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ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Μία ευρύτατη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών διατίθεται μέσω του λιανικού εμπορίου 
στους καταναλωτές. Η δομή του λιανικού εμπορίου έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές κατά 
τα τελευταία 30 χρόνια. Η εξέλιξη του παραδοσιακού συστήματος διάσπαρτων 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου οδήγησε στην ανάπτυξη οργανωμένων δικτύων 
διανομής, τα οποία δημιούργησαν κυρίαρχες δομές λιανεμπορίου που τροφοδότησαν 
την οικονομική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Οι αριθμοί εδώ είναι χαρακτηριστικοί για 
τα μεγέθη του λιανεμπορίου:

• 30% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον κλάδο.

• 14% των απασχολουμένων εργάζεται στον κλάδο

• 13% της προστιθέμενης αξίας δημιουργείται από τις υπηρεσίες τους.
Σήμερα , ειδικότερα στα τρόφιμα η αγορά έχει φθάσει στα όρια της ανάπτυξής της. Ετσι 
μεταξύ των ετών 1989-1995 η πραγματική ζήτηση τροφίμων στην Ευρώπη αυξήθηκε 
κατά 6,4% , ενώ αντίστοιχα η προσφορά αυξήθηκε κατά 9,4% .Είναι ευνόητο ότι η 
απόκλιση αυτή των δύο μεγεθών εντείνει σημαντικά τον ανταγωνισμό , μία κατάσταση 
η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί στο μέλλον.
Η αύξηση της προσφοράς σηματοδοτείται από καθημερινές εκστρατείες “νέων” ( ή 
ονομαζόμενων νέων) προϊόντων που υποστηρίζονται από εντατική διαφήμιση και 
προώθηση. Ανάλογα δημιουργούνται καταναλωτικά πρότυπα υπερκατανάλωσης και 
νέοι τρόποι ζωής (life styles).
Οι τάσεις που επικρατούν σήμερα στο λιανεμπόριο είναι

• Συγκέντρωση ολοένα και περισσότερων κατηγοριών προϊόντων μέσα στα μεγάλα 
υπέρ μάρκετ και σούπερ μάρκετ

• Επέκταση των μεγάλων αλυσίδων σε χώρες εκτός της μητρικής.
• Ραγδαία αύξηση των ιδιωτικών μαρκών (private labels)

• Στρατηγικές συμμαχίες και ανάπτυξη αλυσίδων στα διάφορα είδη προϊόντων (πολλές 
φορές μέσω franchising)

• Αυξημένη χρήση της τεχνολογίας
Τα δεδομένα που επικρατούν στην Ευρώπη σήμερα εκφράζουν απόλυτα τις τάσεις 
αυτές. Ετσι στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αντιστοιχούν για κάθε 1.000 

κατοίκους 8,3 καταστήματα, ενώ στις νότιες χώρες η αναλογία είναι σημαντικά 

διαφορετική , στην Πορτογαλία για παράδειγμα αντιστοιχούν 17,3 καταστήματα ανά 

1.000 κατοίκους. Ανάλογες είναι και οι διαφορές στα μεγέθη των καταστημάτων μεταξύ
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Βορρά και Νότου. Αν συγκρίνουμε τον μέσο αριθμό απασχολούμενων ανά κατάστημα 
θα δούμε ότι στην Αγγλία είναι 8,7 εργαζόμενοι, ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα είναι 1,9 
άτομα ανά κατάστημα. Η συγκέντρωση και η αύξηση του μεγέθους των ισχυρών 

αλυσίδων αποτελεί πραγματικότητα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως 
προκύπτει και από τον πίνακα που ακολουθεί σε 9 από τις 16 ευρωπαϊκές χώρες οι 
τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου κατέχουν περισσότερο από το 50% των 
συνολικών πωλήσεων, ενώ σε κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ξεπερνάει το 80%
Η δημιουργία των πανίσχυρων αυτών αλυσίδων , οδήγησε τις μικρομεσαίες αλλά και 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε συνασπισμούς , όπως η EMD και η AMS οι οποίες 
κατέχουν μερίδια βάσει τζίρου το 1994 στην ευρωπαϊκή αγορά της τάξης 11,3% και 
9,7% αντίστοιχα. Η επέκταση πέρα από τα γεωγραφικά όρια της “μητρικής” τους χώρας 
αποτέλεσε το στόχο των περισσότερων πολυεθνικών αλυσίδων κατά την τελευταία 
δεκαετία και έτσι οι κινήσεις εγκατάστασης σε άλλες χώρες διπλασιάστηκαν κατά το 
διάστημα 1990-1997 σε σχέση με τη δεκαετία του 1980. Το 60% αυτών των κινήσεων 
προέρχονταν από τη Γαλλία , τη Γερμανία και τη Μ.Βρετανία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
αγορές των χωρών αυτών είναι οι μεγαλύτερες σε όγκο και σε αξία λιανικών πωλήσεων. 
Η συνήθης στρατηγική που ακολουθούν οι πολυεθνικές στις νέες χώρες είναι η 

δημιουργία ενός είδους καταστήματος λιανικής και στη συνέχεια αφού αποκτήσουν 
γνώση της εγχώριας αγοράς η επέκτασή τους και σε άλλα είδη καταστημάτων. Η 
στρατηγική αυτή σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται και από τα χαρακτηριστικά της αγοράς. 
Σε χώρες όπου οι τοπικοί λιανέμποροι είναι υπολογίσιμοι και η τοπική αγορά είναι 
ανεπτυγμένη αλλά με μέτριο δείκτη συγκέντρωσης CR 101 , οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται με ένα μόνο είδος καταστήματος στην αρχή. Ετσι για παράδειγμα 
στην Ελλάδα η εταιρία Promodes δραστηριοποιήθηκε αρχικά στα υπέρ μάρκετ και στη 
συνέχεια πέρασε στα εκπτωτικά καταστήματα (discount). Σε χώρες με υψηλούς δείκτες 
συγκέντρωσης CR 10 και με τοπικούς λιανέμπορους που είναι αρκετά δυνατοί, οι 
πολυεθνικές λιανεμπορικές επιχειρήσεις προχωρούν σε επιλεκτικές εξαγορές εγχώριων 
εταιριών. Ετσι ο κολοσσός Wal Mart εξαγόρασε στη Γερμανία την Wertkauf, την 
Interspar και την Spar αποκτώντας 95 υπερκαταστήματα. Σε άλλες λιγότερο 
αναπτυγμένες αγορές πολυεθνικοί γίγαντες εξαγοράζουν τοπικές επιχειρήσεις, όπως 
έγινε στην Τσεχία, την Πολωνία και την Ουγγαρία όπου η γερμανική Metro εξαγόρασε

1 CR 10 =ποσοστό που καταλαμβάνουν οι 10 μεγαλύτερες λιανεμπορικές εταιρίες τροφίμων προς το 

σύνολο του λιανεμπορίου τροφίμων της συγκεκριμένης αγοράς.
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τις μεγάλες εταιρίες. Σύμφωνα με τους Myers και Alexander (1997) οι μεσογειακές και οι 
ανατολικές χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ελκυστικότητα για ανάπτυξη μέχρι το 

2000.

Η δημιουργία των αλυσίδων είναι ένα ακόμη φαινόμενο της εξέλιξης του λιανεμπορίου 
σε παγκόσμια κλίμακα. Η εξέλιξη αυτή προσλαμβάνει διάφορες μορφές, και η πιο γοργά 
αναπτυσσόμενη σήμερα μορφή είναι αυτή του “εκπτωτικού” καταστήματος (discount 

market). Εχει διαπιστωθεί ότι το 15% των χρημάτων που δαπανά ο ευρωπαίος 
καταναλωτής απορροφώνται από τα εκπτωτικά καταστήματα.2 Κατά την πενταετία 1991- 
1996 τα καταστήματα Discount αύξησαν το μερίδιο αγοράς που κατείχαν στο 
λιανεμπόριο κατά 70%, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων αυξήθηκε από 15.507 σε 
26.059. Σε μερικές χώρες , όπως η Γαλλία, τα υπέρ μάρκετ αναλαμβάνουν και το ρόλο 
του discounter. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.
Οι λιανεμπορικές αλυσίδες επιχειρούν τα τελευταία χρόνια δραστική αύξηση των 
κωδικών που αντιστοιχούν στα αγαθά ιδιωτικής ετικέτας (private labels) ευελπιστώντας 
ότι σταδιακά θα αυξήσουν το μερίδιό τους στον ετήσιο τζίρο. Στην Ευρώπη τα ποσοστά 
των ιδιωτικών μαρκών στο σύνολο των πωλήσεων είναι εξαιρετικά υψηλά, στη Μεγάλη 
Βρετανία για παράδειγμα τα ποσοστά αυτά φθάνουν το 43,2 %της συνολικής αξίας των 
ετήσιων πωλήσεων. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 5% - 8% και οι 
λιανέμποροι έχουν στρέψει την προσοχή τους προς αυτόν τον τομέα, διαβλέποντας 
αύξηση της ζήτησης των προϊόντων ιδιωτικών σημάτων στα επόμενα χρόνια. Το 

πλεονέκτημα που παρουσιάζουν τα προϊόντα αυτά για τους καταναλωτές είναι η χαμηλή 
τιμή, ενώ για τον λιανέμπορο τα περιθώρια κέρδους δε θίγονται αφού το κόστος 
παραγωγής τους , διακίνησής τους και μάρκετινγκ είναι χαμηλό. Αντίθετα εκτός από το 
οικονομικό όφελος που προσφέρουν για το λιανέμπορο, αυξάνουν την 
αναγνωρισιμότητα (awareness) των αλυσίδων. Εχοντας κατανοήσει το ρόλο που 
μελλοντικά μπορούν να παίξουν οι ιδιωτικές μάρκες στην αφοσίωση του πελάτη (brand 
loyalty) στο κατάστημα/φίρμα , στοχεύουν στη βελτίωση της εικόνας που έχει ο 
καταναλωτής για τα προϊόντα ιδιωτικών μαρκών , με βελτίωση τόσο της ποιότητας, όσο 
και της συσκευασίας και σηματοποίησης των προϊόντων.

2 Ερευνα της NIELSEN με θέμα: “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ DISCOUNT ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ”

5



Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ιδιωτικών μαρκών , 

όπως τα αναφέρουν οι Ευρωπαίοι Λιανέμποροι

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (%)

Καλύτερο περιθώριο κέρδους 82%

Παραλλαγές τιμών έναντι των πρώτων μαρκών 68%

Καλύτερη ανταγωνιστικότητα για το Κατάστημα 65%

Δημιουργία καλύτερης ανταγωνιστικότητας για το Κατάστημα 62%

Πηγή: PLMA- Private Labels Manufacturers' Association

Πολλές φορές η ανάπτυξη αλυσίδων γίνεται μέσω της δικαιόχρησης (franchising), η 
οποία έχει πολλαπλά οφέλη, με κυριότερο τη συνένωση κεφαλαίων και τη δυνατότητα 
δημιουργίας οικονομιών κλίμακας για τους συμμετέχοντες. Ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης γνωρίζει το franchising στη λιανική πώληση υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα των Ινστιτούτων Αδυνατίσματος όπου μερίδιο 70% περίπου της 
αγοράς κατέχουν μεγάλες αλυσίδες ινστιτούτων. Η ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης 
φαίνεται να έχει δώσει μεγάλη ώθηση στον κλάδο. Ετσι ενώ το 1994 η αγορά των 
σχετικών υπηρεσιών γνώριζε μία ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 7,14% περίπου , το 
1997 παρουσίασε ανάπτυξη 35%.3
Η τεχνολογία που έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στο λιανεμπόριο αναμένεται επίσης 
να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο μέλλον , όχι μόνο στον τρόπο λειτουργίας των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου αλλά και στη σχέση καταναλωτή - λιανεμπόρου.
Η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα 

των σημείων πώλησης των λιανεμπόρων, προσφέροντας λύσεις σε θέματα διαχείρισης 

αποθεμάτων, αποθήκευσης, τιμολόγησης και άλλα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της ιαπωνικής αλυσίδας 7- eleven, η οποία εξειδικεύεται στο one-stop-shopping και την 
επιλογή και τοποθέτηση των προϊόντων βάσει αναγκών του πελάτη (need-based 
assortment) . Η τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια μπορεί να αλλάξει κατά τη 
διάρκεια της ημέρας , ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, έτσι 
για το πρωινό χρησιμοποιείται διαφορετική διάταξη από αυτήν που θα χρησιμοποιηθεί 
τις ώρες του μεσημεριανού και του βραδινού. Η αλυσίδα αυτή έχει αυξημένες ανάγκες 

γρήγορης ανταπόκρισης και έτσι στηρίζεται σε ένα πληροφορικό σύστημα που

3 Πηγή : Ερευνα ICAP , 1998. Δημοσίευση Περιοδικό : Retail Business, 22 Φεβρουάριου 1999.
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λειτουργεί σαν βάση για την βέλτιστη διαχείριση του κάθε καταστήματος. Ετσι 
διαχειρίζεται ηλεκτρονικά περίπου 100 εκατ. Κωδικούς.
Σύμφωνα με το περιοδικό Fortune (March 1,1999) ο κυριότερος λόγος που η εταιρία 

Wal Mart βρίσκεται μεταξύ των 10 περισσότερο αξιοθαύμαστων εταιριών είναι η 
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η επικοινωνία μεταξύ των 3.000 καταστημάτων και της 
διοίκησης γίνεται μέσω δορυφόρου από το 1976. Με τη βοήθεια της Glass 
δημιουργήθηκε για την εταιρία ένα πληροφορικό σύστημα που υποστηρίζει όλη την 
πορεία των προϊόντων από την παραγωγή έως την τελική τοποθέτησή του στο ράφι. Το 
πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και λόγω του μεγέθους της η εταιρία έχει 
μικρό κόστος (0,5% των πωλήσεων της έναντι του μέσου 1,43% του κλάδου)
Οσο αφορά τη χρήση της τεχνολογίας από την πλευρά των καταναλωτών και τη 
διενέργεια αγορών μέσω του δυαδικτύου, παρόλο που ακόμη υπάρχουν κάποιοι 
περιορισμοί στη χρήση της φαίνεται να αλλάζει την καταναλωτική συμπεριφορά και να 
δημιουργεί μία νέα μορφή αγοράς για τους λιανέμπορους του μέλλοντος. Η εξέλιξη 
μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την πλευρά των τελευταίων, αφού η νέα 
“ηλεκτρονική” αγορά μπορεί να μειώσει τα περιθώρια κέρδους, να εντείνει τον 
ανταγωνισμό και κυρίως τον ανταγωνισμό τιμών και να δώσει τη δυνατότητα στον 
πελάτη να λαμβάνει άμεση πληροφόρηση για τα προϊόντα χωρίς κόστη μετακίνησης, 
προσωπικής έρευνας κλπ.4

ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το λιανεμπόριο αποτελεί ένα βασικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας , αξίας περίπου 1,4 
τρις δρχ. ετησίως5, και αυτή τη στιγμή διέπεται από σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις.
Η παραδοσιακή μορφή του λιανεμπορίου στην Ελλάδα ήταν μικρά καταστήματα, 

συνήθως ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια όμως προέκυψαν 
νέες μορφές καταστημάτων , όπως τα μεγάλα σούπερ μάρκετς και υπέρ μάρκετ , τα 
οποία δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τους μικρούς λιανέμπορους . 
Ετσι ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων μειώνεται συνεχώς.

4 Yannis Bakos, 'Reducing Buyers Search Costs: Implications for Electronic Marketplaces' 
Management Science, Vol.43, Num.12, December 1997.
5 Πηγή: Εφημερίδα :To Βήμα της Κυριακής, Ανάπτυξη, 6.6.1999
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Πηγή: NIELSEN

Τα ελληνικά σούπερ μάρκετ (καταστήματα με επιφάνεια πωλήσεων 200τμ και 2 

ταμειακές μηχανές) αυξήθηκαν από 2.331 το 1997 σε 2.477 το 1998 , δηλαδή αύξηση 

κατά 6,3%. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αύξηση πραγματοποιήθηκε κυρίως στις αλυσίδες, 

δηλαδή σε επιχειρήσεις με τρία και πάνω καταστήματα.

Η κατανομή των καταστημάτων λιανικής πώλησης στην Ελλάδα είναι ανομοιογενής. 

Περίπου το 41% του όγκου όλων των πωλήσεων πραγματοποιείται στην περιοχή της 

Αττικής στην οποία βρίσκεται περίπου 37% του πληθυσμού της Ελλάδας. Ο αριθμός 

των καταστημάτων που βρίσκονται στην Αττική αποτελεί το 21% του συνολικού αριθμού 

των καταστημάτων της χώρας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα μεγάλα καταστήματα 

επικρατούν στα αστικά κέντρα. Αντίθετα στη Θράκη και στη Μακεδονία, όπου 

πραγματοποιείται το 13% των συνολικών πωλήσεων, βρίσκεται το 22% των 
καταστημάτων.

Στην αλλαγή της μορφής του λιανεμπορίου συνετέλεσε και η είσοδος στην αγορά των 

γιγάντων του εξωτερικού. Η είσοδος στις αρχές της δεκαετίας του 1990 του βελγικού 
ομίλου Delhaize Le Lion και του γαλλικού Promodes φανέρωσε το ενδιαφέρον των 
ξένων επιχειρηματικών κολοσσών για την Ελλάδα. Οι εταιρίες Lidl και Carrefour είναι οι 
τελευταίοι των νεοεισερχόμενων, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική 

επιλογή για τις πολυεθνικές εταιρίες.
Ο ανταγωνισμός τιμών που εντείνεται μεταξύ των μεγάλων λιανεμπόρων και η 

εισαγωγή των μεγάλων εκπτωτικών καταστημάτων (discount) πρόκειται να 

δυσχεραίνουν ιδιαίτερα τη θέση των Ελλήνων λιανεμπόρων. 5

5 Πηγή: Εφημερίδα :Το Βήμα της Κυριακής, Ανάπτυξη, 6.6.1999
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Τα πρώτα εκπτωτικά καταστήματα της ελληνικής αγοράς ήταν τα super markets Dia, τα 
οποία ήδη διαθέτουν 163 καταστήματα. Στην ίδια κατηγορία δραστηριοποιείται και ο 
όμιλος Lidl , ενώ ο τρίτος παίκτης της κατηγορίας είναι τα καταστήματα Bazaar Discount 
ΑΕ που δεν ανήκει σε κάποιο πολυεθνικό όμιλο αλλά στην οικογένεια Βερούκα.
Ενας άλλος ισχυρός ελληνικός όμιλος , ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερη ευελιξία στη 
συνεργασία του με τις μεγάλες πολυεθνικές είναι ο όμιλος Μαρινόπουλου (Νίκη ΑΕ).
Οι έλληνες λιανέμποροι προχώρησαν σε κάποιες μεταξύ τους συνεργασίες προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν την απειλή των ξένων πολυεθνικών, αλλά οι συνεργασίες αυτές 
παρουσιάζονται μάλλον χαλαρές και εντοπίζονται κυρίως στην προσπάθεια 
εξασφάλισης φθηνότερων τιμών από τους προμηθευτές και όχι σε προσπάθειες 

οργανωμένης ανάπτυξης και προστασίας των συμφερόντων τους διαχρονικά.
Οι πωλήσεις των 10 μεγαλύτερων λιανεμπόρων και τα κέρδη τους για το 1997 και 19986 
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1998 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1997 ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ

ΤΗΣ (σε δισ.δρχ.) (σε δισ.δρχ.) 1998 1997

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (σε δισ.δρχ.) (σε δισ.δρχ.)

Νίκη ΑΕ 190,3 175,7 434,1 789

Σκλαβενίτης ΑΕΕ 162,8 145,9 3.995 3.600

Βασιλόπουλος ΑΕ 129,8 106,9 2.269 1.849

Βερόπουλοι ΑΕΒΕ 133,4 117 211,8 1.022

Τροφο ΑΕ 87,1 79,1 781 719

Continent ΑΕ 86 75,6 -664,4 -1.560

Ατλάντικ 82,8 37,8 426,7 65,3

Μέτρο ΑΕ 73,6 63,9 1.400 1.300

Πεντε ΑΕ 61,1 53,4 3.139 2.555

Μασούτης ΑΕ 58,2 49,2 1.082 911

ΣΥΝΟΛΟ 1.065 905 13.074 11.250

6 Πηγή: Εφημερίδα :Το Βήμα της Κυριακής, Ανάπτυξη, 6.6.1999
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Παρατήρησεις:

1. Στον όμιλο Μαρινόττουλου ανήκουν επίσης και οι εταιρίες Υπέρ Μαρινόπουλος 

ΑΒΕΤΕ , οι πουλήσεις της οποίας ανήλθαν το 1998 στα 33,5 δισ.δρχ. έναντι 38,6 

δισ.δρχ. το 1997 και η Dia Hellas ΑΕ που είχε πωλήσεις ύψους 22,8 δισ.δρχ. -Δε 

συνυπολογίζονται οι πωλήσεις μέσω franchising-έναντι 13,5 δισ. δρχ. το 1997. Οι 

συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 330 δισ. περίπου

2. Στην εταιρία Βερόπουλοι ΑΕΒΕ συμπεριλαμβάνεται και η Χαλκιαδάκης ΑΕ , ενώ 

στον όμιλο ανήκει και η Ευρώτας ΑΕ.
3. Στη Τροφο ΑΕ συμπεριλαμβάνεται και η εταιρία ΕΝΑ ΑΕ

4. Ο ισολογισμός της Ατλάντικ για το 1997 δεν αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος

5. Στην Πέντε ΑΕ συμπεριλαμβάνεται και η ΑΡΓΩ ΑΕ.

Η αύξηση των ιδιωτικών μαρκών είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς 

Παρόλο που τα ποσοστά πωλήσεων των ιδιωτικών μαρκών απέχουν ακόμη αρκετά 

από τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών, είναι φανερή η ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια. 

Σε αυτό συνέβαλαν και οι αλλαγές των αγοραστικών συνηθειών των Ελλήνων 

καταναλωτών.

1990 1998 2000 est.

Ετος

Πηγή: The world of Supermarkets
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Αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικών μαρκών

Περιοχή % των καταναλωτών

Αθήνα 65

Θεσσαλονίκη 66

Αστικές περιοχές 59

Μέσο ποσοστό 62

0 λόγος για τον οποίο αγοράζουν οι καταναλωτές ιδιωτικές μάρκες

Λόγος % των καταναλωτών

Εχουν καλύτερη τιμή 81

Είναι καλύτερης ποιότητας από άλλες 6

Είναι γενικά καλής ποιότητας 12

Δεν βρίσκουν τη μάρκα που θέλουν 4

Ετσι τυγχαίνει μερικές φορές 9

Για δοκιμή 1

Πηγή: Centrum , Οκτώβριος 19977

Είναι προφανές ότι οι γενικότερες διεθνείς τάσεις του λιανεμπορίου (έχουν αναφερθεί 
στο προηγούμενο κεφάλαιο) φαίνεται να επεκτείνονται και στον ελλαδικό χώρο. Το πιο 
σημαντικό δεν είναι η περιγραφή των τάσεων, είναι η εκτίμηση του ρυθμού αφομοίωσης 
των τάσεων από τον Ελληνα καταναλωτή. Αυτός , όπως προκύπτει και από τις 
επιφυλακτικές τους στρατηγικές κινήσεις, είναι και ο προβληματισμός των μεγάλων 
πολυεθνικών εταιριών. Είναι γεγονός ότι ο Ελληνας καταναλωτής μέχρι και την 
προηγούμενη δεκαετία είχε διαφορετικές αγοραστικές συνήθειες από το μέσο Ευρωπαίο. 
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ή καταναλωτική συμπεριφορά του Ελληνα αλλάζει με 
γρήγορους ρυθμούς.

