπρξόληα επηβίωζή ηεο, αθνύ ζε νκαιέο θαη πγηείο νηθνλνκηθά ζπλζήθεο, ζα πξέπεη ην 

θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηεο επηρείξεζεο λα θαιύπηεη ηηο βξαρπρξόληεο ππνρξεώζεηο ηεο ή 

δηαθνξεηηθά, ηα σπήμαηα πος ηηρ οθείλοςν οι πελάηερ ηηρ να είναι πεπιζζόηεπα από αςηά πος 

οθείλει η ίδια ζε ηπίηοςρ και ππομηθεςηέρ. 

Όπωο γίλεηαη θαηαλνεηό, ηίζεηαη ζηελ θξίζε θαη ζηηο επηινγέο θάζε απνηειεζκαηηθήο 

Γηνίθεζεο λα εμαζθαιίζεη έλα ειάρηζην ηακεηαθώλ εηζξνώλ ζε κεληαία βάζε εθαξκόδνληαο ηηο 

αλάινγεο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ ην επίπεδν ξεπζηόηεηαο πνπ ζα δηαζέηεη ε επηρείξεζε λα 

θαιύπηεη ηηο ηξέρνπζεο ηακεηαθέο ηεο αλάγθεο. 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 

 

Κεθάλαιο Κίνηζηρ = Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό – Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

Απιθμοδείκηηρ Γενικήρ ή 

Έμμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ   

(Current Ratio)  

 

= Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

Απιθμοδείκηηρ Ειδικήρ ή 

Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ (Quick 

Ratio) 

 

=           Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό - Απνζέκαηα 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο – Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 

Απιθμοδείκηηρ Σαμειακήρ 

Ρεςζηόηηηαρ Ι   (Absolute 

Liquid Ratio) 

 

=                         Γηαζέζηκα + Υξεόγξαθα 

   Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο – Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 

 

Απιθμοδείκηηρ Αμςνηικού 

Υπονικού Διαζηήμαηορ 

= Γηαζέζηκα + Υξεόγξαθα + Απαηηήζεηο 

    Ηκεξήζηεο Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 

 

*Ππόκειηαι για ηα ημεπήζια έξοδα πος καλείηαι να πληπώζει η επισείπηζη 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

Η δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο κηαο επηρείξεζεο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο εηδηθά ζε επνρέο  

όπνπ θπξηαξρεί ε νηθνλνκηθή ύθεζε θαη νη ζπλαιιαγέο κε πίζηωζε έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί. ε απηά 

ηα πιαίζηα, εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη ελ ιόγω δείθηεο ζα πξέπεη λα θπκαίλνληαη ζηα 

παξαθάηω όξηα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ξεπζηόηεηαο πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη κηα πγηήο βξαρπρξόληα επηβίωζε. 

                                                                  

Απιθμοδείκηηρ Όπια 

Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο    1,2 < ΓΡ < 2 

Δηδηθήο Ρεπζηόηεηαο   0,5 < ΑΡ <1 

Σακεηαθήο Ρεπζηόηεηαο     1,1 – 0,2 

 

 

 

 

 

  