7 Η ταυτότητα της έρευνας αυτής και άλλων ερευνών των οποίων τα αποτελέσματα αναφέρονται στο 

κείμενο παρουσιάζεται στο παράρτημα
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τους Levy και Weitz στο βιβλίο τους Retailing Management η στρατηγική 
λιανικής πώλησης είναι μία σειρά αποφάσεων που βασίζονται σε αναλύσεις των 
συνθηκών της αγοράς και των δυνάμεων και αδυναμιών της επιχείρησης και αφορούν τα 
στοιχεία που καθορίζουν αυτό που οι συγγραφείς ονομάζουν “μίγμα λιανικής” (retail 
mix). Το μίγμα λιανικής αποτελείται από την επιλογή της τοποθεσίας και τη διαμόρφωση 
του καταστήματος , την ποικιλία των εμπορευμάτων, την τιμολόγηση , την διαφήμιση και 
την προώθηση, τη διαδικασία προσωπικής πώλησης που ακολουθείται και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες.
Σε μία άλλη προσέγγιση οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Hofstra , Berman και Evans, 
θεωρούν ότι κατά τη κατάρτιση της στρατηγικής λιανικής πώλησης οι αποφάσεις που 
πρέπει να λάβει η εταιρία αφορούν δύο κατηγορίες μεταβλητών. Στην μία κατηγορία 
υπάγονται μεταβλητές που καθορίζονται ουσιαστικά από την εταιρία, δηλαδή αποτελούν 
επιλογή της εταιρίας και στην άλλη μεταβλητές του περιβάλλοντος τις οποίες η εταιρία 
δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα , αλλά πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές. Η εταιρία 
πρέπει να συνεκτιμήσει τις δύο κατηγορίες μεταβλητών στις στρατηγικές της αποφάσεις. 
Η πρώτη κατηγορία ονομάστηκε “ελεγχόμενες μεταβλητές (controllable variables)” και η 
άλλη κατηγορία “μεταβλητές εκτός ελέγχου (uncontrollable variables)”.
Οι μεταβλητές αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Θέση καταστήματος • Καταναλωτές

• Οργάνωση και διοίκηση καταστήματος • Ανταγωνισμός

• Επιλογή εμπορευμάτων και τιμολόγηση • Τεχνολογία

• Επικοινωνία με τον πελάτη • Οικονομικές συνθήκες

• Εποχικότητα

• Νομικοί περιορισμοί
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Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά δύο ελεγχόμενες μεταβλητές , τη θέση του 
καταστήματος και το προσωπικό πωλήσεων. Παρουσιάζονται μοντέλα που 
αποσκοπούν να καθορίσουν τα στοιχεία που οδηγούν στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων για αυτές τις μεταβλητές και περιγράφονται περιπτώσεις μελέτης εταιριών 

από την ελληνική πραγματικότητα.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι αποφάσεις που πρέπει να λάβει η εταιρία που έχει επιλέξει να αναπτύξει το δίκτυο 
πωλήσεων της και να αυξήσει τα σημεία διάθεσης των προϊόντων της αφορούν τα 
παρακάτω ερωτήματα :

• Ποια περιοχή είναι η καταλληλότερη για την εγκατάσταση του νέου σημείου 
πώλησης, δηλαδή πώς γίνεται η επιλογή της αγοράς ή των αγορών που 
επιλέγουμε να προσεγγίσουμε

• Πόσα νέα σημεία πώλησης πρέπει να αναπτύξουμε στις επιλεγείσες αγορές.

• Σε ποιο γεωγραφικό σημείο ακριβώς πρέπει να τοποθετηθούν τα νέα σημεία 
πώλησης

• Τι μέγεθος και τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει το συγκεκριμένο σημείο πώλησης.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ LILLIEN-KOTLER-MOORTHY

Οι Lillien, Kotler και Moorthy (1996) αντιμετωπίζουν το θέμα της επιλογής θέσης σημείου 
πώλησης ως διαδικασία επιμέρους βημάτων. Τα βήματα αυτά είναι:
Επιλονή avooac ή ανορών που θα προσεννίσουυε
Με την έννοια της αγοράς νοείται η γεωγραφική περιοχή στην οποία σκοπεύουμε να 
εγκαταστήσουμε τα σημεία πώλησης. Δηλαδή σε ποια πόλη, νομό, χώρα ή ευρύτερα 
διασυνοριακή περιοχή (σύμπλεγμα περισσοτέρων χωρών) επιλέγουμε να 
δραστηριοποιηθούμε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη φάση μπορεί να 
χαρακτηριστεί σαν μακροσκοπικό (macroproblem) σε αντίθεση με το πρόβλημα 
επιλογής του καταστήματος που χαρακτηρίζεται ως μικροσκοπικό (microproblem).
Νέα σημεία πώλησης μπορεί να εγκατασταθούν σε περιοχές που έχει ήδη παρουσία η 
εταιρία με σκοπό να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, ή σε περιοχές που η εταιρία έκρινε 
ότι αποτελούν πιθανές πηγές κερδών. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της εταιρίας 
όμως βασίζεται στη δυνατότητα πραγματοποίησης κερδών στην συγκεκριμένη περιοχή. 
Ο σκοπός των περισσότερων μοντέλων σε αυτή την φάση θα ήταν η μέτρηση αυτής της 
δυνατότητας πραγματοποίησης κερδών στη συγκεκριμένη περιοχή (market area profit 

potential)
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Τρεις βασικοί παράμετροι πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα μοντέλο:
Si = ο όγκος πωλήσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρία στην περιοχή ί.

Ζι = το ύψος των κερδών που μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρία στην περιοχή ί.
V(Zj) = η παρούσα αξία των κερδών που αναμένεται να πραγματοποιήσει η εταιρία στην 
περιοχή ί.
Η επιδίωξη μας είναι να προσδιορίσουμε το ύψος των πωλήσεων που μπορεί να 
πραγματοποιήσει η εταιρία στην περιοχή ί, να αφαιρέσουμε τα εκτιμώμενα έξοδα 
πωλήσεων και να προσδιορίσουμε το ύψος των κερδών που μπορεί να πετύχει η εταιρία 
στην περιοχή. Φυσικά τα κέρδη δεν θα είναι διαχρονικά σταθερά, αλλά θα παρουσιάζουν 
διακυμάνσεις, θα αυξάνονται και θα μειώνονται κατά τη διάρκεια των η χρονικών 
περιόδων (συνήθως ετών) και θα αποδίδουν μία σειρά χρηματορροών των οποίων η 

παρούσα αξία υπολογίζεται με επιτόκιο το αναμενόμενο επιτόκιο απόδοσης (target rate) 
της εταιρία.

Υπολονισυόζ του ύψους των πωλήσεων στην πεοιοχή
Για να υπολογίσει την πρώτη παράμετρο του ύψους των πωλήσεων στην επιλεγείσα » 

περιοχή μπορεί η εταιρία να χρησιμοποιήσει διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία από την 
ανάλυση των πωλήσεων σε άλλες περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά 
καταστημάτων σαν αυτά που πρόκειται να έχουν τα νέα σημεία πώλησης, ή αν 
υπάρχουν ήδη καταστήματα της εταιρίας στην περιοχή εγκατάστασης των νέων σημείων 
πώλησης στοιχεία από τα καταστήματα αυτά. Το ζητούμενο είναι η εταιρία να 
προσδιορίσει τι μέρος του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος πρόκειται να 
ξοδέψει κάθε νοικοκυριό εισοδηματικής τάξης] κατά μέσο όρο μέσα στο κατάστημα της. 
Και σε μία απλή μορφή ο τύπος υπολογισμού του αναμενόμενου ύψους πωλήσεων 

γίνεται:
η

Si = X Si Ρϋ Nj
y=i

Si = τι μέρος του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος πρόκειται να ξοδέψει κάθε 
νοικοκυριό εισοδηματικής τάξης] κατά μέσο όρο μέσα στο κατάστημα της εταιρίας. Αυτό 
μπορεί να προσδιοριστεί είτε από έρευνες που αφορούν άλλα καταστήματα της εταιρίας 

σε περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά, .είτε από έρευνες που αφορούν ομοειδή 

καταστήματα του ανταγωνισμού στην περιοχή.

Pij = τι ποσοστό των νοικοκυριών της περιοχής ανήκει στην εισοδηματική τάξη j 

Ni = ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών της περιοχής.
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Ο τύπος αυτός είναι αρκετά απλοποιημένος γιατί λαμβάνει υπόψη ελάχιστους 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις πωλήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, 
πολλοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τις πωλήσεις. Ο κυριότερος από 

αυτούς τους παράγοντες είναι η ένταση του ανταγωνισμού. Αλλά και άλλοι παράγοντες 
όπως η σταθερότητα του εισοδήματος , το επιχειρηματικό κλίμα της περιοχής μπορεί να 
επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του μοντέλου . Για το λόγο αυτό και το μοντέλο 
επιδέχεται προσαρμογή ώστε να συμπεριλάβει και αυτούς τους παράγοντες. Η 
προσαρμογή γίνεται χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή που υποδηλώνει την επίδραση 
του παράγοντα στις πωλήσεις.
Θα μπορούσε έτσι το μοντέλο να συμπεριλάβει για παράδειγμα την επίδραση του 

παράγοντα ανταγωνισμού αν απλά χρησιμοποιηθεί ένας συντελεστής α , με τιμές από 0 
έως 1, ανάλογα με την ένταση του ανταγωνισμού στην περιοχή, επί του οποίου 
πολλαπλασιαζόμενος ο τύπος δίνει σωστότερα αποτελέσματα για τις πωλήσεις στην 
περιοχή.

η

Si = α X Si pij Nj
j = i

YnoAoyiauoc του Ciujouc των κερδών στην πεοιοχή.
Για να υπολογίσει κανείς το ύψος των κερδών που αντιστοιχεί σε αυτό το ύψος 
πωλήσεων πρέπει να εκτιμηθούν τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για να 
επιτευχθούν αυτές οι πωλήσεις και να εκφραστούν ως ποσοστά των πωλήσεων. Τα 
περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία κόστους είναι γνωστά από τις πωλήσεις της 
εταιρίας σε άλλες περιοχές. Τα έξοδα ανάλογα με τη φύση τους μπορούν να 
ομαδοποιηθούν και έτσι ομοειδή έξοδα να εκφραστούν με ένα συνολικό ποσοστό επί 
των πωλήσεων. Ωστόσο υπάρχουν κάποια έξοδα που αφορούν αποκλειστικά τη 
συγκεκριμένη περιοχή και για το λόγο αυτό πρέπει να εκτιμηθούν και να υπολογισθούν 
ως ποσοστό επί των πωλήσεων εντελώς ξεχωριστά. Τα έξοδα αυτά είναι τα έξοδα 
μεταφοράς , διαφήμισης και προώθησης και τα έξοδα των ακινήτων (real estate costs) 
δηλαδή έξοδα αγοράς, ενοικίασης ή χρήσης ακινήτων στην περιοχή.

Ετσι η εξίσωση των κερδών για την περιοχή ί εκφράζεται από την εξίσωση:

Zi = S, - (rii+ti+ai+fj)Sj 

όπου
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Zj = το ύψος των κερδών που μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρία στην περιοχή
Si = το ύψος των πωλήσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρία στην περιοχή
η, = τα εκτιμηθέντα γενικά έξοδα πωλήσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

tj= τα εκτιμηθέντα έξοδα μεταφοράς ως ποσοστό επί των πωλήσεων
a, = τα εκτιμηθέντα έξοδα διαφήμισης ως ποσοστό επί των πωλήσεων
f, = τα εκτιμηθέντα έξοδα ακίνητων ( ενοίκιο, αγορά κτλ) ως ποσοστό επί των πωλήσεων

Υπολονισυόα της παρούσας a&ac των κερδών.
Το τελευταίο βήμα στη διαδικασία υπολογισμού της κερδοφορίας της περιοχής είναι ο 
υπολογισμός της παρούσας αξίας των κερδών και της τάσης των κερδών στην περιοχή .
Η εγκατάσταση της εταιρίας σε μία περιοχή της οποίας ο ρυθμός αύξησης του 
πληθυσμού και του εισοδήματος των κατοίκων βαίνει αυξανόμενος, πιθανότατα θα 
αποφέρει συνεχώς αυξανόμενα κέρδη, ενώ αντίθετα η εγκατάσταση σε μία περιοχή της 

οποίας οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι αργοί έως σταθεροί, τα κέρδη θα τείνουν να 
παρουσιάσουν μικρές διακυμάνσεις διαχρονικά. Οι εκτιμήσεις που θα κάνει η εταιρία 
πρέπει να βασίζονται σε προβλέψεις τόσο για το ύψος των πωλήσεων, όσο και για την » 
εξέλιξη των μεγεθών των παραγόντων κόστους. Είτε η εταιρία αναμένει σταθερούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και επομένως σταθερές μελλοντικές χρηματορροές, είτε αναμένει μη 
γραμμικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλες διακυμάνσεις στις χρηματορροές, θα 
πρέπει να υπολογίσει την παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα επιτόκιο 

προεξόφλησης που θα ορίσει ως απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης της επένδυσής της 
στην περιοχή. Υπολογίζοντας την παρούσα αξία V (Ζί) των κερδών , η εταιρία μπορεί να 

αξιολογήσει πολλές περιοχές που παρουσιάζονται ελκυστικές και να τις ταξινομήσει κατά 
σειρά κερδοφορίας.

Καθοοισυόο του αοιθυού των σηυείων πώλησης.
Μία από τις πιο συνήθεις παραδοχές που γίνονται κατά την εκτίμηση μίας περιοχής 
είναι ότι το μερίδιο αγοράς είναι ανάλογο (αν όχι και ίσο) του μεριδίου των σημείων 
πώλησης που κατέχει η εταιρία.Ως μερίδιο των σημείων πώλησης που κατέχει η εταιρία 
θεωρούνται τα σημεία πώλησης της εταιρίας σε σχέση με τα συνολικά σημεία πώλησης 
της ίδιας κατηγορίας προϊόντων στην αγορά.
Οι εμπειρικές έρευνες που έγιναν όμως αποδεικνύουν ότι η σχέση ανάμεσα στο μερίδιο 

σημείων πώλησης και μεριδίου αγοράς που κατέχει μία εταιρία σε μία περιοχή δεν είναι 

γραμμική, αλλά παρουσιάζει μια μορφή καμπύλης S (σχήμα). Τα μικρά μερίδια σημείων 

πώλησης (δηλαδή λίγα σημεία πώλησης στην περιοχή) συμβαδίζουν με μικρά μερίδια
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αγοράς, καθώς τα μερίδια των σημείων πώλησης αυξάνουν τα μερίδια αγοράς τείνουν 
επίσης να αυξάνουν με ρυθμό μεγαλύτερο από το ρυθμό αύξησης των σημείων 
πώλησης μέχρι ενός σημείου από το οποίο σημείο και μετά η αύξηση των σημείων 
πώλησης δεν επιφέρει αύξηση του μεριδίου αγοράς, αντίθετα το μερίδιο αγοράς φθίνει.

Σχήμα: Καμπύλη Μεριδίου Αγοράς και Μεριδίου Σημείων Πώλησης

Outlet Share

Μία σειρά υποθέσεων σχετικών με τη συμπεριφορά καταναλωτή και την στρατηγική της 
εταιρίας έχουν διερευνηθεί προκειμένου να εξηγήσουν την καμπύλη της μορφής S . 
Παραμένει όμως γεγονός ότι η μορφή της καμπύλης έχει εξακριβωθεί από εμπειρικές 
μελέτες , και αυτό αποτελεί μία εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία για την λήψη 
αποφάσεων.

Ποοσδιοοισυόο της ακριβούς τοποθεσίας του νέου σηυείου πώλησης.
Αφού γίνει η επιλογή της αγοράς που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η εταιρία και στη 

συνέχεια καθοριστεί ο αριθμός των σημείων πώλησης ανά αγορά, επιλέγεται η ακριβής 

τοποθεσία των νέων σημείων πώλησης .
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Η χρησιμοποίηση τεκμηριωμένων μεθόδων προσδιορισμού της ακριβούς τοποθεσίας 
των σημείων πώλησης αποτελεί μία νεότερη τάση στις επιχειρήσεις . Σε έρευνα του 
Applebaum το 1968 είχε βρεθεί πως μόλις το 10% ενός δείγματος 170 μεγάλων 

αλυσίδων λιανικής διενεργούσε συστηματική ανάλυση πριν αποφασίσει τη λειτουργία 
ενός σημείου πώλησης. Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι παρόλο που τα κόστη 
ανάλυσης ανά περιοχή διέφεραν , το μέσο κόστος της συστηματικής ανάλυσης στην 
οποία συμπεριλαμβανόταν και η σχετική έρευνα αποτελούσε το 1% περίπου του 

συνολικού κόστους εγκατάστασης του νέου σημείου πώλησης.
Οι προσεγγίσεις του προβλήματος είναι πολλές.

ΜΟΝΤΕΛΟ HARTUNG ΚΑΙ FISHER

Οι πρώτοι που έλαβαν υπόψην τους το μερίδιο αγοράς σε σχέση με το μερίδιο σημείων 
πώλησης σε ένα μαθηματικό μοντέλο ήταν οι Hartung και Fisher (1965), οι οποίοι 
εξέφρασαν την ακολουθία αγορών ενός καταναλωτή με τη μορφή μίας αλυσίδας 
Μαρκώφ δύο επιλογών. Οι επιλογές ήταν “αγοράζω τη μάρκα της συγκεκριμένης 

εταιρίας” και “αγοράζω κάποια άλλη μάρκα” . Η πιθανότητα ένας καταναλωτής να 
αγοράσει την μάρκα της συγκεκριμένης εταιρίας στην t περίσταση αγοράς είναι l^s αν 
είχε αγοράσει τη μάρκα της εταιρίας στην t-Ι (προηγούμενη) περίσταση αγοράς και k2s 
αν στην t -1 περίσταση αγοράς είχε προτιμήσει μία άλλη μάρκα, όπου s είναι το μερίδιο 
σημείων πώλησης και ki , k2 είναι σταθερές. Το μοντέλο εισηγείται ότι το μερίδιο 
αγοράς m της εταιρίας είναι: 
m = k2s/(1-s)+ (1+k2-k-,)s
Είναι δηλαδή κατά τους συγγραφείς το μερίδιο αγοράς άμεσα εξαρτώμενο από το 
μερίδιο σημείων πώλησης της εταιρίας.
Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Εξαιρετικά απλό και κατανοητό το μοντέλο εντοπίζει μία σχέση μεταξύ μεριδίου 
αγοράς, σημείων πωλήσεων και συγκεκριμένης συμπεριφοράς καταναλωτή.

• Μπορεί να αποτελέσει τη βάση για άλλα πολυπλοκότερα μοντέλα 
Μειονεκτήυατα του υοντέλου:

• Η απόφαση του καταναλωτή να προτιμήσει ή όχι την συγκεκριμένη μάρκα εξαρτάται 

αποκλειστικά από το αν είχε αγοράσει τη μάρκα στην προηγούμενη περίσταση 

αγοράς, αν δηλαδή η μάρκα είχε επαρκή σημεία πώλησης. Αλλοι παράγοντες όμως
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μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση του καταναλωτή , οι οποίοι αγνοούνται στο 
σημείο αυτό. Ετσι αν η απόφαση επέκτασης των σημείων πώλησης στηριχθεί 
αποκλειστικά σε αυτό το στοιχείο θα είναι εσφαλμένη.

Είναι προφανές ότι ο ανταγωνισμός την εποχή που δημιουργήθηκε το μοντέλο ήταν 
σχετικά μικρός και έτσι η απόφαση του καταναλωτή κρίνονταν από το αν υπήρχε η όχι η 
μάρκα στο κατάστημα αγοράς του καταναλωτή, ο καταναλωτής δεν επηρεαζόταν από 
πολλούς άλλους παράγοντες (διαφήμιση,προώθηση, κλπ)

ΜΟΝΤΕΛΟ RAO ΚΑΙ LILLIEN

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο των Rao και Lillien , που βασίστηκε σε δεδομένα 
από την εταιρία λιπαντικών και καυσίμων Mobil.
Οι Rao και Lillien συνέδεσαν και αυτοί το μερίδιο σημείων πώλησης με το μερίδιο 
αγοράς επίσης, έλαβαν όμως υπόψη τους μία ακόμη παράμετρο, το χρόνο λειτουργίας „ 
των σημείων πώλησης στην περιοχή. Η παραδοχή που έκαναν ήταν ότι τα νέα σημεία 
πώλησης τείνουν να αποκτούν πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να 
λειτουργούν πολύ αποτελεσματικότερα. Οι ερευνητές όρισαν ένα μέτρο της τάσης 
επέκτασης μίας εταιρίας και το ονόμασαν “επιθετικότητα" ( aggresiveness) α:
α= aoi6u0c ποόσαιατων σηιίΕΪων πώλησΓΚ me ETaioiac συνολικού αοιθυού σηυείων πώλησηο rnc ETaioiac 

αριθμός πρόσφατων σημείων πώλησης του κλάδου -s- συνολικού αριθμού σημείων πώλησης του κλάδου

Στη συνέχεια συνδέουν το μερίδιο αγοράς με το μερίδιο σημείων πώλησης και το α με 
μία συνάρτηση g=(a,s), δηλαδή το μερίδιο αγοράς είναι μία συνάρτηση του μεριδίου 
σημείων πώλησης s και του α.

Οι συγγραφείς στηριζόμενοι σε αυτή την σχέση μεταξύ μεριδίου αγοράς και μεριδίου 
σημείων πώλησης, στη συνέχεια διαμορφώνουν το πρόβλημα ως πρόβλημα γραμμικού 
προγραμματισμού και συγκεκριμένα μεγιστοποίησης της παρούσας αξίας των 
χρηματορροών ενός προγράμματος επέκτασης της εταιρίας που διαρκεί Υ χρόνια, με 
περιορισμούς 1) τον αριθμό των σημείων πωλήσεων της εταιρίας σε μία αγορά , 2) τον 
συνολικό αριθμό των σημείων πωλήσεων της εταιρίας σε όλες τις αγορές που αυτή 

δραστηριοποιείται 3) τα έτη Υ που διαρκεί το επενδυτικό πρόγραμμα επέκτασης της 

εταιρίας. Η παρούσα αξία που επιθυμούμε να προσδιορίσουμε είναι:
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J Y

Νρν=Σ Σ CFtj/(1+r)M
7 = 1 J = 1

CFtj = χρηματορροή που πραγματοποιείται στην περιοχή j στο χρόνο t 
r = επιτόκιο απόδοσης ή προεξόφλησης των χρηματορροών 
J = αριθμός αγορών που διερευνώνται 
S = χρονικός ορίζοντας επέκτασης της εταιρίας (s<y)
Κατά τη διάρκεια υπολογισμού των παρουσών αξιών για κάθε νέο σημείο πώλησης 
λαμβάνονται υπόψη δεδομένα όπως το χρηματοικονομικό πρόγραμμα επενδύσεων της 
εταιρίας, το μερίδιο αγοράς που διαθέτει σήμερα η εταιρία, οι ρυθμοί ανάπτυξης της 
αγοράς , περιθώρια κέρδους , επιτόκια απόδοσης, τα προγράμματα επέκτασης και 
επενδύσεων του ανταγωνισμού, η παλαιότητα του υπάρχοντος συστήματος διανομής 
(σημείων πώλησης) , τα συνολικά σημεία πώλησης του κλάδου, και άλλες πληροφορίες 

που αφορούν κόστη που σχετίζονται με την εγκατάσταση σε μία περιοχή, όπως το 
κόστος αγοράς ή ενοικίασης ακινήτων, κόστη διαμόρφωσης χώρων , επιτρεπόμενες ' 
αποσβέσεις επενδύσεων κλπ.
Το πρόβλημα μεγιστοποίησης γίνεται:

/ Μ Χιΐ

Maximize Ζ = ^ ^ ^ Vijt (NPV των κερδών)
k = \ ι = 1 j = 1

με περιορισμούς
ι Μ

^ Xit <Τ, (περιορισμοί ολοκλήρωσης κατασκευής και διαμόρφωσης)
k = \ ι = 1

0 < Xit < nit (χρονικός περιορισμός)

όπου Vjjt είναι η παρούσα αξία χρηματορροών από το σημείο πώλησης i στην αγορά j το 
οποίο θα λειτουργήσει κατά το χρόνο t.

Το μοντέλο αυτό λειτούργησε στην πράξη για την εταιρία Mobil από το 1969 έως το 1972 
,που ήταν και η περίοδος της μεγάλης γεωγραφικής επέκτασης της εταιρίας και σε αυτό 

το μοντέλο στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας.
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Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Λαμβάνει υπόψη του αρκετές μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουν το κόστος και 

συνδέει το χρηματοοικονομικό σχεδίασμά της εταιρίας και τις επενδύσεις της σε νέα 
καταστήματα με την ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς της.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου:

• Στοιχεία της συμπεριφοράς του καταναλωτή αγνοούνται. Η προτίμηση του 
καταναλωτή στο σημείο πώλησης εξαρτάται μόνο από το χρόνο λειτουργίας και τον 
συνολικό αριθμό σημείων πώλησης της εταιρίας.

• Είναι εφαρμόσιμο μόνο στις περιπτώσεις αλυσίδων που επεκτείνονται και κατέχουν 
σημαντικό μερίδιο σημείων πώλησης. Αν η εταιρία επιθυμούσε να ανοίξει το πρώτο 
ή δεύτερο της κατάστημα δεν μπορεί να αξιοποιήσει το μοντέλο αυτό.

• Η βάση που διερευνάται η αγορά λειτουργίας του νέου σημείου πώλησης είναι μόνο 
ο αριθμός σημείων πώλησης που υπάρχουν. Στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό 
π.χ.δημογραφικά αγνοούνται (εύλογα για τη σημασία που θα είχαν για ένα πρατήριο 
υγρών καυσίμων)

Αργότερα το 1988 οι Mahajan.Sharma και Kerin ανέπτυξαν ένα μοντέλο στην ίδια βάση 
για μία εταιρία με 800 σημεία πώλησης σε περισσότερες από 130 γεωγραφικές 
περιοχές. Επιδίωξη του μοντέλου δεν ήταν να προσδιορίσει μόνο ποια σημεία πώλησης 
έπρεπε να ανοίξουν και ποια από τα υπάρχοντα να καταργηθούν, αλλά και να 
προσδιοριστούν οι διαφυγόντες πωλήσεις των σημείων πώλησης που βρίσκονταν σε 
λειτουργία.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (REILLY AND HUFF)

Οι πρώτες προσεγγίσεις του προβλήματος επιλογής θέσης σημείου πώλησης 
στηρίχθηκαν στην παραδοχή ότι η πιθανότητα να γίνει κανείς πελάτης ενός 
καταστήματος αυξάνει καθώς η φυσική του απόσταση από αυτό μειώνεται. Ετσι τα 
μοντέλα προσδιορισμού της θέσης του καταστήματος στηρίχθηκαν σε παραμέτρους που 
αφορούσαν την απόσταση του καταστήματος από τους καταναλωτές. Από τα πρώτα 
μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα μοντέλα βαρύτητας.

Ο William Reilly , βασίζοντας τα συμπεράσματά του σε παρατηρήσεις που έκανε σχετικά 

με την προτίμηση των καταναλωτών μία πόλης να πηγαίνουν για αγορές σε μία άλλη 

μεγαλύτερη πόλη, έκανε τη διαπίστωση ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να
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διανύσουν μία απόσταση για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους αν πίστευαν ότι 
στην πόλη που μεταβαίνουν θα έχουν κάποιο όφελος (π.χ. μεγαλύτερη ποικιλία 
καταστημάτων)

Αλγεβρικά ο νόμος του Reilly εκφράζεται ως εξής:

Dab — d

1 + VPb/Pa

οπού
Dab = το σημείο που οι καταναλωτές δύο πόλεων Α και Β είναι διατεθειμένοι να μεταβούν 
για τις αγορές τους και που βρίσκεται επάνω στον κεντρικό άξονα που ενώνει τις δύο 
πόλεις Α και Β

d= η απόσταση μεταξύ των πόλεων Α και Β ( το μήκος του κεντρικού άξονα που ενώνει 
τις πόλεις Α και Β)
Pa = ο πληθυσμός της πόλης Α 
Pb = ο πληθυσμός της πόλης Β

Η βασική μορφή των μοντέλων βαρύτητας ,όπως αρχικά αναπτύχθηκαν από τον Luce 
και στη συνέχεια αξιοποιήθηκε από τον Huff, ήταν:

Py= Vj/ Σ Vin 

όπου

Pij = η πιθανότητα ο καταναλωτής ί να ακολουθήσει την επιλογή j στην επόμενη 
περίσταση αγοράς του
Vjj = η χρησιμότητα του καταναλωτή ί από την επιλογή j 
Ν, = ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών του καταναλωτή ί.

Ο Huff (1962) ανέπτυξε ένα μοντέλο σε αυτή τη βάση, στο οποίο συμπεριέλαβε και 
άλλες μεταβλητές όπως το είδος των εμπορευμάτων στο νέο σημείο πώλησης.
Το μοντέλο του Huff, το οποίο βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε εμπορικά κέντρα , έχει την 
παρακάτω μορφή:

Ρ y = (Si/Tij λ)
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Σ (Sj/V)
όπου

Ρ ij = η πιθανότητα οι καταναλωτές από την κάθε i περιοχή να μεταβούν στο εμπορικό 
κέντρο j για τις αγορές τους.
S i = το μέγεθος του εμπορικού κέντρου j 
Τij = ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση στο κέντρο j
λ = παράμετρος η οποία υπολογίζεται εμπειρικά και αφορά την κατηγορία των 
προϊόντων
η = ο συνολικός αριθμός των εμπορικών κέντρων στα οποία μπορούν να μεταβούν οι 
καταναλωτές των υπό μελέτη εμπορικών κέντρων.
Για την εκτίμηση της παραμέτρου λ χρησιμοποιείται η ακόλουθη σχέση:

Ejj = Ρϋ (λ) C, 
όπου ,

Ey = το αναμενόμενο πλήθος των καταναλωτών που ξεκινούν από την περιοχή και 
καταλήγουν στο κέντρο j για τις αγορές τους
Pij = η πιθανότητα οι καταναλωτές από την κάθε ί περιοχή να μεταβούν στο εμπορικό 
κέντρο j για τις αγορές τους
C, = ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών της περιοχής ϊ 
Πλεονεκτήυατα του υοντέλων:

• Είναι αρκετά απλά και εύχρηστα και εντοπίζουν μία κύρια παράμετρο επιλογής 
καταστήματος για τους καταναλωτές, την απόσταση. Ο Huff συμπεριέλαβε και το 
μέγεθος και την ποικιλία των εμπορευμάτων ως παραμέτρους.

• Αποτέλεσαν εξαιρετική βάση για περαιτέρω ανάπτυξη των μοντέλων επιλογής 
θέσης.

Μειονεκτήυατα των υοντέλων:

• Στην ουσία τα μοντέλα εντοπίζουν ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του 
καταναλωτή. Παρόλο που προσδίδουν χρήσιμη πληροφόρηση δεν επαρκούν για να 
αποτελέσουν μοναδική βάση επιλογής θέσης σημείου πώλησης.
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ΜΟΝΤΕΛΟ NAKANISHI AND COOPER (MCI)

Oi Nakanishi and Cooper (1974) προεκτείνοντας το μοντέλο του Huff δημιούργησαν το 
Multiplicative Competitive Interaction Model (MCI) , το οποίο αποτέλεσε τη βάση για 
πολλά μοντέλα που ακολούθησαν. Στην ουσία αντικατέστησαν το μέγεθος του 
εμπορικού κέντρου (ή του καταστήματος) που αποτελούσε την κύρια παράμετρο 

επιλογής για τους καταναλωτές από πολλές παραμέτρους που επηρεάζουν την επιλογή 
του καταστήματος και κάθε παράμετρος υψώνεται σε μία δύναμη, η οποία 
αντιπροσωπεύει το μέγεθος της επίδρασης της κάθε παραμέτρου στην επιλογή.
Η μαθηματική μορφή του μοντέλου είναι η εξής :

/

S,= A, * Σ Aj όπου
η=\

S, =μερίδιο της μάρκας ί 
A = ελκυστικότητα της μάρκας ί

i=1,2,.... ,1 και εκφράζει τον αριθμό των μαρκών στην αγορά
Η ελκυστικότητα δίδεται από τη σχέση:

Ai=eaifj Xb\, e,
* = 1

Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Η γενική μορφή του δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής του και εισαγωγής πολλών 
μεταβλητών , ανάλογα με την υπό εξέταση περίπτωση.

• Δίνει έμφαση στους παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή , 
κάτι που αγνοούσαν τα προηγούμενα μοντέλα.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου:

• Δυσκολία προσδιορισμού της δύναμης στην οποία υψώνονται οι μεταβλητές. 
Δηλαδή ενώ μπορούν να εισαχθούν πολλές μεταβλητές , η ακριβής εκτίμηση της 

επίδρασης τους στο αποτέλεσμα είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί και να επιβεβαιωθεί 

πειραματικά. Σε πολλές περιπτώσεις χρήσης του μοντέλου η επίδραση αυτή 

εκτιμάται υποκειμενικά από τα στελέχη της εταιρίας.
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ STORELOC

To μοντέλο Storeloc δημιουργήθηκε από τους Srinivas Durvasula , Graig Andrews και 
Subhash Sharma σε μία προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν την πολύτιμη κρίση των 

στελεχών της εταιρίας στη επιλογή τοποθεσίας καταστήματος.

Το μοντέλο εξετάζει το μερίδιο της αγοράς που θα αποκτήσει ένα νέο κατάστημα σε 
διάφορες θέσεις , προσφέροντας έτσι ένα κριτήριο για την επιλογή της καλύτερης 
τοποθεσίας του νέου καταστήματος.
Βασική παραδοχή για το μοντέλο ήταν ότι όταν ανοίγει ένα καινούριο κατάστημα θα 
κερδίσει κάποιο μερίδιο αγοράς είτε α) αποσπώντας μερίδιο αγύράς από τον 
ανταγωνισμό, είτε β) εκμεταλλευόμενο μία πιθανή ανάπτυξη της αγοράς. Υποθέτουμε ότι 
υπάρχουν η ανταγωνιστικά καταστήματα σε μία αγορά και η+1 είναι το νέο κατάστημα .
Το ποσοστό που θα αποσπάσει το νέο κατάστημα από τους ανταγωνιστές θα έχει μία 

τιμή >0. Η ακραία περίπτωση του να αποσπάσει το νέο κατάστημα μερίδιο αγοράς 

100% έχει παρατηρηθεί στην περίπτωση της Wal Mart, αλλά συνέβη μόνο σε 
περιπτώσεις που ένας κολοσσός εισέβαλε σε μία μικρή και εύπιστη κοινότητα. Το * 
μερίδιο αγοράς που θα αποσπάσει επομένως από τον ανταγωνιστή PMS θα είναι 

τουλάχιστον ΡΜΙΝ (όπου ΡΜΙΝ >0) και δε θα είναι ποτέ μεγαλύτερο από ΡΜΑΧ (όπου 

ΡΜΑΧ<1) Μαθηματικά επομένως το PMS εκφράζεται από τον τύπο:

PMSi= ΡΜΙΝ + (ΡΜΑΧ -ΡΜΙΝ) * (l-f(Si))
όπου το ί αναφέρεται στα καταστήματα του ανταγωνιστή
PMSi = μερίδιο αγοράς που θα αποσπάσει το νέο κατάστημα από τον ανταγωνισμό 
f(Si) = συνάρτηση η οποία δείχνει τη σχετική δύναμη (S) των ανταγωνιστών.

Η σχετική δύναμη των ανταγωνιστών είναι μία συνάρτηση πολλών μεταβλητών, που 
εκφράζουν χαρακτηριστικά των καταστημάτων. Ο υπολογισμός της είναι αντικείμενο της 
εκτίμησης των στελεχών και ο τρόπος που εφαρμόζεται παρουσιάζεται παρακάτω.
Η συνάρτηση f(Si) εκφράζει στην ουσία τι ποσοστό του μεριδίου αγοράς πάνω από το 
ΡΜΙΝ μπορεί να κερδίσει το νέο κατάστημα από έναν ανταγωνιστή με σχετική δύναμη 
Si. Για παράδειγμα για τον πιο αδύναμο ανταγωνιστή η συνάρτηση f(S) θα τείνει στο 

μηδέν και το μερίδιο που μπορεί να αποσπάσει κανείς από αυτόν τον ανταγωνιστή είναι 

ΡΜΑΧ. Όπως έχει προαναφερθεί το μερίδιο που μπορεί κανείς να αποσπάσει από 

κάποιο ανταγωνιστή βρίσκεται μεταξύ του ΡΜΙΝ και του ΡΜΑΧ. Για να υπάρξει μία
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ρεαλιστική προσέγγιση του PMS , η συνάρτηση f(Si) περιορίζεται μεταξύ των τιμών του 
0 και του 1.
Το νέο κατάστημα μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για μία ανάπτυξη της αγοράς. Η 
ανάπτυξη της αγοράς μπορεί να προέλθει είτε γιατί το νέο κατάστημα κάλυψε ένα κενό 
που προυπήρχε στην αγορά και δεν το κάλυπταν οι ανταγωνιστές , είτε γιατί το άνοιγμα 
του νέου καταστήματος πυροδότησε μία στροφή των καταναλωτών προς τα 
συγκεκριμένα προϊόντα , αλλάζοντας τις καταναλωτικές τους συνήθειες και αυξάνοντας 
τη ζήτηση τους γι’ αυτά. Το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως στην περίπτωση των 
αλυσίδων (Ghosh and Graig).
Ας θεωρήσουμε ME (market expansion) το ποσοστό ανάπτυξης της αγοράς που 
προκύπτει από το άνοιγμα του νέου καταστήματος και kn+i (το οποίο παίρνει τιμές από 
0 έως 1) είναι το ποσοστό που κερδίζει από την ανάπτυξη αυτή της αγοράς το νέο 
κατάστημα η+1.
Συνοψίζοντας σε αυτό το σημείο θα δούμε ότι το νέο κατάστημα αποκομίζει ένα μερίδιο 
αγοράς που είναι το άθροισμα : α) του μεριδίου αγοράς PMSi που αποσπά από κάθε
ανταγωνιστή ί, που διαθέτει μερίδιο αγοράς MS (ί, =1.......... ,η) και β) του μεριδίου kn+1 «■
που αποκομίζει από τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς ΜΕ.
Ετσι το συνολικό μερίδιο που θα αποκομίσει εκφράζεται από τη σχέση :

MSn+i = Σ (PMSi * MSi) + (k„+i *ΜΕ)
(1+ΜΕ)

Επίσης το νέο μερίδιο αγοράς που διαμορφώνεται για τον κάθε ανταγωνιστή μετά την 
είσοδο του νέου καταστήματος εκφράζεται από την σχέση:
MSi = MSi -( PMSi * MSi) + ki * ME 

(1+ME)

Στις παραπάνω εξισώσεις το k, αντιπροσωπεύει το ποσοστό που μπορεί να αποσπάσει 
το νέο κατάστημα από κάθε ανταγωνιστή i και Σκι=1. Ο παρονομαστής 1+ΜΕ δίνει τη 
δυνατότητα προσαρμογής του μοντέλου στις συνθήκες της αγοράς.

Οι εξισώσεις που περιγράφηκαν αποτελούν το μοντέλο Storeloc. Οι παράμετροι του 

μοντέλου προσδιορίζονται από τα στελέχη σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 

παρακάτω ανά παράμετρο:
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α)Σχετική δύναμη ανταγωνιστή (competitors relative strength S)
Θα μπορούσε η σχετική δύναμη κάθε ανταγωνιστή να είναι απλά η εκτίμηση των 
στελεχών για τον ανταγωνιστή αυτό. Αυτό όμως προσφέρει ελάχιστη πληροφόρηση για 

τα χαρακτηριστικά των καταστημάτων των ανταγωνιστών στα οποία οφείλεται η δύναμη 
των ανταγωνιστών . Για αυτό το λόγο οι συγγραφείς προτείνουν την εκτίμηση 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των καταστημάτων και την βαρύτητα που έχουν αυτά
στη διαμόρφωση της σχετικής δύναμης του κάθε ανταγωνιστή ως εξής:

1
s,= Σ W* Xjj, όπου

7 = 1

Wj= Η βαρύτητα του κάθε χαρακτηριστικού 
Xy = Η αξιολόγηση του ανταγωνιστή ί ως προς το χαρακτηριστικό j 
Τα χαρακτηριστικά που εκτιμώνται πρέπει να διαφέρουν σημαντικά από κατάστημα σε 
κατάστημα για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Όπως αναφέρουν γνωστοί 
συγγραφείς σε προηγούμενες μελέτες τους (Graig, Ghosh and McLafferty) 
χαρακτηριστικά των καταστημάτων που μπορεί να επηρεάσουν τη δύναμη των 
ανταγωνιστών είναι το μέγεθος του καταστήματος, τα χρόνια λειτουργίας, η εμφάνιση , η ' 

απόσταση από τους καταναλωτές, η τιμολογιακή πολιτική του καταστήματος, η επιλογή 
των εμπορευμάτων (assortment). Τα χαρακτηριστικά που θα συμπεριληφθούν στο 
μοντέλο πρέπει να είναι αυτά κατά τα οποία τα καταστήματα διαφέρουν σημαντικά . Η 
λίστα αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί να καταρτιστεί από τα στελέχη της εταιρίας. 
Διάφοροι άλλοι συγγραφείς προτείνουν πιο πολύπλοκες τεχνικές για τον υπολογισμό της 
σχετικής δύναμης των ανταγωνιστών βάσει χαρακτηριστικών καταστήματος, όπως 
μοντέλα αναμενόμενης αξίας (value expectancy models - Wilkie and Pessemier ), 
συνδυαστικής ανάλυσης (conjoint analysis-Green and Strinivasan) και άλλες (logit 
techniques-Louviere and Woodworth)

β) Σχετική δύναμη του δυνατότερου και του ασθενέστερου ανταγωνιστή (Relative strength 
of the strongest and the weakest competitor, Ss, SJ
Ο υπολογισμός των δύο αυτών μεγεθών μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο που 
προτείνεται και για τη σχετική δύναμη όλων των ανταγωνιστών. Είναι σκόπιμο να 
ζητηθεί από τα στελέχη να περιγράφουν το προφίλ του καλύτερου και του ασθενέστερου 

ανταγωνιστή και μέσα από τις περιγραφές αυτές θα προκύψει η βαρύτητα του κάθε 

χαρακτηριστικού του καταστήματος. Η ακρίβεια των περιγραφών στηρίζεται στην γνώση
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της αγοράς από τα στελέχη και στην δυνατότητα τους να είναι αντικειμενικοί στις κρίσεις 
τους.
γ ) Εκτιμήσεις ΡΜΙΝ και ΡΜΑΧ

Οι εκτιμήσεις του ποσοστό μεριδίου αγοράς που μπορεί να αποσπάσει το νέο 
κατάστημα αποτελούν και πάλι αντικείμενο της κρίσης των στελεχών, 
δ) Η συνάρτηση f(Si)
Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει το ποσοστό μεριδίου αγοράς (πάνω από το ΡΜΙΝ και 
μέχρι του ΡΜΑΧ) που μπορεί να αποσπάσει το νέο κατάστημα από κάθε ανταγωνιστή 
και πρέπει να παίρνει τιμές από 0 έως 1. Η μορφή της συνάρτησης που προτείνεται είναι 

Π :
f(Sj) = 1/[1+ exp {- (a0+ai*Si)}]
Οι παράμετροι a0 και ai μπορούν να εκτιμηθούν ανάλογα με την κρίση των στελεχών 
και πρέπει να είναι τέτοιες που για τον ισχυρότερο ανταγωνιστή η τιμή της f(Sj) θα είναι 1, 
ενώ αντίστοιχα για τον ασθενέστερο ανταγωνιστή θα είναι 0.

στ) Υπολογισμός της δυνατότητας ανάπτυξης της αγοράς (ΜΕ) και του μεριδίου k 
Ενας τρόπος για να εκτιμήσει κανείς τη δυνατότητα ανάπτυξης της αγοράς είναι να την 
αντιμετωπίσει σαν συνάρτηση του αριθμού των καταστημάτων λιανικής πώλησης στην 

υπό εξέταση αγορά, υποθέτοντας ότι η συμπεριφορά της συνάρτησης θα είναι τέτοια 
που όταν ο αριθμός των καταστημάτων αυξάνει η δυνατότητα ανάπτυξης της αγοράς θα 
μειώνεται.(Ghosh and Graig).
Μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος δόθηκε από τον Ingene (1984) , η 
δυνατότητα ανάπτυξης της αγοράς αποτελούσε τη διαφορά μεταξύ των 
πραγματοποιούμενων πωλήσεων και των προβλεπόμενων πωλήσεων. Οι 
προβλεπόμενες πωλήσεις προέκυπταν από πολλαπλή παλινδρόμηση των πωλήσεων 
με μεταβλητές διάφορα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και άλλες 
μεταβλητές που επηρεάζουν τις πωλήσεις όπως το είδος των εμπορευμάτων που 
υπάρχουν στην αγορά, την ποιότητα της εξυπηρέτησης, την πυκνότητα των 
καταστημάτων στην περιοχή κτλ.
Το Κ αποτελεί το ποσοστό της ανάπτυξης της αγοράς που αποσπάται από τον 
ανταγωνιστή ί. Το ποσοστό μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο κρίσης των 

στελεχών , ή να αντιμετωπισθεί ως συνάρτηση α) των υπαρχόντων μεριδίων αγοράς 

των ανταγωνιστών και β) της σχετικής δύναμης των ανταγωνιστών.
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Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Είναι σε θέση να περιγράφει το θέμα της επιλογής θέσης σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.

• Συνεκτιμά την πολύτιμη κρίση των στελεχών.

• Μπορεί να εξετάσει τόσο την περίπτωση επέκτασης αλυσίδας, όσο και την 
περίπτωση δημιουργίας νέου καταστήματος.

• Μέσα από την ανάλυση που είναι απαραίτητη για τους ανταγωνιστές μπορεί να 
προκόψουν χρήσιμα ποιοτικά στοιχεία.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου:

• Ο χρονικός ορίζοντας του μοντέλου είναι περιορισμένος , τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από τη χρήση του αφορούν μόνο την υπό εξέταση περίοδο.

• Όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία της συμπεριφοράς του καταναλωτή για την επιλογή 
καταστήματος , εξετάζονται μέσα από τον ανταγωνισμό, γεγονός που μπορεί να τα 
αποδώσει διαστρεβλωμένα.

. Βασίζεται στην υπόθεση ότι τα στελέχη είναι καλοί γνώστες της αγοράς και έχουν " 
ορθή κρίση.
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ΜΟΝΤΕΛΟ KAUFMANN & RANGAN

Η παρουσίαση μοντέλων που προσπαθούν να προσδιορίσουν την καλύτερη δυνατή
τοποθεσία για αλυσίδες καταστημάτων κρίθηκε σκόπιμη γιατί:
α) Η τάση ανάπτυξης μέσω αλυσίδων επικρατεί αυτή τη στιγμή στο λιανεμπόριο.
β) Τα μοντέλα που προσδιορίζουν τη θέση ενός μόνο καταστήματος δεν επαρκούν,
γιατί αγνοούν τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των καταστημάτων.
γ) Τα μοντέλα που αφορούν αλυσίδες/δίκτυο σημείων πώλησης μπορούν να
αποτελέσουν βάση για ένα σύστημα προσδιορισμού σημείων πώλησης για τις εταιρίες
παραγωγής και διάθεσης προϊόντων

Οι Patrick Kaufmann και Kasturi Rangan του Πανεπιστημίου Harvard (1990) ανέπτυξαν 
ένα μοντέλο επιλογής τοποθεσίας καταστήματος λιανικής το οποίο προορίζονταν να 
κατευθύνει κυρίως επιχειρηματίες αλυσίδων πολλαπλών καταστημάτων και ιδιαίτερα 
όσους αναπτύσσονταν μέσω δικαιόχρησης , όπου με την επέκταση της αλυσίδας , 
δημιουργούνται διάφορες συγκρούσεις μεταξύ των δικαιοχρηστών της αλυσίδας.
Οι συγγραφείς αναφέρονται στα “σημεία εντός συστήματος” εννοώντας τα καταστήματα 
της αλυσίδας και στα “σημεία εκτός συστήματος” αναφερόμενοι στα καταστήματα του 
ανταγωνισμού. Είναι φανερό ότι η δημιουργία ενός νέου καταστήματος για την αλυσίδα 
επιφέρει δύο συνέπειες α) εντείνει τον ανταγωνισμό στην περιοχή β) αυξάνει τη δύναμη 
της αλυσίδας.
Η δημιουργία ενός νέου καταστήματος σε μία περιοχή αναμένεται να μειώσει τις 
πωλήσεις των υπαρχόντων καταστημάτων του ανταγωνισμού της περιοχής, αλλά και 
τις πωλήσεις καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας σε γειτονικές περιοχές , αφού οι πελάτες 
χάριν ευκολίας θα εξυπηρετούνται από το νέο κατάστημα. Παράλληλα το νέο 
κατάστημα αναμένεται να συμβάλλει στη αύξηση της δύναμης της αλυσίδας , καθώς θα 
αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας , την προβολή της μάρκας (θα αυξηθεί ο 
σχετικός προϋπολογισμός) και την εικόνα των πελατών για την ισχύ της μάρκας. Οι 
συγγραφείς συνδέουν τη συμπεριφορά των πελατών της μάρκας με δύο περιστάσεις 
αγορών: α) την περίσταση κατά την οποία ο πελάτης κάνει τη διαδρομή προς το 

κατάστημα με αποκλειστικό σκοπό την αγορά από το κατάστημα , και στη συνέχεια 

επιστρέφει στο σημείο από όπου ξεκίνησε (destination oriented), και β) την περίσταση 

κατά την οποία ο πελάτης επισκέπτεται το κατάστημα κατά τη διαδρομή του προς άλλα
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σημεία προορισμού/ενδιαφέροντος του (en route purchases). Οι δύο περιστάσεις 
αγορών σημαίνουν για τον ορθολογικά σκεπτόμενο πελάτη δύο διαφορετικές 
επιδιώξεις, στην πρώτη περίσταση επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει το κόστος των 

διαδρομών από και προς το κατάστημα, ενώ στη δεύτερη περίσταση επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει το χρόνο.
Ο πελάτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ καταστημάτων εντός και εκτός συστήματος και έτσι 
η πιθανότητα να επιλέξει ένα κατάστημα εντός συστήματος είναι μία συνάρτηση: 
α) του κόστους της διαδρομής προς το κατάστημα κατά τις δύο περιστάσεις αγορών, β) 
την ελκυστικότητα της μάρκας για τον πελάτη, δηλαδή κατά πόσο θα προτιμήσει να 
αγοράσει από ένα κατάστημα εντός συστήματος.
Είναι εμφανές ότι τα καταστήματα εκτός συστήματος με τη δημιουργία ενός νέου 
καταστήματος θα χάσουν πωλήσεις άμεσα (οι πελάτες θα εξυπηρετούνται από το νέο 
κατάστημα) και έμμεσα ( αυξάνουν οι πελάτες την προτίμησή τους στη μάρκα)
Το μοντέλο βασίστηκε στην εξίσωση MCI (multiplicative competitive interaction model) 
όπως αυτή διαμορφώθηκε από τους Nakanishi and Cooper.
Ετσι

Pij (destination) = AjQ D,;S / Σ Aj° D,,

Ε„θ / Σ A,13 EijθPij (en route) — Aj^ i_g

δ

όπου
α,β,δ,θ = παράμετροι που πρέπει να εκτιμηθούν
ί = οι διάφοροι καταναλωτές /πελάτες (κατηγορίες πελατών) στην περιοχή 
j = τα καταστήματα της περιοχής , τόσο αυτά που βρίσκονται εντός συστήματος , όσο 
και αυτά που βρίσκονται εκτός συστήματος

Ρυ (destination) = η πιθανότητα ο πελάτης ΐ να αγοράσει από το κατάστημα j κατά την πρώτη 
περίσταση αγοράς

Pij (en route) = πιθανότητα ο πελάτης ί να αγοράσει από το κατάστημα j κατά την δεύτερη 
περίσταση αγοράς

Aj = η ελκυστικότητα του καταστήματος j. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρούμε ότι όλα τα 
καταστήματα έχουν τον ίδιο βαθμό ελκυστικότητας
Dij = ο συνολικός χρόνος διαδρομής από το σημείο προέλευσης του πελάτη ί μέχρι να 

βρεθεί μέσα στο κατάστημα j . Οσο μικρότερος είναι αυτός ο χρόνος τόσο μεγαλύτερη 

είναι η πιθανότητα αγοράς .

Ε^ = η θέση του καταστήματος j σε σχέση με σημεία ενδιαφέροντος του πελάτη ΐ
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(enrouteness) Οσο μεγαλύτερο είναι το Ejj τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αγοράς 
από το κατάστημα j .

To E,j ορίζεται και από την ακόλουθη σχέση:

Eij — Qik Ejjk
k

όπου Eijk= (1/Nijk)/ Σ 1/Nijk και X Eijk =1
j J

και Njjk — Djj + Djk - Djk 
όπου
k = 1,2,3_K , είναι τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος του πελάτη στην περιοχή, τα
οποία μπορούν επί παραδείγματι να είναι σημεία εργασίας ή εμπορικά κέντρα , κλπ 
Ejjk = ένα μέτρο που δείχνει πόσο εντός της διαδρομής του πελάτη ί προς το σημείο 
ενδιαφέροντος του k είναι το κατάστημα j σε σχέση με όλα τα άλλα καταστήματα.
Nijk = ένα μέτρο που δείχνει πόσο εκτός της διαδρομής του πελάτη ϊ προς το σημείο 
ενδιαφέροντος του k είναι το κατάστημα j
Qik = συχνότητα που ο πελάτης ί επισκέπτεται τα σημεία ενδιαφέροντος του k. Αυτό 
αποτελεί συνάρτηση της έλξης που έχει το σημείο k για τον πελάτη και της απόστασης 
του σημείου αυτού από το σημείο προέλευσης του πελάτη.
Djj = συνολικός χρόνος διαδρομής του πελάτη ί μέχρι να βρεθεί μέσα στο κατάστημα j 
Djk = συνολικός χρόνος του διαδρομής του πελάτη ί από το σημείο ενδιαφέροντος k 
μέχρι να βρεθεί μέσα στο κατάστημα j
Dik = συνολικός χρόνος του διαδρομής του πελάτη ί κατευθείαν μέχρι το σημείο 

ενδιαφέροντος του k.
Ετσι το βασικό μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής: 
pij = oonPij (destination) + ωί2 Pij(en route)

CjOji = ποσοστό των αγορών που κάνει ο πελάτης i μέσω της πρώτης περίστασης 
αγοράς
ω,! = ποσοστό των αγορών που κάνει ο πελάτης i μέσω της δεύτερης περίστασης 
αγοράς

Sj = Z (X Pijl)
/

Sj = το σύνολο των πωλήσεων του καταστήματος j 

Ζ'= η δυναμικότητα (potential)^ αγοράς
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I = αριθμός των τμημάτων^θρπιβηίε) στα οποία χωρίζονται οι πελάτες.

Στη συνέχεια οι συγγραφείς μελέτησαν τις αλλαγές στις παραπάνω εξισώσεις με το 
άνοιγμα ενός νέου καταστήματος της αλυσίδας στην περιοχή
Είναι προφανές ότι ενώ θεωρούμε ότι η ελκυστικότητα των καταστημάτων της αλυσίδας 
Aj θα παραμείνει η ίδια η πιθανότητα ρι; θα είναι μικρότερη από το ρϋ (οι παρονομαστές 
των εξισώσεων θα αυξηθούν αφού θα προστεθεί ένα ακόμη j)

Ετσι p’ij <pij για κάθε κατάστημα

ΣοΡϋ + Σ-iPij = 1 και άρα Σ0ρ^ = 1- Σ1ρυ
Σ0= αφορά τα καταστήματα εντός συστήματος
Στ = αφορά τα καταστήματα εκτός συστήματος
και επομένως μετά την εισαγωγή του νέου καταστήματος αφού

ΣοΡ’υ + 1 και άρα Σ0ρ'ϋ = 1- Σιρ’,
Τα εκτός συστήματος καταστήματα δεν αυξήθηκαν και επομένως 
Σφ'ϊ] < ΣτρΟ και επομένως 1 -Στρ’ϋ > 1- Σφίϊ 
και έτσι συνάγεται ότι Σ0ρ’ϋ > Σ0ρϋ

Το αποτέλεσμα της εισαγωγής ενός ακόμη καταστήματος στην αλυσίδα είναι η αύξηση 
των πιθανοτήτων αγοράς για την αλυσίδα ακόμη και αν βραχυπρόθεσμα κάποιο 
γειτονικό κατάστημα υφίσταται μείωση των τζίρων του.
Το ιδανικό θα ήταν η αλυσίδα να μπορεί να επιλέξει ένα σημείο για το νέο της κατάστημα 
τέτοιο που να ικανοποιείται η σχέση:

Max Σ Sj’ και SrS’j <0 για κάθε j
j

Αλλά μάλλον κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.
Οι συγγραφείς προσπάθησαν να τεκμηριώσουν πρακτικά το μοντέλο τους 
δημιουργώντας έναν πίνακα - προσομοίωση μίας αγοράς και προσπαθώντας να 
επιλέξουν την ιδανική θέση για ένα νέο κατάστημα στον πίνακα.
Με τον πίνακα προσομοίωσης και τη χρήση των παραπάνω τύπων έγινε δυνατή η 
επιλογή κάποιων σημείων για το νέο κατάστημα.

Για τη χρήση του μοντέλου όπως επισημαίνουν και οι συγγραφείς απαιτείται η συλλογή 

κάποιων δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά αφορούν και τις δύο περιστάσεις αγορών, 

πρέπει να γίνει μία εκτίμηση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης και μία συσχέτιση
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άλλων παραγόντων ώστε να προσδιοριστεί η ελκυστικότητα των καταστημάτων. Επίσης
χρειάζεται μία λεπτομερής μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών , ιδιαίτερα κατά
τη δεύτερη περίσταση αγοράς , για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα του μοντέλου.
Κάτι τέτοιο ίσως να μην είναι εύκολο στην πράξη.
Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Συμπεριλαμβάνει στοιχεία της αλληλεπίδρασης των καταστημάτων της αλυσίδας και 

αποδεικνύει πως το νέο κατάστημα παρόλο που μπορεί να επιφέρει αρχικά 
κανιβαλισμό των πωλήσεων μακροπρόθεσμα επιδρά προσθετικά στις πωλήσεις.

• Εισάγει στοιχεία της συμπεριφοράς του καταναλωτή , όπως η περίσταση αγοράς με 
σκοπό να εξηγήσει την επιλογή κάποιου καταστήματος, πράγμα που αποτελεί 
εξέλιξη σε σχέση με παλαιότερα μοντέλα.

• Συνδέει το κατάστημα με τη δύναμη της μάρκας , μία διάσταση εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα για την περίπτωση των αλυσίδων.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου :

• Μειονέκτημα του μοντέλου είναι η μεγάλη συλλογή δεδομένων που χρειάζεται για να - 
είναι αξιόπιστο (βλ. προηγούμενη παράγραφο)

• Παρόλο που λαμβάνει υπόψη του την περίσταση αγοράς , αγνοεί τη σχέση μεταξύ 
είδους προϊόντος και περίστασης αγοράς που είναι καθοριστική για την επιλογή 
καταστήματος.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ FRANSYS

Οι Avijit Ghosh και Samuel Graig υπογραμμίζουν ότι τα περισσότερα μοντέλα 
προσδιορισμού τοποθεσίας καταστήματος θεωρούν ότι η ζήτηση για τα προϊόντα που 
διαθέτονται στο κατάστημα είναι συνεχής και εξαρτάται κυρίως από την τοποθεσία ενός 
καταστήματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει ίσως για τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ 
αλλά όταν πρόκειται για άλλου είδους καταστήματα αγνοείται α) η στάση των 
καταναλωτών για τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και β) ο βαθμός προτίμησης 

των καταναλωτών στο συγκεκριμένο κατάστημα, που εξαρτάται από την ύπαρξη 

σημείων διάθεσης ανταγωνιστικών ή υποκατάστατων προϊόντων στην υπό εξέταση 

περιοχή. Οι συγγραφείς ορίζουν τις δύο αυτές παραμέτρους ως ζήτηση είδους (form 

demand ) και ζήτηση μάρκας (brand demand) . Είναι αναμενόμενο ότι ο αριθμός
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ομοειδών καταστημάτων θα επηρεάσει τη στάση των καταναλωτών για το είδος των 
προϊόντων και κατ’ επέκταση τη ζήτηση είδους.
Ένα άλλο σημείο είναι ότι πολλά μοντέλα θεωρούν ότι η απόσταση που είναι 
διατεθειμένος να διανύσει ένας καταναλωτής για να προμηθευτεί το συγκεκριμένο 
προϊόν είναι απεριόριστη. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα , για 
κάθε είδος προϊόντος υπάρχει μία συγκεκριμένη απόσταση (reservation distance) που 
οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να διανύσουν για να το προμηθευτούν. Αυτό έχει 
διαπιστωθεί και στην πράξη από εμπειρικές μελέτες . (Ghosh and Graig/1986, Zeller, 

Achabal and Brown/1980).
Οι συγγραφείς ορίζουν τη ζήτηση για το είδος του προϊόντος (form demand) ως 
συνάρτηση του αριθμού των σημείων πώλησης μέσα στα όρια της απόστασης που οι 
καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να διανύσουν για να προμηθευτούν το νέο προϊόν 
(reservation distance)
ΕΧΡ,= (POPi) (PCAP) (1-exp'anloti)

EXPi= συνολική κατανάλωση στη ζώνη ί (ί=1,2,3...... ,η)
POPj= πληθυσμός στη ζώνη ί
PCAP= η μέγιστη κατανάλωση του προϊόντος (ή του μίγματος προϊόντων της αλυσίδας)
που προσφέρονται από το συγκεκριμένο κατάστημα
ntot, = ο αριθμός ομοειδών καταστημάτων λιανικής στη ζώνη ί
a = ένας πολλαπλασιαστής κλίμακας.

Από την εξίσωση γίνεται φανερό ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση για το είδος προϊόντος 
θα αυξάνει καθώς ο αριθμός των καταστημάτων αυξάνει και η PCAP θα φθάνει στα όρια 

της. Επίσης είναι προφανές ότι αν μέσα στα όρια της απόστασης που είναι διατεθειμένος 
να διανύσει ο καταναλωτής δεν υπάρχει κατάστημα η κατά κεφαλή κατανάλωση ανά 
είδος προϊόντος θα είναι 0.
Η συνολική ζήτηση για το είδος προϊόντος ΕΧΡ, θα μοιραστεί μεταξύ όλων των 
καταστημάτων της περιοχής ί. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η χρησιμοποίηση ενός 
MCI μοντέλου8 για να ορίσουμε την πιθανότητα ο καταναλωτής να προτιμήσει ένα 
συγκεκριμένο κατάστημα και έτσι το ποσοστό του ΕΧΡ, που θα αποσπάσει το 
κατάστημα j δίδεται από τη σχέση:

8 Multiplicative Competitive Interaction ( Nakanishi and Cooper)
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MSij = JJ^

Σ u,k
keK

Uij = η χρησιμότητα που έχουν οι καταναλωτές της περιοχής i από το κατάστημα j. 
k = ο αριθμός των μεταξύ τους ανταγωνιστικών καταστημάτων στη περιοχή.
Είναι απαραίτητο επομένως να προσδιορίσει κανείς τους παράγοντες εκείνους που 
επηρεάζουν το U του καταστήματος και του επιτρέπουν να αποσπάσει μερίδιο από τους 
ανταγωνιστές. Οι συγγραφείς θεωρούν δύο παράγοντες σαν περισσότερο σημαντικούς. 
Ο ένας παράγοντας είναι η θέση του καταστήματος, κατά πόσο δηλαδή υπάρχει 
πρόσβαση από τους καταναλωτές στο κατάστημα. Ο άλλος είναι το συγκριτικό 
πλεονέκτημα που έχει το κατάστημα της συγκεκριμένης αλυσίδας έναντι καταστημάτων 
άλλης αλυσίδας. Αυτό το πλεονέκτημα δημιουργεί την εικόνα που έχουν οι καταναλωτές 
για το κατάστημα , και οι συγγραφείς θεωρούν ότι η εικόνα αυτή επηρεάζεται σημαντικά 
από τη διαφήμιση και την προώθηση που χρησιμοποιεί η αλυσίδα για να υποστηρίξει τα 
καταστήματά της.
Για να προσδιορίσουμε την επίδραση της διαφήμισης και της προώθησης στην 

χρησιμότητα (utility ) Uij ορίζουμε ως TRA σαν μέτρο που δείχνει την επένδυση που 
πραγματοποιεί η αλυσίδα σε διαφήμιση και προώθηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές 
της και έτσι 
TADVa= f(TRA)

και στη συνέχεια ακολουθώντας την εξίσωση που προτείνεται από τους Little and 
Lodish,

TADVa = (1-exp TRA) [ 1/(1-exp1)]

Uij= (TADVA)Y(DISij)p , αν DIS ij <D, διαφορετικά είναι 0 

όπου
TADVa = μέτρο του σχετικού επιπέδου δαπανών για διαφήμιση και προώθηση της 

αλυσίδας Α, στην οποία ανήκει το κατάστημα j.

DlSjj = η απόσταση από τη ζώνη ί στο κατάστημα j
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και έτσι οι συνολικές πουλήσεις για το κατάστημα j μπορούν να υπολογισθούν ως εξής:
η

S,= Σ (msn) (ΕΧΡι)
/ = ]

Χρησιμοποιώντας τους ίδιους τύπους μπορεί να βρεθεί αντίστοιχα η ζήτηση για μία 
ανταγωνιστική αλυσίδα Β.

Είναι προφανές ότι το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος θα έχει τόσο θετικές όσο και 
αρνητικές συνέπειες για τα υπάρχοντα καταστήματα της αλυσίδας. Οι συνέπειες αυτές 
εξαρτώνται από την τοποθεσία των υπαρχόντων καταστημάτων μέσα στις ζώνες που 
ορίζονται από την απόσταση που είναι διατεθειμένος να διανύσει ο πελάτης για το 
συγκεκριμένο είδος προϊόντος (reservation distance).
Η παραστατική απεικόνιση αυτού εμφανίζεται στις παρακάτω εικόνες όπου οι κύκλοι 
παριστάνουν τις ζώνες αγοράς για τον πελάτη και στις δύο περιπτώσεις :

ΕΙΚΟΝΑ 1

Οι καταναλωτές της ζώνης j επισκέπτονται μόνο το κατάστημα Β2 , και οι καταναλωτές 
της ζώνης ί τα καταστήματα και Β2 Ετσι τα καταστήματα Α: και Β2 δεν ανταγωνίζονται 
στην ουσία με το Β2

ΕΙΚΟΝΑ 2
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Το κατάστημα A, ανταγωνίζεται και με τα δύο καταστήματα Βτ και Β2, αφού βρίσκεται 
μέσα στη ζώνη ί αλλά και στη ζώνη j.

Αν τα τώρα η αλυσίδα Α αποφασίσει να εισάγει ένα κατάστημα Α2 , η επιλογή της 
τοποθεσίας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις συνέπειες για τα υπάρχοντα 
καταστήματα Αυτό φαίνεται από την παρακάτω απεικόνιση.

Αν η αλυσίδα εισάγει το κατάστημα στην ζώνη j (βλ. προηγούμενη εικόνα 1) ,το νέο 
κατάστημα όχι μόνο δεν απειλεί τις πωλήσεις του A, αλλά και επιπλέον αναμένεται να 
έχει θετική επίδραση στις πωλήσεις αυτού.

Αντίθετα η επιλογή της τοποθέτησης του νέου καταστήματος Α2 στη ζώνη ί θα έχει 

τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τον κανιβαλισμό πωλήσεων από το 

υπάρχον κατάστημα Α,. Μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν οφέλη και για τα δύο 

καταστήματα αλλά η κατάσταση σε αυτήν την περίπτωση είναι πιο σύνθετη.
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Στην περίπτωση της δικαιόχρησης η αύξηση της διαφήμισης στην περιοχή θα αυξήσει 
την ανταγωνιστική θέση της αλυσίδας, ενώ όπως φαίνεται από τις προηγούμενες 
εξισώσεις η ΕΧΡί θα αυξηθεί επίσης αφού τώρα οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε 
μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων. Το τελικό αποτέλεσμα βέβαια εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες που η ανάλυσή τους δεν είναι στα πλαίσια του παρόντος.
Εχοντας όλα αυτά υπόψη, καταλήγουμε στην αναγκαιότητα ενός μοντέλου επιλογής 
βέλτιστης θέσης για το νέο κατάστημα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει α) την επίδραση 
της θέσης στη ζήτηση, β) τις θέσεις των ανταγωνιστών και γ) τις αποστάσεις από τις 
ζώνες ζήτησης των καταναλωτών (demand zones) των υπαρχόντων και των πιθανών 

σημείων .
Η μαθηματική έκφραση του μοντέλου που προτείνουν οι συγγραφείς είναι η εξής:

j
Maximize Σ Sj X,

y=/+i
Xj (j=1,2,3..... ,J)= μία μεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν όταν ένα νέο κατάστημα

ανοίγει σε μία θέση j. To j παίρνει τέτοιες τιμές ώστε j = 1,........ j' αντιπροσωπεύουν τα
καταστήματα του ανταγωνισμού, , j =1,2..... ,j” είναι οι θέσεις των υπαρχόντων ~
καταστημάτων της αλυσίδας , και j = j"+1, j”+2,...,J. είναι πιθανές θέσεις .

Αν ρ είναι τα νέα καταστήματα που σκοπεύει να ανοίξει η αλυσίδα για να μεγιστοποιήσει 
τα έσοδα των πωλήσεων χωρίς να υπολογίσει τον κανιβαλισμό των πωλήσεων , οι 
περιορισμοί της εξίσωσης είναι οι εξής:

Σ s» Xj =ρ
y=r+i

Xj< 1 , για j= j"+1........ J
Xj=1 για j =1 —j”

n

Sj= Σ (MSij) (EXPi)
i = l

MS,) =

Σ UiK

Uij= (TADVa)y (DISjj)p , αν DIS ,j <D, διαφορετικά είναι 0
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Το μοντέλο δεν λαμβάνει υπόψη του τον κανιβαλισμό μεταξύ καταστημάτων της ίδιας 
αλυσίδας. Αν επιδιώκει κανείς να κρατήσει κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο πωλήσεων στα 
υπάρχοντα καταστήματα μπορεί να εισάγει έναν ακόμη περιορισμό , ο οποίος θα έχει 
την παρακάτω μορφή:

SjXj > S*pCj. j=j’+1...... J

όπου το
S*= το επίπεδο πωλήσεων του καταστήματος j πριν από την επέκταση της αλυσίδας 
Αν είναι σκόπιμο να οριστεί ένα ελάχιστο ποσό εσόδων που πρέπει να πραγματοποιεί 
το νέο κατάστημα για να είναι κερδοφόρο στην εταιρία, μπορεί να εισαχθεί ένας ακόμη 
περιορισμός

(Sj - T)Xj > 0 , j=j"+1...... J

όπου
Τ= οι ελάχιστες πωλήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει το νέο κατάστημα.
Ωστόσο μπορεί να είναι δύσκολο να επεκταθεί η αλυσίδα χωρίς να υπάρξει κάποιου » 
βαθμού κανιβαλισμός. Αν όμως κρίνεται σκόπιμο τα υπάρχοντα κέρδη της αλυσίδας να 
μη θιγούν , ένας άλλος περιορισμός διαμορφώνεται:

Σ s,x, > Σ s-,χ,
;=/ + 1 / +1

Ετσι το αρχικό μοντέλο αποκτά δυνατότητα προσαρμογής στους στόχους και το 
στρατηγικό σχεδίασμά της αλυσίδας.

Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Αποτελεί ένα πλήρες μοντέλο που λαμβάνει υπόψη του πολλές παραμέτρους.

• Εντοπίζει καθοριστικά σημεία της συμπεριφοράς καταναλωτή για την επιλογή 
καταστήματος , όπως η σχέση απόστασης και είδους προϊόντος.

. Το φαινόμενο του κανιβαλισμού καλύπτεται με ακρίβεια.

• Λαμβάνει υπόψη του τη δύναμη του ανταγωνισμού, που προέρχεται όχι μόνο από 
την ίδια κατηγορία προϊόντος, αλλά και από υποκατάστατα προϊόντα.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου:

• Δεν καλύπτει την ποιοτική διάσταση του ανταγωνισμού (πού οφείλεται η δύναμη του)
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Συνήθως για την απόφαση κατάργησης ή όχι ενός σημείου πώλησης σημαντικό ρόλο 
παίζει η παραγωγικότητα των σημείων πώλησης.
Ο υπολογισμός της παραγωγικότητας ενός σημείου πώλησης είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί , αφού στο σύστημα στη διαδικασία της παραγωγής συμμετέχουν και οι 
καταναλωτές και έτσι η αποτελεσματικότητα (efficiency) του συστήματος εξαρτάται τόσο 
από τις δυνατότητες του πωλητή όσο και από αυτές του καταναλωτή. Υπάρχουν 
αντικειμενικές δυσκολίες μέτρησης των δυνατοτήτων του καταναλωτή. Συχνά επίσης οι 
περισσότερες αποφάσεις που σχετίζονται με τον καταναλωτή όπως οι αποφάσεις για 
την ποικιλία και το είδος των εμπορευμάτων μέσα σε ένα κατάστημα, τη διαφήμιση, την 
τιμολόγηση και την προβολή, που επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία ενός 
καταστήματος αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της κεντρικής διοίκησης και όχι της 
διοίκησης του καταστήματος. Ως αποτέλεσμα οι παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης της 
παραγωγικότητας βασισμένες σε δείκτες παραγωγικότητας (πόροι/αποτέλεσμα) και οι 
χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης είναι ανεπαρκείς για να αποδώσουν πλήρως την - 
εικόνα της πραγματικότητας και οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα και άδικες 
συγκρίσεις.
Οι Kamakura , Leonardowitz και Ratchford (1996) προτείνουν ένα μοντέλο μέτρησης της 
αποδοτικότητας που δεν απαιτεί μέτρηση των δυνατοτήτων των πελατών κάτι που 
πρακτικά δεν είναι εφικτό να γίνει.
Η βασική παραδοχή του μοντέλου είναι ότι οι διαφορετικές συνθήκες αγοράς 

λειτουργούν σαν μία υποκρύπτουσα (latent) μεταβλητή η οποία αλλάζει το κόστος 
λειτουργίας κάθε σημείου πώλησης. Αυτές οι συνθήκες αγοράς δεν είναι μετρήσιμες με 
ακρίβεια και οι συγγραφείς προτείνουν την ομαδοποίηση των σημείων πώλησης 
ανάλογα με τις συναρτήσεις κόστους που περιγράφουν το κάθε σημείο. Ετσι ομοειδείς 
συμπεριφορές κόστους συγκεντρώνονται σε μία ομάδα. Η απόδοση των σημείων 
πώλησης κρίνεται από τη συμπεριφορά του κόστους του κάθε σημείου σε σχέση με τη 
συνάρτηση κόστους της ομάδας (cluster).
Μία άλλη προσέγγιση μέσω ανάλυσης DEA (Data Envelopment Analysis) 
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αποδοτικότητας καταστήματος και προτείνεται από 

τους David Donthu και Bonghee Yoo (1998)

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η παραγωγικότητα του καταστήματος λιανικής έχει 

αντιμετωπιστεί στο παρελθόν είτε απλώς ως ένας μακρο-οικονομικός δείκτης για το
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σύνολο του λιανεμπορίου , είτε όταν χρησιμοποιήθηκε για μεμονωμένα καταστήματα 
αφορούσε απλά και μόνο την απόδοση του προσωπικού. Η συνήθης πρακτική για τη 
μέτρηση της παραγωγικότητας άλλωστε ήταν η εισαγωγή μεγεθών σε τύπους 
υπολογισμού για την εξαγωγή δεικτών, κάτι που αγνοούσε εντελώς τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε καταστήματος και το περιβάλλον στο οποίο αυτό δραστηριοποιούνταν. Για τους 
λόγους αυτούς οι μελετητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της επιχειρησιακής έρευνας που 
ονομάζεται ανάλυση DEA - Data Envelopment Analysis.
Και πάλι η παραγωγικότητα καθορίζεται από τον τύπο inputs/outputs αλλά η 
αποδοτικότητα ενός σημείου δεν καθορίζεται από το αποτέλεσμα αυτού του τύπου αλλά 
από συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με το αποδοτικότερο κατάστημα . Η μέθοδος 
έχει ίσως αναφερθεί και ως benchmarking στο παρελθόν. Η βάση για τη σύγκριση 
μπορεί να είναι το καλύτερο κατάστημα της ίδιας αλυσίδας είναι ένα άριστο κατάστημα 
του ανταγωνισμού.
Η παραγωγικότητα είναι ένα μέτρο χρησιμοποίησης των πόρων έτσι ώστε με 
δεδομένους τους πόρους να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Το πρώτο βήμα είναι να ξεχωρίσουν τα καταστήματα εκείνα που έχουν τη καλύτερη - 

αποδοτικότητα και να σχηματίσουν μία σειρά σημείων , μία γραμμή ή μία επιφάνεια η 
οποία αποτελεί το όριο αποδοτικότητας (efficient frontier) .Η DEA δηλαδή αρχικά 
καθορίζει τα όρια μέσα στα οποία βρίσκονται τα άριστα καταστήματα τα οποία στην 
ορολογία της ανάλυσης ονομάζονται envelopes.
Στη συνέχεια όλα τα σημεία του ορίου αποδοτικότητας (τα καταστήματα με την άριστη 
απόδοση) θεωρούνται ότι έχουν αποδοτικότητα ίση με 1. Ετσι ένα σημείο πώλησης 
αποκτά αποδοτικότητα 1 αν για δεδομένους τους πόρους παράγει το καλύτερο 
αποτέλεσμα σε σχέση με άλλα σημεία.
Η αποδοτικότητα προκύπτει ως κλάσμα του συνόλου των σταθμισμένων πόρων (inputs) 
που εισάγονται προς το σύνολο των σταθμισμένων αποτελεσμάτων (outputs)
Ετσι αν σε κάποιο κατάστημα XI και Χ2 είναι οι πόροι που εισάγονται και Υ1 και Υ2 είναι 
τα αποτελέσματα χρησιμοποίησης των πόρων , η αποδοτικότητα είναι:

U\Y\ + U2Y2u _ ________________
1 " V\X\ + V2X2i

Γίνεται η εκτίμηση των U1,U2 , VI και V2 έτσι ώστε το fh να παίρνει τη μεγαλύτερη 

δυνατή τιμή του. Παρόλα αυτά η τιμή των U1,U2 , VI και V2 πρέπει να είναι τέτοια που 

αν χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα για τον υπολογισμό του h σε άλλα καταστήματα θα
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δίνουν ένα αποτέλεσμα μικρότερο ή ίσο του Ι.Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζεται και η 
αποδοτικότητα για τα άλλα σημεία.

Ετσι η μέγιστη αποδοτικότητα h0 κάποιου σημείου προκύπτει ως πρόβλήμα 
μεγιστοποίησης:

Σ urYro
r=\

Max h0= __________
m

Σ νιχιο
i = l

με περιορισμό .

Σ υ,γ,
γ=1

__________ <=1 για κάθε j=1,2.... ,n
τη

Σ ViXij
; = 1

και Vi>0, r=1 και
όπου Xij και Yrj είναι ο ϊ πόρος και το r αποτέλεσμα του καταστήματος j. Υπάρχουν s 
μεταβλητές Υ και πι μεταβλητές X και η καταστήματα υπό εξέταση.
Ετσι γίνεται συγκριτική ανάλυση της παραγωγικότητας των καταστημάτων. Το 
πλεονέκτημα της ανάλυσης DEA είναι όμως ότι μπορεί να συμπεριλάβει και μεταβλητές 
που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της εταιρίας (uncontrollable). Πράγματι στο 
περιβάλλον που λειτουργούν οι επιχειρήσεις πολλές μεταβλητές εκτός ελέγχου όπως ο 
ανταγωνισμός , η δημογραφική εξέλιξη της περιοχής, οικονομικές και πολιτικές κρίσεις 
μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
Το πρόβλημα μεγιστοποίησης προκειμένου να συμπεριλάβει αυτές τις μεταβλητές 
διαμορφώνεται ως εξής:

5 p

Σ UrYro - Σ WkZko
r=l λ=1

Max h0=______________________
mΣ ViXio

/ = l
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με περιορισμούς
s Ρ

X UrYrj - Σ WkZkj
r=1 i=l

______________________  <=1 για κάθε j=1,2,.... η
m

Σ ViXii; = 1
και Ur,Vi,Wk >0, r=1,...,s και i=1 .....m, k=1..... ,p
όπου το Yrj είναι το r ελεγχόμενο αποτέλεσμα (output) της i εισαγόμενης ελεγχόμενης 
μεταβλητής (πόρου /input) Xij και της k εισαγόμενης μεταβλητής εκτός ελέγχου (input) 

Zkj για το κατάστημα j. Ur,Vi Wk είναι οι συντελεστές βαρύτητας των μεταβλητών 
αντίστοιχα. Το παραπάνω πρόβλημα έχει s αποτελέσματα, m εισαγόμενες μεταβλητές 
υπό έλεγχο και ρ μεταβλητές εκτός ελέγχου και η συνολικά καταστήματα υπό εξέταση.
Οι εξισώσεις δίνουν τη δυνατότητα μέσω του γραμμικού προγραμματισμού να 
υπολογισθεί η σχετική αποδοτικότητα κάθε καταστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την 
απόδοση του καλύτερου. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαγνωστικό 
εργαλείο μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας των μεταβλητών.

Πλεονεκπίυατα του υοντέλου:

• Μπορεί να συμπεριλάβει πολλαπλές εισερχόμενες μεταβλητές και αποτελέσματα.

• Εχει τη δυνατότητα να διερευνήσει μεταβλητές εκτός ελέγχου της επιχείρησης που 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

• Μπορεί να αποδώσει τη συγκριτική θέση του καταστήματος σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό (μεταξύ των καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας και των καταστημάτων 
του ανταγωνισμού), πληροφόρηση πολύτιμη για το στρατηγικό σχεδίασμά της 
εταιρίας και την απόφαση κατάργησης ή διατήρησης ενός σημείου πώλησης.

• Εχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα μόνο μέτρο σύγκρισης, την παραγωγικότητα, 
παρόλο που λαμβάνει υπόψη της πολλούς παράγοντες.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου:

• Παρά τη δυνατότητα του να συμπεριλάβει πολλές μεταβλητές, εκτίμηση ποιοτικών 

παραγόντων (όπως π.χ. διαφορετική τοποθέτηση εμπορευμάτων στα ράφια σε ένα 

κατάστημα λιανικής, ή διαφορετική διαμόρφωση) στην παραγωγικότητα δεν μπορεί
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να γίνει. Αυτό που αποτελεί αδυναμία των μοντέλων υπολογισμού της 
παραγωγικότητας δεν αποφεύγεται.

• Βασίζεται στην υπόθεση ότι οι πόροι που χρησιμοποιούνται σε όλα τα καταστήματα 
είναι ίδιοι , αλλά το μόνο που διαφέρει είναι η ποσότητα. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πόροι αυτοί δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
μοντέλο, αφού σε όλα τα καταστήματα οι συντελεστές τους πρέπει να είναι 
μεγαλύτεροι του 0.

GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEMS

Η ανάπτυξη των συστημάτων γεωγραφικής πληροφόρησης (GIS) παρόλο που ξεκίνησε 
τη δεκαετία του 1960, δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μέχρι τη δεκαετία του 1980 όπου 
γνώρισε και τη μεγαλύτερή της άνθηση. Σε αυτό συνέβαλε και η μεγάλη τεχνολογική 
αναβάθμιση του hardware και software που επέτρεψαν την επεξεργασία πολύπλοκων 
δεδομένων και τη δημιουργία εξαιρετικά εξελιγμένων συστημάτων. Παρά τη μεγάλη 
σπουδαιότητα της τοποθεσίας στον επιχειρηματικό σχεδίασμά, τα συστήματα αυτά δε 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των αγορών από τις επιχειρήσεις μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980. Οι Achabal και Me Intyre (1987), και Beaumont (1988) δεν έκαναν 
καμία αναφορά στα συστήματα GIS στις αναλύσεις τους για τη χρήση της εξελιγμένης 
τεχνολογίας στο μάρκετινγκ , ενώ οι Annitto and Cromley (1988) αναφέρουν ότι τα 
συστήματα GIS ελάχιστα χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των αγορών.
Σε μία απλή επεξήγηση της λειτουργίας τους τα GIS προσφέρουν γεωγραφική κατανομή 
δεδομένων. Η τεχνολογία που υποστηρίζει τέτοιου είδους συστήματα είναι ειδικά 
εργαλεία για το input (digitinizers and map scanners) και το output (plotters and graphic 
displays) και ειδικές τεχνικές και μεθόδους για την οργάνωση και την επεξεργασία των 
στοιχείων και την παραμετροποίηση των στοιχείων , την περιγραφή των οδικών δικτύων 
και των ζωνών (ZIPS, census tracts, countries). Με όλα αυτά τα δεδομένα τα συστήματα 
GIS μπορούν εκτός από το να εντοπίζουν στον χάρτη μία συγκεκριμένη περιοχή να 
απαντούν και σε ερωτήματα όπως : “ Ποια είναι τα δημογραφικά στοιχεία αυτής της 

περιοχής” ή και ακόμα “Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι πιο τακτικοί πελάτες των 

προϊόντων μου"
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Η χρήση των συστημάτων GIS είναι διαδομένη σε πολλές χώρες για την εφαρμογή 
κτηματολογικών πινάκων, φορολογία , την τοποθέτηση αγωγών . Διαδομένη είναι η 
χρήση των AM/FM (Automated Mapping Facilities Management) συστημάτων που 
αποτελούν μία υποκατηγορία των συστημάτων GIS. Διαχείριση δεδομένων χωροταξικών 
προσφέρουν και τα συστήματα CAD, η διαφορά τους όμως είναι ότι τα συστήματα GIS 
έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν πολλές παραμέτρους (attributes) που αφορούν μία 
γεωγραφική περιοχή, αλλά και να προσφέρουν επεξεργασία δεδομένων σε πολλά 
επίπεδα για τις περιοχές . Ο πίνακας δείχνει ένα παράδειγμα σύνδεσης γεωγραφικών 
αντικειμένων/ δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΟ Είναι πιο κοντά στο

ΓΡΑΜΜΗ Βρίσκεται στο 
Είναι πιο κοντά στο

Διασταυρώνεται
Διαχωρίζει

ΠΕΡΙΟΧΗ Συμπεριλαμβάνεται στο 
Είναι εκτός από το

Διασταυρώνεται
Εφάπτεται

Συμπίπτει
ΠροσαρτάταΓ

Το κάθε γεωγραφικό αντικείμενο μπορεί να έχει διάφορες μορφές, για παράδειγμα το 
"σημείο” μπορεί να είναι κάποιος πελάτης, η “γραμμή” μπορεί να είναι κάποιος δρόμος, 

η “περιοχή" μπορεί να είναι ένας ταχυδρομικός κώδικας.
Ετσι ο πελάτης και ο ταχυδρομικός κώδικας μπορεί να συνδέονται με μία σχέση του 
τύπου “συμπεριλαμβάνεται στο". Είναι σημαντικό ότι πέρα από τις διττές σχέσεις που 
περιγράφονται στον πίνακα μπορούν να παραμετροποιηθούν στα συστήματα GIS και 
άλλες σχέσεις με συνεχείς κλίμακες μετρήσεων όπως για παράδειγμα η σχέση 
“απόσταση του πελάτη από ένα σημείο λιανικής πώλησης”.Υπάρχει δυνατότητα 
καταγραφής και της ροής ή της σύνδεσης δύο σημείων με κάποια σχέση (περίπτωση 
αγωγών).
Τριών ειδών σχέσεις μεταξύ των γεωγραφικών αντικειμένων αναπτύσσονται στα 

συστήματα αυτά:
1) Πολυπλοκότερα γεωγραφικά αντικείμενα (π.χ. γραμμή) μπορούν να συνθέτονται από 

απλούστερα γεωγραφικά αντικείμενα (π.χ.σημεία)
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2) Οι μεταξύ των γεωγραφικών αντικειμένων σχέσεις στον χώρο μπορούν να 
υπολογισθούν και να αναπαρασταθούν γεωμετρικά.(π.χ. συμπεριλαμβάνεται στο )

3) Σχέσεις που δεν μπορούν να υπολογισθούν γεωμετρικά πρέπει να εισαχθούν ως 
πληροφορία στο πρόγραμμα (π.χ. η σχέση “διαχωρίζει")

Η λειτουργική αξία των συστημάτων GIS είναι μεγάλη, διότι χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 
μεταξύ των γεωγραφικών αντικειμένων μπορούν να παρέχουν πολύτιμη πληροφόρηση 
όπως:

• να προσδιορίζουν τη χωροταξία μεταξύ των γεωγραφικών αντικειμένων

• να προσδιορίσουν άλλες παραμέτρους σε σχέση με το χώρο που τους ζητούνται, 
π.χ. τις αποστάσεις των πελατών από ένα εμπορικό κέντρο.

• να προσφέρουν συγκεντρωτικά στοιχεία για κάποια αντικείμενα π.χ να υπολογίσουν 
μία εμπορική περιοχή από τους πελάτες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή.

• να κατηγοριοποιήσουν κάποια αντικείμενα βάσει κάποιων στοιχείων που θα τους 
δοθούν π.χ. να βρεθούν όλοι οι πελάτες που έχουν κάποιο συγκεκριμένο εισόδημα 
και να εντοπισθούν στο χάρτη.

• να κατηγοριοποιήσουν αντικείμενα βάσει πολλαπλών κριτηρίων π.χ. να δώσουν - 

εκτιμήσεις για τις επισκέψεις σε ένα εμπορικό κέντρο βάσει των χαρακτηριστικών της 
περιοχής ( αντικείμενα περιοχής), των εμπορικών κέντρων (σημεία της περιοχής) και 
των αποστάσεων (σχέση μεταξύ περιοχής και σημείων)

Η χρησιμότητα των συστημάτων GIS για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σημείων 
πώλησης είναι μεγάλη. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν μια χωροταξική οργάνωση των 
πληροφοριών και επιτρέπουν βαθύτερη ανάλυση στοιχείων αγορών.
Ενας απλός χάρτης δείχνει μόνο τη θέση ενός αντικειμένου και το μόνο επεξηγηματικό 

στοιχείο που υπάρχει για τη θέση αυτή είναι η απόσταση. Τα συστήματα GIS 
προσφέρουν πληθώρα στοιχείων για κάθε σημείο και είναι σε θέση να 
παρακολουθήσουν την πορεία των στοιχείων διαχρονικά. Η ιδιαίτερα δημοφιλής 
χρησιμοποίηση των ταχυδρομικών κωδικών για την τμηματοποίηση και την ανάλυση 
των αγορών έχει κάποια αδύνατα σημεία και στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι πολλές 
φορές είναι ανεπαρκής η ανάλυση που γίνεται. Υπάρχουν αρκετές επικαλύψεις ή και 

προβολές χαρακτηριστικών της αγοράς που ορίζεται από κάποιον ταχυδρομικό κώδικα, 

σε μία άλλη αγορά που ορίζεται από έναν άλλο ταχυδρομικό κώδικα. Τα προβλήματα 

αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με την χρήση των GIS.
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Σήμερα πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα συστήματα GIS για να επιλέξουν τις 
τοποθεσίες των καταστημάτων τους. Μερικά παραδείγματα είναι9:
Η PepsiCo επιλέγει στηριζόμενη σε γεωγραφικά συστήματα τα νέα σημεία εγκατάστασης 
της Pizza Hut και της Taco Bell.

Η A & Ρ Canada παρακολουθεί με ένα τέτοιο σύστημα πόσοι πελάτες των 
καταστημάτων της έρχονται από απόσταση ενός, δύο ή και τριών μιλίων. Το σύστημα 

μπορεί να της παρέχει πληροφόρηση για την προέλευση του 70% των πελατών της , για 
την διαφημιστική κάλυψη των περιοχών που δραστηριοποιείται.
Η Dayton Hudson’s Target χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία για να πληροφορηθεί για το 
εισόδημα και την αύξηση του πληθυσμού στις περιοχές που έχει τα καταστήματά της και 
σε περιοχές που εμφανίζονται ελκυστικές για τη δημιουργία νέων καταστημάτων. 
Χρησιμοποιεί τα ίδια συστήματα για να προσδιορίσει το είδος των εμπορευμάτων που 
πρέπει να υπάρχει μέσα στα καταστήματά της ανάλογα με τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των πελατών της .
Η Western Auto δηλώνει ότι με τη χρησιμοποίηση των γεωγραφικών συστημάτων για 
τον καθορισμό της τοποθεσίας των νέων σημείων πώλησης κατάφερε να μειώσει κατά .. 
πολύ το χρονικό διάστημα που απαιτούνταν για να φθάσει κάποιο κατάστημα στο νεκρό 
σημείο. Συγκεκριμένα πριν από τη χρήση ανάλογων συστημάτων το διάστημα αυτό ήταν 

18 μήνες περίπου, ενώ μετά τη χρήση μειώθηκε σε 6 μήνες περίπου.
Παρόμοια συστήματα χρησιμοποιεί η Citibank και η Marriott.
(Ακολουθούν δείγματα αναλύσεων περιοχών μέσω GIS).

LIFESTYLES ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

9 Όπως αναφέρονται στο βιβλίο Retail Management, A strategic approach, με συγγραφείς τους Barry 
Berman και Joel Evans, Prentice-Hall 1995
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Οι Levy και Weitz στο βιβλίο τους Retailing Management , επισημαίνουν ότι για την 
απόφαση επιλογής τοποθεσίας καταστήματος χρειάζεται να συνεκτιμηθούν τόσο 
ποιοτικά όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αγορών. Σε μία προσπάθεια τους να 
δείξουν πρακτικά τι σημαίνει αυτό, οι συγγραφείς παραθέτουν ένα παράδειγμα .
Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι όταν οι εταιρίες λαμβάνουν την απόφαση για την 
τοποθεσία πρέπει να δώσουν απάντηση σε δύο βασικά ερωτήματα.Το πρώτο ερώτημα 
είναι ποια θα είναι η ζήτηση για τα προϊόντα του καταστήματος, σύμφωνα με την 
διάρθρωση του πελατολογίου της περιοχής (potential customer base) .Οι λιανέμποροι 
προσπαθούν να βρουν τοποθεσίες οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν τη ζήτηση για τα 
προϊόντα τους. Αν όμως παρόλο που υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα τους στην 
περιοχή, ο ανταγωνισμός έχει ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία και η ζήτηση 
υπερκαλύπτεται , είναι προφανές ότι η αξία της τοποθεσίας του καταστήματος ως 

παράγοντα αύξησης της ζήτησης υποβαθμίζεται, παύει να είναι καθοριστική. Ετσι το 
δεύτερο ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι λιανέμποροι είναι ποια είναι η 
προσφορά των ανταγωνιστικών προϊόντων στην περιοχή.
Για να γίνει απλούστερο το παράδειγμα οι συγγραφείς παρέθεσαν στοιχεία που «. 
άντλησαν από μία ιδιωτική εταιρία , την Urban Decision Systems.
Οι λιανέμποροι έχουν στη διάθεσή τους μία πληθώρα πληροφοριών από τέτοιου είδους 
εταιρίες που αφορούν διάφορες περιοχές , διάφορα γεωγραφικά σχήματα, περιοχές 
που ορίζονται ανάλογα με το χρόνο διαδρομής προς κάποιο σημείο και άλλες 
κατατμήσεις περιοχών. Το παράδειγμα εξετάζει την περίπτωση ενός κεντρικού 
εμπορικού κέντρου στο Miami της Florida, του Dadeland.

Ετσι τα στοιχεία που αφορούν την περιοχή γύρω από το Dadeland και σε ακτίνα πέντε 
μιλίων είναι αυτά που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1990 1993 1998

Πληθυσμός 247.263 279.236 281.462

Πληθυσμός σε ομαδικά καταλύματα 4.927 4.619 3.904

Κατά κεφαλήν εισόδημα $21.371 $24.874 $30.637

Συνολικό εισόδημα (σε εκατ.$) 5.861 6.945 8.623

Νοικοκυριά $40.000-$49.999 10.583 11.569 13.754

Νοικοκυριά $50.000-$59.999 8.543 9.191 10.656

Νοικοκυριά $60.000-$74.999 9.143 9.145 9.309
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Νοικοκυριά άνω των $75.000 21.714 22.614 24.582

Μέσος του εισοδήματος νοικοκυριών Median) 41.028 42.176 45.470

Μέσος όρος εισοδήματος νοικοκυριών (average) 60.046 69.100 84.011

Οικογένειες εισοδήματος $40.000-$49.999 8.348 9.010 10.517

Οικογένειες εισοδήματος $50.000-$59.999 6.946 7.297 8.386

Οικογένειες εισοδήματος $60.000-$74.999 7.909 7.874 7.961

Οικογένειες εισοδήματος άνω των $75.000 19.289 20.107 22.030

Μέσος του εισοδήματος των οικογενειών 48.211 49.055 52.169

Μέσος όρος του εισοδήματος των οικογενειών 68.874 78.902 96.915

Παρατηρήσει:
1. Η τελευταία στήλη αποτελεί προβλέψεις για το έτος 1998
2. Ο ορισμός «πληθυσμός σε ομαδικά καταλύματα» περιλαμβάνει άτομα που ζουν σε 

γηροκομεία, στρατόπεδα, φοιτητικές εστίες, αναμορφωτήρια και άλλα κοινόβια.

3^ Τα νοικοκυριά διαφέρουν από τις οικογένειες. Οι οικογένειες είναι παντρεμένα 
ζευγάρια με παιδιά, στα νοικοκυριά συμπεριλαμβάνονται οι οικογένειες αλλά και 
καταγράφονται και άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη χωρίς απαραίτητα 
κάποια σχέση συγγένειας π.χ. συγκάτοικοι.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1990 1993 1998

Νοικοκυριά σύνολο 97.282 100.003 102.092

Νοικοκυριά 1 ατόμου 20.358 22.067 24.234

Νοικοκυριά 2 ατόμων 30.456 32.012 33.540

Νοικοκυριά 3-4 ατόμων 34.121 34.332 33.993

Νοικοκυριά άνω των 5 ατόμων 12.348 11.593 10.326

Ατομα που ανήκουν στη λευκή φυλή 244.618 247.019 244.947

Ατομα που ανήκουν στη μαύρη φυλή 15.755 18.443 21.547

Ατομα ασιατικής καταγωγής 5.527 5.754 7.507

Ατομα ινδιάνικης καταγωγής 275 270 278

Άλλες φυλές 8.088 7.751 7.183

Ατομα ισπανικής / λατινικής καταγωγής 126.856 142.707 169.075

Μέση ηλικία 36,2 38,2 40
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Άρρενες ηλικίας 0-20 37.251 36.712 37.448

Άρρενες ηλικίας 21-44 49.419 47.010 45.339

Άρρενες ηλικίας 45-64 30.426 33.521 37.737

Άρρενες ηλικίας άνω των 65 20.991 23.307 22.045

Θήλεις ηλικίας 0-20 34.928 34.157 33.311

Θήλεις ηλικίας 21-44 53.246 49.775 45.660

Θήλεις ηλικίας 45-64 33.866 37.404 40.717

Θήλεις ηλικίας άνω των 65 20.976 24.334 24.951

Κατοικίες ιδιόκτητες 68.248 69.844 70.399

Κατοικίες ενοικιασμένες 29.035 30.159 31.693

Η εταιρία Claritas Corporation ανέπτυξε μετά από έρευνες και συσχετισμούς στοιχείων 
που προέκυψαν από συνεντεύξεις σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών την 
παρακάτω γεωγραφική και δημογραφική τμηματοποίηση των καταναλωτών , η οποία 
ονομάστηκε PRIZM-Potential Rating Index for Zip Markets. Ο διαχωρισμός βασίστηκε 
στην υπόθεση ότι άτομα που κατοικούν στις ίδιες συνοικίες τείνουν να αναπτύσσουν 
ομοειδή καταναλωτική συμπεριφορά και να αποτελούν ένα τμήμα που χαρακτηρίζεται 
από συγκεκριμένα πρότυπα κατανάλωσης
Οι περιγραφές των τύπων καταναλωτών σύμφωνα με το PRIZM-Potential Rating Index 

for Zip Markets είναι:

Furs and Station Wagons
Ετσι χαρακτηρίζονται περιοχές όπου μένουν νεόπλουτοι, συνήθως ακριβά προάστια με 

πράσινο. Αυτοί που μένουν εκεί είναι μορφωμένοι, επαγγελματικά πετυχημένοι , και 
έχουν συνήθως έχουν παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία. Ακόμη ξοδεύουν αρκετά 
χρήματα για τις αγορές τους.

Pools and Patios
Στις περιοχές αυτές μένουν άτομα που τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει και έχουν φύγει 

από το σπίτι. Πρόκειται για άτομα με καλή μόρφωση και σχετικά καλό εισόδημα
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Money and Brains
Πρόκειται για ιδιαίτερα ευημερούσες συνοικίες. Σε αυτές μένουν άτομα με λίγα ή 
καθόλου παιδιά. Συνηθίζουν να αγοράζουν προϊόντα πολυτελείας για ενήλικες -είδη 
ρουχισμού, ακριβά εστιατόρια , ταξίδια κλπ.

Young Influential

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι οι Money and Brains του μέλλοντος Είναι οπαδοί 
της τεχνολογίας και κατέχουν καλές θέσεις στην εργασία τους. Δεν έχουν παιδιά και 
μπορούν να διαθέσουν αρκετά χρήματα για τις αγορές τους.

Young Suburbia
Αποτελεί ένα από τα επικρατέστερα τμήματα. Χαρακτηρίζεται από ζευγάρια με παιδιά 

που έχουν κάποια οικονομική άνεση και αγοράζουν κυρίως οικογενειακά προϊόντα.

Blue Blood Estates.
Πρόκειται για τις πλουσιότερες περιοχές με κατοίκους κληρονόμους πλούσιων » 
οικογενειών και διευθυντικά στελέχη εταιριών. Ένας στους 10 εκατομμυριούχους κατοικεί 
στις περιοχές αυτές και η απόσταση από την επόμενη τάξη είναι πραγματικά μεγάλη.

Blue Chip Blues.

Πρόκειται για περιοχές που κατοικούνται από εργάτες, παντρεμένα ζευγάρια με παιδιά. 
Εχουν γυμνασιακή μόρφωση και όχι ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα, αλλά παρόλα αυτά είναι 
μία σημαντική καταναλωτική ομάδα.

Η διάρθρωση της περιοχής σε ακτίνα πέντε μιλίων από το Dadeland που εξετάζουμε 
σύμφωνα με το PRIZM είναι:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Young Influential 59.272 25.693

Furs and Station Wagons 36.830 12.451

Blue Chip Blues 35.509 10.794

Young Suburbia 34.65.0 11.021

Pools and Patios 27.836 9.620

Blue Blood Estates 16.561 5.130
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Money and Brains 15.216 6.508

Για την εκτίμηση του ανταγωνισμού της περιοχής χρησιμοποιούνται πίνακες που 
δείχνουν την κατανάλωση ανά κατηγορία προϊόντος και τον αριθμό των καταστημάτων 

του ανταγωνισμού
Η εταιρία Urban Decision Systems παρέχει στοιχεία για την κατά κεφαλή κατανάλωση 
ανά κατηγορία καταστημάτων.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΤ/ΤΩΝ

($000)

Κατά
κεφαλή

κατανάλωση

Δείκτης
αγορών

GLA (000)

Πολυκαταστήματα 204.332 712 123 1.491

Ειδών ένδυσης 13.695 320 123 217

Ειδών υπόδησης 15.525 54 116 680

Κοσμηματοπωλεία 18.506 65 139 62

Επίπλων 35.870 125 123 408

Ηλεκτρικών συσκευών 11.762 41 110 70

Εστιατόρια 174.529 608 115 140

Επεξηγήσεις:
Σύνολο πωλήσεων καταστηυάτων : Το σύνολο των πωλήσεων που μπορούν να 
πραγματοποιήσουν όλα τα καταστήματα της ίδιας κατηγορίας προϊόντος στην περιοχή, 
δηλαδή η συνολική ζήτηση για ομοειδή προϊόντα.
Κατά κεφαλή κατανάλωση : Τι ξοδεύει ο μέσος καταναλωτής για αυτήν την κατηγορία 
προϊόντων κατά μέσο όρο ετησίως. Προκύπτει αν διαιρέσουμε την στήληΐ δια του 
αριθμού των καταναλωτών της περιοχής.
Δείκτης ανοοάσ. Λαμβάνοντας ως βάση το 100 για τη μέση κατά κεφαλή κατανάλωση σε 
αυτή την κατηγορία προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζει τι ποσοστό της 
κατανάλωσης αυτής ισχύει στην αγορά της περιοχής.

GLA Gross Leasable Area : Ποσά τετραγωνικά μέτρα ανά είδος καταστήματος μπορεί 

να “αντέξει” η αγορά. Αν το μέγεθος που αναφέρεται σε αυτήν τη στήλη είναι μεγαλύτερο
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από αυτό που ισχύει στην υπό εξέταση αγορά είναι προφανές ότι υπάρχει δυνατότητα 
εγκατάστασης ενός ακόμη καταστήματος στη περιοχή.

Η εξέταση των πινάκων οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα τους συγγραφείς:
1. Η περιοχή σε ακτίνα πέντε μιλίων από το Dadeland χαρακτηρίζεται ως εύπορη με 

μέσο οικογενειακού εισοδήματος (median) το $52.169.
2. Περίπου το 60% του πληθυσμού θα είναι ισπανικής καταγωγής, ενώ τα διάφορα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά δίνουν σημαντικές ενδείξεις για την σχετική 

διαμόρφωση του πληθυσμού.
3. Η ανάλυση των PRIZM οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιοχή κατοικείται από 
καταναλωτές υψηλής κλίμακας.

Η ανάλυση αυτή μπορεί να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος. Σκοπός της 
παρουσίασης της όμως σε αυτό το σημείο ήταν να γίνει εμφανές πως η χρήση ποιοτικών 
και ποσοτικών πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό, προκειμένου να .. 
αποφασιστεί η τοποθεσία του νέου καταστήματος.
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Furs and Station Wagons

Third in socioeconomic rank. Furs and Station Wagons is 
typified by “new money," living in expensive new 
neighborhoods in the green-belt suburbs of the nation's 
major metros, coast to coast. These are well-educated, 
mobile professionals and managers with the nation's 
highest incidence of teenage children. They are winners — 
big producers and big spenders
λ'* '77: ■’? · ‘ -*:.'£ΐ·ί71*71;.

Pools and Patios

Pools and Patios once resembled Furs and Station Wagons, 
being upscale green-belt suburbs in a late child-rearing 
mode. But today, most of these children have grown and 
departed, leaving aging couples and aging nests too costly 
for young homemakers. Good education, high white-collar 
employment levels, and double incomes assure “the good 
life" in these neighborhoods.
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Money and Brains

Money and Brains enjoys the nation's second highest socio- 
economic rank. These neighborhoods are typified by swank 
townhouses. apartments, and condos. Money and Brains 
has relatively few children and is dominated by childless 
couples and a mix of upscale singles. They are 
sophisticated consumers of adult luxuries—apparel, 
restaurants, travel, and the like.

Young Influential

Young Influential could be imagined as tomorrow's Money 
and Brains. These are young metropolitan sophisticates 
with exceptional high-tech, white-collar employment levels. 
Double incomes afford high spending, and lifestyles are 
open, with singles, childless couples, and unrelated adults 
predominating in expensive one- and two-person homes, 
apartments, and condos. They are skewed to the new West.

Young suburbia is one of the largest clusters, found coast t 
coast in most major markets. It runs to large, young 
families and ranks second in incidence of married couples 
with children. These neighborhoods are characterized by 
their relative affluence and high white-collar employment 
levels. As a result, they are strong consumers of most 
family products.

saL:
Bfue-Blood Estates

These are America's wealthiest socioeconomic neighbor
hoods, populated by upper-class, established managers, 
professionals, and heirs to "old money." accustomed to 
privilege and living in luxurious surroundings. One in 10 
millionaires can be found in Blue-Blood Estates, and there 
is a considerable drop from these heights to the next 
highest level of affluence.

Blue-Chip Blues

Blue-Chip Blues, ranked fourth in the married couples with 
children, is similar to Young Suburbia on most dimensions 
save social rank, its predominant high school educations and 
blue-collar occupations being reflected in fewer high-end 
incomes and lower home values. However, high employ
ment and double incomes yield similar discretionary spend
ing patterns and make this cluster an outstanding market.



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑ OLIVETTI

Πολλοί παράγοντες μπορούν να καθορίσουν τη βέλτιστη θέση ενός σημείου πώλησης 
λιανικής και παρόλο που συχνά αυτοί οι παράγοντες είναι ποιοτικοί και δύσκολα 
εκτιμώνται, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην απόφαση επιλογής θέσης 
εγκατάστασης.
Τα βήματα που ακολουθούνται σε μία τέτοια προσέγγιση από τους διοικούντες της 
εταιρίας είναι:10
1. Επιλογή των παραγόντων που είναι σχετικοί με το ζήτημα.
2. Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας κάθε παράγοντα ανάλογα με τη σημασία 

του.
3. Αξιολόγηση κάθε σημείου ανάλογα και κατάταξη των σημείων από το 

πλεονεκτικότερο προς το λιγότερο κατάλληλο.
Η μέθοδος αυτή αν και είναι αρκετά απλή , δίνει μία πρώτη εκτίμηση για την 

καταλληλότητα των υπό εξέταση σημείων. Σημαντικό είναι να καθοριστεί ο χρονικός 
ορίζοντας για τον οποίο γίνεται η εκτίμηση ή να συμπεριληφθούν μελλοντικές εξελίξεις 
κάποιων παραγόντων. Στη συνέχεια τα σημεία μπορεί να αξιολογηθούν στη βάση του 
κόστους και της κερδοφορίας.

Η γνωστή εταιρία πληροφορικής και εφαρμοσμένης τεχνολογίας Olivetti προτείνει στους 
πελάτες της τη χρησιμοποίηση των συντελεστών βαρύτητας παραγόντων επιλογής 

θέσης για μηχανήματα ΑΤΜ (Automated Teller Machines ) Οι παράγοντες αυτοί, δηλαδή 
τα κριτήρια επιλογής κατά την εταιρία, αναλύονται παρακάτω:

Κριτήρια:

1. Ορατότητα
Σε αυτό το κριτήριο βαθμολογείται κατά πόσο το μηχάνημα γίνεται εύκολα αντιληπτό 
από τον πελάτη, αν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ειδικής επιγραφής που δηλώνει

10 Πηγή: Operations Management, Mark Vondermbse, Gregory White, West Publishing Company 
1996
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την ύπαρξη του μηχανήματος, αν υπάρχουν εμπόδια που κρύβουν το μηχάνημα όπως 
δένδρα , γειτονικά κτίρια , και άλλα.

2. Γενικότερη ελκυστικότητα του σημείου.
Η βαθμολογία σε αυτό το κριτήριο αναφέρεται στο αν υπάρχει καλός φωτισμός , αν η 
θέση έχει ευχάριστη όψη και περιστοιχίζεται από αντικείμενα με καλή εμφάνιση.

3. Πυκνότητα του πληθυσμού στην περιοχή.
Είανι σκόπιμο να γίνει ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τον πληθυσμό της περιοχής 
σε ακτίνα 2 μιλίων γύρω από το σημείο.

4. Εγγύτητα και μέγεθος κοντινών εμπορικών καταστημάτων 
Η βαθμολογία του κριτηρίου έχει ως εξής:

• Μεγάλο εμπορικό κέντρο δίπλα στη θέση: 10

• Μεγάλο εμπορικό κέντρο , σε ακτίνα 1 μιλίου:9

• Μεγάλο εμπορικό κέντρο , σε ακτίνα 2 μιλίων :6

• Μικρό συνοικιακό εμπορικό κέντρο δίπλα στη θέση : 7

• Μικρό συνοικιακό εμπορικό κέντρο σε ακτίνα 1 μιλίου : 4

• Μικρό συνοικιακό εμπορικό κέντρο σε ακτίνα 2 μιλίων :2

• Μεμονωμένα καταστήματα ή σύμπλεγμα μικρών καταστημάτων : 1
Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να βαθμολογηθεί η ύπαρξη άλλων σημείων 
προσέλκυσης πελατών όπως θέατρα , κινηματογράφοι, εστιατόρια και άλλοι χώροι 
αναψυχής.

5. Η κυκλοφορία στην περιοχή
Πρέπει να γίνουν μετρήσεις για τον αριθμό των ατόμων που περνούν από τη θέση σε 
καθημερινή βάση. Η βαθμολογία θα πρέπει να είναι ανάλογη με την κατάταξη που έχει 
το κατάστημα αναφορικά με άλλα σημεία από πλευράς κυκλοφορίας.

6. Προσβασιμότητα/ Ευκολία εισόδου και εξόδου.
Πρέπει να βαθμολογηθεί η ύπαρξη διαβάσςων , κοντινών κόμβων , πρόσβασης στη 

θέση , αλλά και η κατεύθυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε σχέση με τη θέση.
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7. Απαγορεύσεις που ισχύουν στην περιοχή.
Στη βαθμολογία σε αυτό το κριτήριο είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τυχόν 
απαγορεύσεις parking , διέλευσης οχημάτων, τοποθέτησης πινακίδων και επιγραφών 

που έχουν σχέση με την τοποθέτηση και χρήση του μηχανήματος.

8. Η αντίληψη που επικρατεί για το πόσο ασφαλής είναι η περιοχή.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πελατεία να αισθάνεται ασφάλεια κατά τη χρήση του ATM. 
Το συγκεκριμένο κριτήριο μπορεί να διαμορφώνεται από το βαθμό εγκληματικότητας 
στην περιοχή, την απόσταση του σημείου από κατοικημένες ή πολυσύχναστες περιοχές, 
το φωτισμό και άλλα στοιχεία.

9. Τροφοδοσία και ο έλεγχος λειτουργίας του ΑΤΜ.

Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στον τρόπο που θα υποστηρίζεται το ΑΤΜ από την 
Τράπεζα. Η βαθμολογία εξαρτάται από την απόφαση της τράπεζας για τον τρόπο 
λειτουργίας του ΑΤΜ και από το αν θα υποστηρίζεται κεντρικά (από ειδική υπηρεσία της 
διοίκησης) ή τοπικά (από το πλησιέστερο στο σημείο εγκατάστασης κατάστημα)

10. Κόστος σημείου και εγκατάστασης .
Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται το κόστος ενοικίασης ή αγοράς του σημείου 
εγκατάστασης , αλλά και το κόστος διαμόρφωσης και τοποθέτησης του ΑΤΜ στη θέση.

Η βαθμολογία είναι αντίστροφη, δηλαδή όσο πιο οικονομικό εμφανίζεται το σημείο τόσο 
υψηλότερη πρέπει να είναι η βαθμολογία.

11. Χώρος στάθμευσης.

Πρέπει να συμπεριληφθεί στη βαθμολογία η διαθεσιμότητα, η ευκολία και το κόστος 
στάθμευσης.

12. Ο ανταγωνισμός σήμερα
Αν ο ανταγωνισμός στην περιοχή τείνει να αυξάνεται πρέπει η βαθμολογία να είναι 
μικρή.
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13. Ο ανταγωνισμός στο μέλλον

Η βαθμολογία δίδεται όπως και στο προηγούμενο κριτήριο και είναι βασισμένη πάνω σε 

προβλέψεις για την κατάσταση που θα επικρατεί στην περιοχή στο μέλλον.

14. Το μέσο εισόδημα.

Αφορά τον πληθυσμό που κατοικεί σε ακτίνα 2 μιλίων από το σημείο και η βαθμολογία 

είναι ανάλογη δηλαδή το μεγαλύτερο εισόδημα λαμβάνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

15. Το μορφωτικό επίπεδο της περιοχής.

Αφορά και πάλι τον πληθυσμό που κατοικεί σε ακτίνα 2 μιλίων από το σημείο, όσο 

υψηλότερο το επίπεδο τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η βαθμολογία.

16. Η τάση μεταβολής του πληθυσμού.

Ο τρόπος υπολογισμού εξαρτάται από τα διαθέσιμα για την περιοχή στοιχεία (ακτίνα 2 

μιλίων από το σημείο) . Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της περιοχής καθορίζει τη 

βαθμολογία σε αυτό το κριτήριο.

17. Η ηλικιακές ομάδες της περιοχής

Ο πληθυσμός της περιοχής διαιρείται στις ακόλουθες ομάδες:

• 0-20 (1)

• 21-40 (4)

• 41-54 (3)

• 55< (2)

Ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν σε κάθε ομάδα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 

στην παρένθεση και στη συνέχεια η βαθμολογία της περιοχής προκύπτει από το 

άθροισμα όλων . Πλεονεκτικότερο είναι το σημείο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

( Σηυείωση :Τα βάρη των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν παραθέτονται στον πίνακα 
που ακολουθεί. Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα 
ακόλουθα κριτήρια που αφορούν την Τράπεζα)

18. Αριθμός χρηστών καρτών συναλλαγών μέσω ATM.
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Εκτιμάται ο αριθμός των χρηστών ή των πιθανών χρηστών καρτών συναλλαγών μέσω 

ΑΤΜ στην περιοχή (υπάρχοντες και πιθανοί πελάτες της Τράπεζας). Οσο περισσότεροι 

χρήστες υπάρχουν τόσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία του κριτηρίου.

19. Ο όγκος των συναλλαγών που διεκπεραιώνει το Κατάστημα στο οποίο ανήκει το 

ΑΤΜ (συνήθως το πλησιέστερο κατάστημα ). Οι συναλλαγές πρέπει να εκτιμηθούν 

ανά κατηγορία συναλλαγής. Ένα άλλο στοιχείο είναι οι ώρες και ημέρες αιχμής.

20. Ο αριθμός των υπαλλήλων του καταστήματος. Εκτός από τον αριθμό μία σειρά 

άλλων κριτηρίων όπως η ηλικία των υπαλλήλων , το μορφωτικό επίπεδο τους, ο 

αριθμός των υπαλλήλων που αναμένεται να προσληφθούν στο μέλλον και το 

ποσοστό των μερικώς απασχολουμένων (στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη 

μερικώς απασχολούμενοι στις Τράπεζες) πρέπει να εκτιμηθούν. Επίσης πρέπει να 

εκτιμηθεί η στάση (attitude) των υπαλλήλων απέναντι στην εισαγωγή ενός ΑΤΜ. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στον αριθμό των tellers του καταστήματος.

21. Η βάρδιες στις οποίες θα είναι χωρισμένος ο χρόνος λειτουργίας του ΑΤΜ.

Επειδή το κόστος συντήρησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις βάρδιες ισχύει για αυτό το 

κριτήριο η ακόλουθη βαθμολογία

• 1 βάρδια = 3 βαθμοί

• 2 βάρδιες= 6 βαθμοί

• 3 βάρδιες= 9 βαθμοί

22. Το τρέχον ύψος καταθέσεων του Καταστήματος που βρίσκεται πλησιέστερα στο 

σημείο εγκατάστασης του ΑΤΜ.11

23. Το μελλοντικό ύψος των καταθέσεων του Καταστήματος που βρίσκεται πλησιέστερα 

στο σημείο εγκατάστασης του ΑΤΜ.

11 Αποψη της συγγραφέως είναι ότι εκτός από το ύψ.ος των καταθέσεων, πρέπει να αξιολογηθεί και το 

πλήθος των λογαριασμών, τα τρέχοντα υπόλοιπα ανά κατηγορία καταθέσεων (όψεως , τρεχούμενοι, 

ταμιευτηρίου, κλπ) αλλά και η τάση που παρουσιάζουν τα μέσα ετήσια υπόλοιπα των λογαριασμών.
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Το κριτήριο αυτό αξιολογείται από τις εκτιμήσεις των στελεχών για την πορεία των 

καταθέσεων στο μέλλον.

24. Η σχέση του καταστήματος της Τράπεζας στο οποίο ανήκει το ΑΤΜ με τις 

επιχειρήσεις της περιοχής.

25. Η εξυπηρέτηση μισθοδοσίας προσωπικού από το κατάστημα στο οποίο ανήκει το 

ΑΤΜ .

Πολλές επιχειρήσεις διεκπεραιώνουν τη μισθοδοσία του προσωπικού τους μέσω της 

Τράπεζας με την οποία συνεργάζονται. Οι συναλλαγές τέτοιου είδους γίνονται συχνά 

από τα ΑΤΜ , ιδιαίτερα αν το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι διαφορετικό 

από της Τράπεζας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΜ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Συντελεστής ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ

βαρύτητας ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ορατότητα σημείου 10

Γενικότερη ελκυστικότητα περιοχής 7,9

Υπάρχοντες και πιθανοί πελάτες 8,6

Υπαρξη εμπορικών καταστημάτων 7,5

Κυκλοφορία 9,1

Ευκολία εισόδου-εξόδου 9,7

Απαγορεύσεις στην περιοχή 4,3

Ασφάλεια περιοχής 6,2

Θέματα λειτουργίας(υποστήριξη) 3,4

Κόςτος χώρου και διαμόρφωσης 6,5

Στάθμευση 6,1

Πληθυσμός 7,1
■

Ανταγωνισμός σήμερα 6,9

Ανταγωνισμός στο μέλλον 3,4

Μέςο εισόδημα 7,1

Μορφωτικό επίπεδο 5,7

Ρυθμός αύξησης του πληθυσμού 7,2

Ηλικιακή κατανομή 8,3

ΣΥΝΟΛΟ

Η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου πολλαπλασιαζόμενη επί του συντελεστή βαρύτητας 

δίνει το τελικό αποτέλεσμα. Το σημείο με το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών είναι και το 

πλεονεκτικότερο.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ / ΕΤΑΙΡΙΑ GOODYS Α.Ε.

Η εταιρία:
Η εταιρία αποτελεί μία από τις πιο πετυχημένες ελληνικές εταιρίες και την κορυφαία 

επιχείρηση εστίασης της ελληνικής αγοράς , ενώ κατέχει βάσει κύκλου εργασιών 

σταθερά την τρίτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αντίστοιχων επιχειρήσεων.12 

Γνωρίζοντας σε βάθος την ελληνική αγορά δημιούργησε έναν όμιλο επιχειρήσεων ικανό 

να υποστηρίξει τις ανάγκες των εστιατορίων της και έτσι σήμερα ανήκουν στον όμιλο 

GOODYS οι παρακάτω εταιρίες: Hellenic Catering SA, Select S.A., Floca S.A., 

Intertaste Catering AEBE , Food service OE , οι περισσότερες από τις οποίες 

υποστηρίζουν την αλυσίδα Goodys και την νέα αλυσίδα Flocafe Espresso Bars. Η 

επέκταση της αλυσίδας γίνεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising) και τα 

καταστήματά της λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις . Η επιχείρηση έχει στόχο το 

2000 να φθάσει τα 150 καταστήματα στην Ελλάδα , ενώ ήδη λειτουργούν 3 καταστήματα 

της στο εξωτερικό.

Το 1997 τα εστιατόρια της εταιρίας κάλυπταν συνολική έκταση 60.000 τμ , ενώ 

εξυπηρέτησαν 67.000.000 πελάτες και οι συνολικές τους πωλήσεις ξεπέρασαν τα 40 - 

δισεκατομμύρια δραχμές.

Το υοντέλο:
Η εταιρία αντιμετώπισε το πρόβλημα εγκατάστασης και επέκτασης σε μικρές 

επαρχιακές πόλεις δημιουργώντας ένα μοντέλο επιλογής θέσης εγκατάστασης. Η εταιρία 

έκρινε ότι υπήρχε δυνατότητα χρήσης μοντέλου, τα κέρδη ήταν σχετικά προβλέψιμα , 

αφού υπήρχαν δεδομένα για την πορεία των καταστημάτων της από άλλες περιοχές με 

ομοειδή χαρακτηριστικά. Ετσι θεωρήθηκε ότι η απόδοση κάποιων νέων καταστημάτων 

ήταν επίσης κάτι που μπορούσε να προβλεφθεί.

Το μοντέλο κρίθηκε κατάλληλο να περιγράφει την αναμενόμενη κερδοφορία σε 

γεωγραφικές περιοχές νομούς όπου υπήρχε κυρίως μία μεγάλη πόλη στην οποία 

επιδίωκε η εταιρία να αποκτήσει ένα νέο κατάστημα. Τα δεδομένα είχαν συλλεχθεί από 

άλλες πόλεις , κύριες πόλεις νομών όπου υπήρχαν καταστήματα εν λειτουργία. Νομοί με 

περισσότερες της μίας κύριες πόλεις όπως π.χ. νομός Ημαθίας με Βέροια και Νάουσα 

εξαιρέθηκαν των παρατηρήσεων. Αντίθετα νομοί με μία κύρια πόλη όπως Καρδίτσας, 

Ροδόπης κτλ, κρίθηκαν αντιπροσωπευτικοί., Η επιλογή αυτή έγινε για να αυξηθεί η 

αξιοπιστία του μοντέλου σε αυτό που επιδίωκε να περιγράφει.

12 Πηγή: Neo Restauration Magazine Nr 341-Mars 1998)
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ΓΗΕ EXPANSION OF
ΓΗΕ GOODY'S CHAIN ABROAD

Εξέλιξη
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Goody's
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Goody's Chain 
Development 
in Greece

_] Hambo ___ i Pizza Hut

_J McDonald's __j Wendy's 

_] Roma Pizza Everest 

Πηγη/Source: ICAP -1996

J Neon ___ Kenny Rogers

_] Taco Time Corner

Q Steers __ Lebel



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

Τα βήματα που ακολούθησαν τα στελέχη της εταιρίας για να δημιουργήσουν το μοντέλο

είναι τα εξής

1. Επιλογή εξαρτημένης και ανεξάρτητων προς εξέταση μεταβλητών

Επιλέχθηκαν διάφορες μεταβλητές οι οποίες θεωρήθηκε ότι επηρεάζουν την ανεξάρτητη 

μεταβλητή που ήταν το ύψος των ετήσιων μικτών πωλήσεων.

2. Συλλογή δεδομένων.

Ακολούθησε η συλλογή των στατιστικών δεδομένων που αφορούσαν τις μεταβλητές. 

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ΕΣΥΕ ,η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς 

πρωτογενής πληροφόρηση μέσω ερωτηματολογίων ,κτλ.

3. Ανάλυση συσχέτισης.

Εγινε υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ της κάθε μεταβλητής και της 

εξαρτημένης μεταβλητής r και επιλέχθηκαν οι μεταβλητές για τις οποίες το r 

θεωρήθηκε σημαντικό.

4. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης

Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν συμμετείχαν σε μία διαδικασία πολλαπλής 

παλινδρόμησης, η οποία και οδήγησε στην διαμόρφωση μίας εξίσωσης για την 

πρόβλεψη των πωλήσεων από τρεις μεταβλητές. Η εξίσωση αυτή περιγράφεται 

παρακάτω.

5. Ελεγχος της αξιοπιστίας.

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας έγινε μέσω της εφαρμογής του μοντέλου σε περιοχές που 

είχαν εξαιρεθεί από τις παρατηρήσεις που συμμετείχαν στην παλινδρόμηση με 

σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως περιοχές ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

μοντέλο μπορούσε να προβλέψει επιτυχώς τις πωλήσεις επόμενων περιόδων.

6. Εφαρμογή του μοντέλου και έλεγχος της αποτελεσματικότητας του 

διαχρονικά.

Το μοντέλο δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο του 1996.Εφαρμόστηκε στις 

15 πόλεις που επεδίωκε η εταιρία να αποκτήσει κατάστημα. Σήμερα στις 13 από τις 

15 πόλεις υπάρχει κατάστημα και τα μεγέθη τους ελάχιστα αποκλίνουν από αυτά 

που είχαν προβλεφθεί μέσω του μοντέλου.
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ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Εξαρτημένη μεταβλητή:

Ετήσιες μικτές πωλήσεις.

Υποψήφιες ανεξάρτητες μεταβλητές:
Πληθυσυός:

Νομού

Πόλης

Ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Ηλικιακές ομάδες : 0-14,14-19,19-24,24-31,31-45,45+

Εισόδηυα:
Κατά κεφαλήν εισόδημα του νομού.

Αριθμός ατόμων ανά επαγγελματική τάξη.

Κατάστηυα:
Ωφέλιμο καθιστικό.

Αριθμός καθισμάτων.

Διελεύσεις/ Touoiouoc 
Αριθμός κλινών.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:
Σημείο.

Αποδοχή Αδειούχου.

Στο τελικό μοντέλο συμμετείχαν οι παρακάτω ανεξάρτητες μεταβλητές:

1= Κατά κεφαλή εισόδημα του νομού

Ρ= πληθυσμός ατόμων ηλικιακής ομάδας 15-24 στο Δήμο

q = ένας δείκτης (index) των ποιοτικών χαρακτηριστικών που εκφράζεται ως επιλογή 

σημείου X αποδοχή αδειούχου.

Το μοντέλο διαμορφώνεται ως εξής:
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S = α+ Pi I + β2 P + β3 q + ε
όπου

S= προβλεπόμενη αξία ετήσιων μικτώνπωλήσεων 

βι ,β2 ,β3 = συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

ε=σφάλμα εκτίμησης
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις που σχετίζονται με το προσωπικό των πωλήσεων μπορούν να 

θεωρηθούν σαν διαδικασία των παρακάτω βημάτων (Montgomery and Urban):

1. Προσδιορισμός των επιδιωκόμενων στόχων των πωλήσεων

2. Προσδιορισμός του απαραίτητου αριθμού πωλητών για την επίτευξη των στόχων.

3. Λήψη αποφάσεων για την καλύτερη κατανομή των πωλητών, η οποία μπορεί να 

γίνεται ανά προϊόν , ανά κατηγορία πελατών , ανά γεωγραφική περιοχή (αποφάσεις 

προσδιορισμού γεωγραφικών περιοχών). Επίσης απόφαση κατανομής του χρόνου 

των πωλητών

4. Οργάνωση και έλεγχος της απόδοσης των πωλητών ( παρακίνηση, αμοιβή, συνεχής 

παρακολούθηση και βελτίωση της προσπάθειας)

Υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία μοντέλων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό των 

πωλήσεων. Οι Zoltners και Gardner (1980) συγκέντρωσαν 60 προτεινόμενα μοντέλα. 

Τα περισσότερα μοντέλα αποτελούν συνθέσεις μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας όπως 

γραμμικός προγραμματισμός, τρόποι επίλυσης προβλημάτων ανάθεσης και μεταφοράς. 

Εδώ παραθέτονται κάποιες προσεγγίσεις που αφορούν τις αποφάσεις προσδιορισμού 

του αριθμού των πωλητών , της κατανομής πόρων στους στόχους των πωλήσεων, της 

κατάτμησης σε περιοχές, καθώς και των αμοιβών και των επιβραβεύσεων των 

πωλητών.

Ο προσδιορισμός του αριθμού των πωλητών απασχολεί τους διοικούντες πολλών 

επιχειρήσεων. Στην πράξη η απόφαση αυτή σχετίζεται με πολλά αλλά στοιχεία του 

μάρκετινγκ και της στρατηγικής της εταιρίας. Η επιλογή χρησιμοποίησης πωλητών αντί 

χονδρεμπόρων , αντιπροσώπων, διανομέων , στηρίζεται σε μία ανάλυση του σχετικού 

κόστους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης του θέματος.
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ (heuristics)

Υπάρχουν τρεις κυρίως απλοί κανόνες που χρησιμοποιούν οι εταιρίες προκειμένου να 

προσδιορίσουν τον αριθμό των πουλητών:

• ο κανόνας breakdown

• ο κανόνας του ποσοστού των πωλήσεων

• ο κανόνας του φόρτου εργασίας των πουλητών

Στις περισσότερες από αυτές τις μεθόδους γίνεται αρχικά μία εκτίμηση για τη μελλοντική 

πορεία των πωλήσεων , βασισμένη συνήθως σε ιστορικά στοιχεία.

Στην πρώτη μέθοδο η πρόβλεψη αυτή για το ύψος των πωλήσεων διαιρείται δια του 

μέσου ύψους πωλήσεων που μπορεί να πετύχει ένας πωλητής και λαμβάνεται ο 

αριθμός των πωλητών που πρέπει να ενεργοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί το 

συγκεκριμένο ύψος πωλήσεων.

Στη δεύτερη μέθοδο το κόστος των πωλητών ορίζεται ως ποσοστό των πωλήσεων που 

επιδιώκονται να επιτευχθούν. Ετσι το ύψος των επιδιωκόμενων πωλήσεων 

πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσοστού αυτού και διαιρούμενο δια το μέσο κόστος ανά 

πωλητή μας δίνει τον αριθμό των πωλητών που πρέπει να απασχολήσει η εταιρία για 

τους στόχους της.

Πλεονεκτήυατα των υοντέλων:

• Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των μοντέλων είναι η απλότητά τους και η εύκολη 

εφαρμογή τους στην πράξη.

• Στην περίπτωση του αριθμού των πωλητών βάσει του κόστους (ποσοστό των 

πωλήσεων) υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της διάρθρωσης του κόστους 

σε αυξήσεις των πωλήσεων.

Μειονεκτήυατα των υοντέλων.

• Δε λαμβάνουν υπόψη τους άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις 

πωλήσεις, θεωρούν ότι η αύξηση του αριθμού των πωλητών θα επιφέρει άμεση 

αύξηση των πωλήσεων. Τα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ και ο ανταγωνισμός 

αγνοούνται..

• Κατά την εκτίμηση του κόστους των πωλητών δε λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα 

αλλαγής της διάρθρωσης του κόστους ·, αλλά το κόστος θεωρείται σταθερό και 

δεδομένο σε όλα τα επίπεδα των πωλήσεων . Επί παραδείγματι αγνοούνται τυχόν 

οικονομίες κλίμακας που μπορεί να αλλάζουν το κόστος.
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Σε κάποια αναλυτικότερα μοντέλα όπως τα μοντέλα ADVISOR (Lillien and Weinstein , 

1984) και PIMS (Buzell and Farris , 1976) το πρόβλημα του προσδιορισμού του 

βέλτιστου αριθμού πωλητών για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων αντιμετωπίζεται 

ως μέρος του συνόλου της στρατηγικής της εταιρίας και είναι εξαρτώμενο από άλλους 

παράγοντες που αφορούν την αγορά και την εταιρία. Τα μοντέλα αυτά παρουσιάζουν μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος , αλλά είναι αρκετά πολύπλοκα

ΜΟΝΤΕΛΟ LUCAS, WEINBERG AND CLOWES

Οι Lucas, Weinberg και Clowes (1975) συνέδεσαν το επίπεδο των πωλήσεων με τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης πωλήσεων για την εταιρία στην περιοχή και το φόρτο 

εργασίας των πωλητών.

Οι συγγραφείς εντοπίζοντας γραμμικές και μη γραμμικές σχέσεις στις μεταβλητές 

κατέληξαν στο ακόλουθο μοντέλο:

Ρ W
MaxZ = mXf(— — ) - CX όπου.

Λ. Λ.

m= περιθώριο κέρδους ανά πωλούμενη μονάδα προϊόντος 

Χ= αριθμός των πωλητών 

C= κόστος ανά πωλητή

Ρ= οι δυνατότητες πραγματοποίησης πωλήσεων της εταιρίας για το συγκεκριμένο προϊόν 

στην περιοχή ( sales potential)

W= ο φόρτος εργασίας της εταιρίας

Ορίζοντας τη συνάρτηση f(P,W)= aPi bWib2

ο βέλτιστος αριθμός πωλητών προκύπτει από τον τύπο:

Χ= ma PibiWi b2(1-bi-b7)

CO^+bj)

Και στην περίπτωση αυτού του μοντέλου έχουν γίνει χάρη απλοποίησης κάποιες 

παραδοχές:
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α) Η κατανομή του προσωπικού πωλήσεων στην περιοχή και τα προϊόντα παραμένει

σταθερή και αμετάβλητη

β) Το σύστημα αμοιβών δεν επιδρά στην απόδοση των πωλητών

Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Περιλαμβάνει το κόστος και την δυνατότητα ανάπτυξης των πωλήσεων, έτσι παρέχει 

τη δυνατότητα ανάλυσης κόστους - οφέλους (cost benefit analysis) για του στόχους 

της εταιρίας ανά περιοχή.

• Ο φόρτος εργασίας σε σχέση με τη δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων μίας 

περιοχής δίνει μία αρκετά πρακτική βάση επιλογής του βέλτιστου αριθμού πωλητών.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου:

• Ο προσδιορισμός της δυνατότητας πραγματοποίησης πωλήσεων στην περιοχή 

πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση πολλών παραγόντων οι οποίοι αγνοούνται στο 

μοντέλο.

• Η απόδοση των πωλητών θεωρείται σταθερή και αμετάβλητη.

ΜΟΝΤΕΛΟ LODISH ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ SYNTEX

Ένα μοντέλο προτάθηκε από τον Lodish and collegues (1988) και αφορούσε τη 

φαρμακοβιομηχανία Syntex Laboratories. Η εταιρία βασισμένη στο μοντέλο καθόρισε 

τον αριθμό των πωλητών που έπρεπε να απασχολήσει.Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 

δημιουργήθηκαν για το πρόβλημα, με διαφορετικές βάσεις . Η μία πρότεινε κατανομή 

πωλητών στα 5 κυριότερα φάρμακα/ προϊόντα της εταιρίας .Anaprox, Naprosyn ,κτλ. αι 

η άλλη πρότεινε κατανομή στις 9 ιατρικές ειδικότητες που απευθύνονταν τα φάρμακα

(γενική παθολογία, ενδοσκοπική ιατρική , κλπ.)Η γενική μορφή των μοντέλων ήταν:
1

Maximize Ζ= 0,01 ^ n^Sia,
ι=1
/

με περιορισμούς ]Γ Χ,βί <S
ι = 1

όπου

Si = ο αριθμός των πωλητών που κατανέμεται βάσει στρατηγικού σχεδιασμού στο 

προϊόν ή την ειδικότητα ί
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X, = ένας δείκτης της ττροσττάθειας/δραστηριότητας των πωλήσεων^θίββ force effort) 

στο ί, με τιμή της τρέχουσας προσπάθειας Χί=100

n(Xi) = η συμπεριφορά των πωλήσεων μετά από τρία χρόνια εφαρμογής της τρέχουσας 

προσπάθειας (sales force effort)13 ως συνάρτηση του X,

a, = περιθώριο συνεισφοράς για κάθε επιπλέον δολλάριο που πετυχαίνουμε στις 

πωλήσεις για προϊόν ή ειδικότητα ΐ

e, = η κατανομή πόρων υποστήριξης των πωλήσεων βάσει στρατηγικού σχεδιασμού σε 

κάθε προϊόν ή ειδικότητα ΐ.

Αν τη συνάρτηση αυτή που δείχνει την κατανομή των πωλητών με δεδομένο τον αριθμό 

των πωλητών S την ονομάσουμε Z(S), ο αριθμός των πωλητών που μεγιστοποιεί τα 

κέρδη για την επιχείρηση προκύπτει αν βρεθεί ο αριθμός επιπλέον πωλητών AS που 

πρέπει να προστεθεί στον αριθμό των πωλητών του στρατηγικού σχεδιασμού S από την 

παρακάτω εξίσωση μεγιστοποίησης του κέρδους :

Maximize n(S*) = Z(S+AS) - C(AS) 

όπου,

C(AS)= το κόστος του αριθμού επιπλέον πωλητών AS που πρέπει να προστεθεί στον 

αριθμό των πωλητών του στρατηγικού σχεδιασμού S (μετά από αναγωγή του σε ετήσια 

βάση)

S* = S+ AS

I1(S*) = το κέρδος όπως προκύπτει από τον αριθμό των πωλητών S*.

Οι δύο εξισώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό. Από τη δεύτερη εξίσωση 

προέκυπτε ένας νέος αριθμός πωλητών που μεγιστοποιεί τα κέρδη. Τότε αυτός αποτελεί 

το S στην πρώτη εξίσωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ετσι το Z(S) παίρνει 

διάφορες τιμές καθώς μεταβάλλουμε το S και τελικά όλες αυτές εφαρμόζονται στην 

εξίσωση της μεγιστοποίησης των κερδών (δηλ.τη δεύτερη εξίσωση) και ως άριστη λύση 

θεωρείται αυτή που δίνει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα κερδών.

13 Η συνάρτηση αυτή έχει τη μορφή της συνάρτησης ADBUDG όπως προτάθηκε από το Little (1970) .Εχει 

τη γενική μορφή

Q=b+(a-b)Xc/d+Xc και στην περίπτωση αυτή θα είχε τη μορφή η(Χί) =Γ0+(ΓΜ- Γ0) X, a1 / a2 + Χί31
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Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Παρείχε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης του αριθμού των πουλητών για ένα μεγάλο 

οργανισμό που απασχολούσε πάνω από 500 άτομα. Ετσι η πρακτική δικαίωσε το 

μοντέλο, αποδεικνύοντας ότι ήταν εφαρμόσιμο.

• Εισήγαγε την συμβολή των πόρων που διαθέτονται για την υποστήριξη των 

πωλήσεων στο μοντέλο. Είναι προφανές ότι αν το ποσό που διατίθεται για την 

υποστήριξη μεταβάλλονταν, μεταβάλλονταν και ο βέλτιστος αριθμός των πωλητών.

• Το τελικό αποτέλεσμα ικανοποιεί και τις δύο εξισώσεις , δίνοντας τη δυνατότητα 

διπλής εκτίμησης.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου :

• Είναι αρκετά στατικό και λαμβάνει υπόψη του ένα διάστημα τριών ετών που είναι 

σχετικά μικρό

• Ως αρχική βάση κατανομής χρησιμοποιήθηκε το προϊόν ή η ειδικότητα και 

αγνοήθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ προϊόντος και ειδικότητας.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου ήταν εξαιρετικά. Η επένδυση των 

$30.000 της Syntex στη δημιουργία του μοντέλου, της απέδωσε $25.000.000 και η 

εταιρία πρόσθεσε στο δυναμικό της 200 αντιπροσώπους πωλήσεων . Η εταιρία επίσης 

το 1987 βραβεύθηκε με το βραβείο Edelman Prize, ένα ιδιαίτερα αξιόλογο βραβείο που 

απονεμήθηκε για πρώτη φορά μέσα σε 16 χρόνια σε εφαρμογή μάρκετινγκ.

ΜΟΝΤΕΛΟ CALLPLAN (LODISH)

Ο Lodish είχε επίσης δημιουργήσει το 1974 το μοντέλο CALLPLAN που παρείχε μία 

εντελώς διαφορετική βάση για τον προσδιορισμό του αριθμού των πωλητών. Το μοντέλο 

βασίστηκε στην υπόθεση ότι η πραγματοποίηση των πωλήσεων είναι αποτέλεσμα της 

επίσκεψης των πωλητών στους υπάρχοντες πελάτες και στους πιθανούς πελάτες , έτσι 

αν βρεθεί μία νόρμα υπολογισμού της αποτελεσματικότητας των επισκέψεων των 

πωλητών στους υπάρχοντες και τους πιθανούς πελάτες , μπορεί να υπολογισθεί ο
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αριθμός των πωλητών που είναι απαραίτητος για την επίτευξη διαφορετικών επιπέδων 

πωλήσεων.14 Το διάστημα υπολογισμού είναι επίσης αρκετά μεγάλο, συνήθως είναι 

ένας χρόνος έτσι ώστε τα αποτελέσματα των επισκέψεων να έχουν γίνει εμφανή αλλά 

και φαινόμενα μεταφοράς των αποτελεσμάτων των πωλήσεων σε επόμενες περιόδους 

να εξομαλύνονται.

Η διαδικασία εφαρμογής του CALLPLAN έχει δύο φάσεις:

1. Στην πρώτη φάση καθορίζονται τα αποτελέσματα των πωλήσεων σε σχέση με 

διαφορετικές συχνότητες επίσκεψης υπαρχόντων και πιθανών πελατών

2. Στη δεύτερη φάση βελτιστοποιείται η κατανομή του χρόνου των πωλητών σε 

υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες.

Μπορεί κανείς να προσθέσει και μία φάση σύγκρισης της υπάρχουσας κατάστασης και 

της κατάστασης που προτείνεται από τη δεύτερη φάση έτσι ώστε να ληφθούν ανάλογες 

αποφάσεις.

Φάση 1:
Αν θεωρηθεί ότι για κάθε πελάτη ί, το η(Χ|) είναι οι αναμενόμενες πωλήσεις στον πελάτη 

ί σε μία δεδομένη περίοδο, αν Χί είναι οι επισκέψεις που πραγματοποιούν οι πωλητές 

στον πελάτη για να πετύχουν αυτές της πωλήσεις και εφαρμοστεί μία συνάρτηση της 

μορφής ADBUDG, θα προκύψει η παρακάτω συνάρτηση:

Π(Χ,) =r0+(r„-r0)Xia1/a2 + Xia1

όπου οι τιμές των και a2 μπορούν να προκύψουν μετά από παλινδρόμηση και η 

μορφή της καμπύλης της συνάρτησης μπορεί να θεωρηθεί μορφής S ή κοίλη.

Φάση 2:

Στη φάση 2 περισσότερες μεταβλητές λαμβάνονται υπόψη. Οι μεταβλητές αυτές είναι: 

ti = ό χρόνος που δαπανάται σε κάθε πελάτη ΐ

14 Το μοντέλο αναφέρεται σε τρόπους πώλησεις μέσω επισκέψεων. Θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στις 

συνηθισμένες περιπτώσεις πωλήσεων λιανικής όπου ο πελάτης επισκέπτεται ο ίδιος το κατάστημα αν ως 

“επίσκεψη πελάτη” θεωρηθεί η επαφή του πελάτη με το προσωπικό των πωλήσεων στο κατάστημα. Η 

δυσκολία εφαρμογής εντοπίζεται κυρίως στη “επίσκεψη πιθανού πελάτη” .Αν αντιστοιχίσουμε την επαφή 

πιθανού πελάτη μέσα στο κατάστημα με το προσωπικό πωλήσεων , θα δούμε ότι η συχνότητα των επαφών 

συνήθως είναι 1, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αγορές μικρής αξίας.
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j = οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες χωρίζεται ολόκληρη η αγορά που 

απευθυνόμαστε. Κάθε πελάτης ί δηλαδή βρίσκεται μέσα σε μία γεωγραφική περιοχή j. 

rij = ο αριθμός των διαδρομών προς την περιοχή j στην υπό εξέταση περίοδο 

Uj = ο χρόνος μετάβασης στην περιοχή j 

C, = έξοδα μετάβασης στην περιοχή j

e = πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί η προσπάθεια για να υπάρξει ανταπόκριση 

Τ= συνολικός διαθέσιμος χρόνος μετάβασης και προσπάθειας πώλησης ανά περίοδο 

f, = παράγοντας που δείχνει την κερδοφορία του πελάτη ί.

Τότε

t,X| = ο συνολικός χρόνος που δαπανάται με τον πελάτη ί

n,Uj= ο συνολικός χρόνος που δαπανάται για τη μετάβαση στην περιοχή j

Το πρόβλημα είναι να βρεθούν οι τιμές του Χί που ικανοποιούν τη σχέση

Maxmize Ζ= ^ Π Μ) - e Σ nj Cj
' 1

με περιορισμούς 

Σ tiX, + Σ niui ^ τ
1 j

rij= ποχ(Χι στην περιοχή j)

Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Εισάγει την αποτελεσματικότητα των επισκέψεων σε πιθανούς και υπάρχοντες 

πελάτες, δίνοντας έτσι ένα μέτρο της διάρθρωσης του πελατολογίου της εταιρίας και 

δίνοντας στοιχεία για τον καθορισμό της στρατηγικής της εταιρίας προς πιθανούς και 

υπάρχοντες πελάτες.

• Εισάγει στη φάση της βελτιστοποίησης μεταβλητές όπως η κερδοφορία του πελάτη 

και τα κόστη μεταφοράς που μέχρι στιγμής είχαν αγνοηθεί από προηγούμενα 

μοντέλα.

Μειονεκτπυατα του υοντέλου:

• Αγνοεί άλλους παράγοντες πέρα από τη συχνότητα των επισκέψεων που μπορεί να 

επηρεάζουν το ύψος των πωλήσεων.

• Είναι αρκετά ειδικό , υπό την έννοια ότι αφορά μόνο προϊόντα που πωλούνται με 

επισκέψεις σε πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε σημαντικά μακρινή απόσταση από

74



την έδρα της εταιρίας , γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη και των σχετικών 

μεταβλητών.

Το μοντέλο εφαρμόστηκε στην United Airlines , οι οποία διέθετε προσωπικό πωλήσεων 

υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και αντίστοιχα άλλο προσωπικό πωλήσεων 

υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων.

ΜΟΝΤΕΛΟ DETAILER

Οι Montgomery .Silk και Zaragoza (1971) προτείνουν ένα μοντέλο που καλείται να 

καλύψει τις περιπτώσεις εκείνες που η προσπάθεια των πωλητών δεν κατευθύνεται σε 

ένα μόνο προϊόν αλλά σε περισσότερα προϊόντα. Πράγματι σε αυτές τις περιπτώσεις 

πρέπει να βρεθεί ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος κατανομής του χρόνου των _ 

πωλητών στα προϊόντα.

Το μοντέλο που προτείνουν οι συγγραφείς ονομάζεται DETAILER και δημιουργήθηκε για 

μία μεγάλη φαρμακευτική εταιρία, οι πωλητές της οποίας πραγματοποιούσαν επισκέψεις 

σε γιατρούς. Οι περιοχές των πωλήσεων είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε σε κάθε περιοχή να 

αντιστοιχεί ο ίδιος αριθμός γιατρών και με τις υπόλοιπες. Οι υποθέσεις που έγιναν για τη 

δημιουργία του μοντέλου ήταν ότι :α) ο αριθμός των προϊόντων και των πωλητών είναι 

σταθερός β) η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ελάχιστη γ) η αμοιβή των πωλητών γίνεται 

με σταθερό μισθό και όχι με ποσοστά επί των πωλήσεων (στην πράξη κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει για καμία φαρμακευτική εταιρία) δ) Επίσης έγινε η υπόθεση ότι περισσότερα από 

τρία προϊόντα δεν μπορούν να παρουσιασθούν με επιτυχία σε κάθε επίσκεψη.

Ετσι οι μεταβλητές στις οποίες πρέπει να στηριχθεί η απόφαση κατανομής του χρόνου 

των πωλητών είναι πόσες φορές και σε πόσους πελάτες σε μία χρονική περίοδο είναι 

σκόπιμο να παρουσιαστεί το φάρμακο.

Οι συγγραφείς ορίζουν κάποια μέτρα κάλυψης (coverage) όπως τα ονομάζουν , τα 

οποία δείχνουν το βαθμό στον οποίο ικανοποιείται ο αριθμός των επισκέψεων που 

απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η πώληση ενός προϊόντος.

Ν επισκέψεις ανά χρονική περίοδο = πλήρης κάλυψη 

Ν/2 επισκέψεις ανά χρονική περίοδο = ΛΑ κάλυψης
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Ν/4 επισκέψεις ανά χρονική περίοδο = 1/4 κάλυψης 

0 επισκέψεις ανά χρονική περίοδο = μηδενική κάλυψη

Επειδή κάθε πωλητής παρουσιάζει τρία φάρμακα σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιεί 3Ν 

προσπάθειες πώλησης προϊόντος.

Ετσι :

3Ν = NDC + N/2Dh + Ν/4 Dq

Dc = ο αριθμός των προϊόντων που τυγχάνουν πλήρους κάλυψης 

Dh = ο αριθμός των προϊόντων που τυγχάνουν 1/2 κάλυψης 

Dq = ο αριθμός των προϊόντων που τυγχάνουν 1/4 κάλυψης

Πρακτικά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι πιαχίπιυπι 12 προϊόντα σε μία χρονική περίοδο 

μπορούν να τύχουν κάλυψης ή 3 προϊόντα στην ίδια χρονική περίοδο μπορούν να 

τύχουν πλήρους κάλυψης

Στη συνέχεια οι συγγραφείς εισήγαγαν κάποιες άλλες μεταβλητές που στην ουσία 

σχετίζονταν με την αποτελεσματικότητα των επισκέψεων. Τέτοιου είδους μεταβλητές 

είναι:

Η σχετική αποτελεσματικότητα R , η οποία λαμβάνει τιμές ανάλογα με την κάλυψη ως -

εξής:
Rt(N/2) =1 

Rt(0) =0

Rt(n/4)= q , 0<q<1 

Rt(N) =c , c>1

Η αθροιστική αποτελεσματικότητα Atl η οποία λαμβάνει υπόψη της και την πιθανότητα ο 

πελάτης να ξεχάσει το προϊόν κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη 

επίσκεψη του πωλητή.

A, = f(R(Xt)) + (1-λ ) Αμ όπου

At = η αθροιστική αποτελεσματικότητα που δημιουργήθηκε από πρόσφατες και 

παλαιότερες επισκέψεις στον πελάτη 

Xt = η τρέχουσα συχνότητα επισκέψεων

f (R)= συνάρτηση που δείχνει την επίδραση του R στην αθροιστική αποτελεσματικότητα 

λ = παράμετρος που δείχνει το βαθμό που μπορεί ο πελάτης να έχει ξεχάσει το προϊόν 

στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τις προηγούμενες επισκέψεις του πωλητή

και έτσι οι πωλήσεις σε μία χρονική περίοδο t εκφράζονται από τη σχέση 

Qt= P(t) I (At)
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Qt= η αξία πωλήσεων την περίοδο t

P(t) = το μέγιστο επίπεδο πωλήσεων που μπορεί να πετύχει η εταιρία την περίοδο t 

I (A,) = δείκτης (index) πωλήσεων που αποτελεί ποσοστό των πωλήσεων P(t) που 

εκφράζει τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις ως συνάρτηση της (At)

Η συνάρτηση βελτιστοποίησης για το πρόβλημα κατανομής των επισκέψεων στη 

γραμμή προϊόντων διαμορφώνεται ως τότε ως εξής:

Να βρεθεί το X που ικανοποιεί τη σχέση
π Τ

Maximize Ζ = ^ mi ^ P(t) I (At)
ι=1 (=1

με περιορισμούς

Χ= 0,Ν/4,Ν/2 ή Ν

και 3Ν = NDC + N/2Dh + Ν/4 Dq

όπου,

Ζ = συνολικά κέρδη από όλα τα προϊόντα πραγματοποιηθέντα στον χρονικό ορίζοντα 

που εξετάζεται

m, = περιθώριο κέρδους αν προϊόν i (ί=1,2,3,4__)

η = αριθμός προϊόντων 

Τ= χρονικός ορίζοντας υπό εξέταση.

Πλεονεκτήυατα:

• Οι βασικές υποθέσεις του μοντέλου ανατποκρίνονται αρκετά στις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά.

• Η αποτελεσματικότητα των επισκέψεων λαμβάνει υπόψη της και ένα στοιχείο 

συμπεριφοράς του καταναλωτή , την πιθανότητα να έχει ξεχάσει το προϊόν και να 

απαιτείται επιπλέον υπενθύμιση από τον πωλητή. Η πληροφορία αυτή και ο 

συσχετισμός της με την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για αποφάσεις της εταιρίας για το μίγμα Μάρκετινγκ.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου:

• Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο και οι αρχικές υποθέσεις για τη δημιουργία του είναι 

αρκετά περιοριστικές.

Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο παρά το γεγονός ότι όπως 

προαναφέρθηκε υποθέτει ότι πολλές παράμετροι είναι σταθεροί. Η χρησιμοποίησή του 

στην πράξη απέδωσε πολύ καλά αποτελέσματα.
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Στην απόφαση του προσδιορισμού του αριθμού των πωλητών, το ύψος του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού που αφορά τα προσωπικό πωλήσεων και το σύστημα αμοιβών της 

εταιρίας παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Για παράδειγμα το σύστημα αμοιβής επηρεάζει την 

ποιότητα των ανθρώπων που θα προσελκύσει η συγκεκριμένη εταιρία ως πωλητές αλλά 

και την απόδοσή τους.

Ο βέλτιστος αριθμός πωλητών είναι αυτός που επαρκεί για να δημιουργηθεί μία 

δραστηριότητα15 πωλήσεων X* η οποία μεγιστοποιεί το κέρδος Ζ. Η συνάρτηση 

μεγιστοποίησης του κέρδους έχει ως εξής:

Μαχ Ζ= PQ(X) - C,(Q) - C2(X) 

όπου

Ζ = κέρδος

Ρ = τιμή

Q(X) = ο αριθμός των πωλούμενων μονάδων προϊόντος ως συνάρτηση της 

δραστηριότητας X

C^Q) = κόστος παραγωγής και εμπορίας (merchandising) για Q μονάδες προϊόντων 

C2(X)= κόστος των πωλητών στο επίπεδο δραστηριότητας X 

Είναι προφανές ένα τέτοιο μοντέλο βασίζεται σε μία σειρά υποθέσεων . Ετσι το μοντέλο 

υποθέτει ότι:

α)τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ είναι σταθερά και αμετάβλητα , 

ινταγωνισμός δεν υφίσταται ως στοιχείο επηρεασμού του ύψους των πωλήσεων 

3ε πωλητής πουλά ένα μόνο προϊόν

δ) το σύστημα αμοιβών είναι καλά τεκμηριωμένο και είναι γνωστή η απόδοση των 

πωλητών στις διάφορες μεταβολές των αμοιβών

Παρά την απλότητά του το μοντέλο εντοπίζει την άγνωστη μεταβλητή τη συνάρτηση Q(X). 

Πράγματι ενώ τα στοιχεία Ρ, C^Q), C2(X) είναι εφικτό να τα υπολογίσει κανείς ή είναι 

γνωστά , η συνάρτηση Q(X), δηλαδή η συμπεριφορά των πωλήσεων σε σχέση με την 

προσπάθεια των πωλητών είναι δύσκολο να βρεθεί. Προτεινόμενες μέθοδοι για τον

15 Με τον όρο “δραστηριότητα πωλήσεων” περιγράφεται η προσπάθεια και η αποτελεσματικότητα τψν 

πωλητών, όχι το ύψος των πωλήσεων.
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υπολογισμό της είναι η ανάλυση ιστορικών στοιχείων, η ανάλυση πεδίου και η 

προσομοίωση. Η τελευταία μέθοδος είναι και η λιγότερο χρησιμοποιούμενη στην πράξη.

Είναι αποδεκτό ότι η πρόσθετες οικονομικές παροχές προς τους πωλητές μπορούν να 

αυξήσουν σημαντικά την απόδοσή τους . Η απόδοση των πωλητών σε όλα τα 

προηγούμενα μοντέλα θεωρήθηκε σταθερή και δεδομένη, η επιπλέον αύξηση στις 

πωλήσεις προϋποθέτει κατά τα προαναφερθέντα και αύξηση του αριθμού των πωλητών. 

Αν η απόδοση όμως των πωλητών μπορεί να μεταβληθεί, είναι προφανές ότι μπορεί να 

επηρεάσει τον απαιτούμενο αριθμό των πωλητών που πρέπει να απασχολήσει η εταιρία 

για τους στόχους της. Σημαντικός προβληματισμός λοιπόν για την εταιρία είναι κατά 

πόσο είναι οικονομικά συμφέρον για αυτήν να αυξήσει τον αριθμό των πωλητών της ή 

να βελτιώσει την απόδοση των υπαρχόντων πωλητών.

Ένα μοντέλο που προτάθηκε από τους Davis and Farley (1971) θεωρεί ότι το θέμα των 

πρόσθετων οικονομικών παροχών μπορεί να αντιμετωπισθεί σαν διπλό πρόβλημα 

βελτιστοποίησης. Από την πλευρά της υποστηρίζουν οι συγγραφείς η εταιρία επιδιώκει 

να μεγιστοποιήσει το κέρδος της , ενώ από την πλευρά τους οι πωλητές να - 

μεγιστοποιήσουν τα ατομικά τους έσοδα.

Ετσι το πρόβλημα βελτιστοποίησης από την πλευρά των πωλητών μπορεί να εκφραστεί 

ως εξής:

Maximize W = ^ η ρ* Si (ti)
ι

με περιορισμούς

Σ ti<=T (περιορισμός χρόνου)

όπου

W = οι συνολικές πρόσθετες παροχές που έχει ο πωλητής

r,= το ποσοστό των πρόσθετων παροχών από την επίτευξη στόχων για το προϊόν i

Pi = η τιμή του προϊόντος i

t, = ο χρόνος που διαθέτει ο πωλητής στο προϊόν ι

Si(ti)= ποσότητα του προϊόντος i που πουλά ο πωλητής

Τ = ο συνολικός χρόνος που διαθέτει ο πωλητής
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Όπως τίθεται το πρόβλημα για τον πωλητή είναι να αποφασίσει τον τρόπο που θα 

κατανείμει τον χρόνο του προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του από τις πουλήσεις 

των προϊόντων.

Αν χρησιμοποιηθεί μία εξίσωση Lagrange για να συνδυάσει τις δύο προηγούμενες 

εξισώσεις έχουμε:

L(W)= Σ Π μ Si (t) + λ (Τ- X ti)
; ι

όπου λ = πολλαπλασιαστής Lagrange

Η απαραίτητη συνθήκη για να την μεγιστοποίηση του L(W) είναι η πρώτη παράγωγος να 

ισούται με 0 και έτσι έχουμε: 

dL(W) = η μ, dSj - λ =0 => n ρ, dS, =λ 

dt, dt, dt.

Στην ουσία δηλαδή η οριακή αμοιβή από πρόσθετες παροχές που πληρώνει η εταιρία ' 

πρέπει να ισούται με το οριακό κόστος του επιπλέον χρόνου.

Η εξίσωση μεγιστοποίησης από την πλευρά της εταιρίας θα διαμορφωθεί ως εξής:

Να βρεθεί το η έτσι ώστε

Maximize Ζ = X {(1-η ) PiSi(ti) -Ci[Si(tj)]} (καθαρό κέρδος )
/

με περιορισμούς 

Zti<T

ti> 0

και Cj[Si(tj)] = συνολικό κόστος παραγωγής του προϊόντος ί.

Δηλαδή η επιχείρηση επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τα καθαρά της κέρδη που 

υπολογίζονται ως τα έσοδα από πωλήσεις μείον τα κόστη και τις πρόσθετες παροχές 

των πωλητών. Η συνάρτηση κόστους παραγωγής διαφέρει ανάλογα με τα διάφορα 

επίπεδα παραγωγής των προϊόντων.
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Αν οι δύο εξισώσεις εκφραστούν κι αυτές με τη σειρά τους σε μία εξίσωση Lagrange 

λαμβάνουμε:

L(Z) = Σ ί (1 -Π ) PiSi(ti) -CitSi^)]} + γ (Τ- X t| )
/ I

όπου γ είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange (διαφορετικός από τον λ). Η απαραίτητη 

συνθήκη για την μεγιστοποίηση του L(W) είναι η πρώτη παράγωγος της εξίσωσης να 

είναι ίση με 0.

Ri (pi- 3Ci/9Si) dSi/ dti =λ 

(1-ri) (pi- dC\/dS'\) dSi/ dti = γ

Αν αντιμετωπίσει κανείς ως σύστημα εξισώσεων τις δύο εξισώσεις L(Z) και L(W), πρέπει 

ταυτόχρονα να ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες μεγιστοποίησης , κάτι που στην 

πράξη είναι σχεδόν αδύνατο . Η λύση που θα ήταν ενδεδειγμένη είναι ο υπολογισμός 

των πρόσθετων παροχών να γίνεται ως ποσοστό επί του μικτού περιθωρίου κέρδους 

του κάθε προϊόντος , και όχι επί των πωλήσεων. Το πρόβλημα της επιχείρησης είναι να 

καθορίσει τέτοια ποσοστά επί του μικτού περιθωρίου κέρδους του κάθε προϊόντος, έτσι 

ώστε να υποκινήσει μία συγκεκριμένη ανταπόκριση των πωλητών σε αυτά τα ποσοστά, 

η οποία και θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη, Αυτό βέβαια υποθέτει σχετικά σταθερά οριακά 

κόστη για τα προϊόντα, γνωστά εκ των προτέρων στους πωλητές. Η κατάσταση 

περιπλέκεται πολύ περισσότερο όταν τα κόστη δεν είναι σταθερά αλλά μεταβάλλονται 

και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες τους οποίους οι πωλητές δεν μπορούν να 

επηρεάσουν.

Η πρόταση των συγγραφέων για την εφαρμογή στην πράξη μοντέλων πρόσθετων

παροχών, μετά από τη μελέτη των παραπάνω δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι

εταιρίες στη διαμόρφωση προγραμμάτων πρόσθετων παροχών είναι:

α) Μελέτη των συναρτήσεων κόστους προϊόντων, της τιμολογιακής πολιτικής και της

διαμόρφωσης των περιθωρίων κέρδους που προκύπτουν ανάλογα.

β) Καθορισμός διαφόρων συνδυασμών ποσοστών προμηθειών ανά προϊόν
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γ) Οι συνδυασμοί αυτοί δίδονται στους ττωλητές , οι οποίοι και θέτουν τους στόχους που 

μπορούν να πετύχουν ανά προϊόν , ανάλογα με τις οικονομικές επιδιώξεις τους και τους 

στόχους τους.

δ) Η εταιρία επαναπροσδιορίζει τα ποσοστά προμηθειών ανά προϊόν για να πετύχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα στις πωλήσεις της. Η συνήθης πρακτική είναι οι προμήθειες να 

είναι αυξημένες για προϊόντα των οποίων τα αναμενόμενα επίπεδα πωλήσεων είναι 

χαμηλά και αντίθετα χαμηλές για προϊόντα των οποίων τα αναμενόμενα επίπεδα 

πωλήσεων είναι υψηλά.

Πλεονεκτήυατα του υοντέλου:

• Η απόδοση των πωλητών είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί σε ένα μοντέλο 

καθορισμού του αριθμού των πωλητών καθώς και η αύξηση της απόδοσης τι 

συνεπάγεται από την άποψη του κόστους για την εταιρία, έτσι ώστε να βρεθεί κατά 

πόσο είναι σκόπιμο να αυξήσει την απόδοση των πωλητών μέσω παροχών ή να 

προσλάβει νέους.

• Τα βήματα που προτείνονται από τον Farley μπορούν να δώσουν αξιόπιστα 

αποτελέσματα στην πράξη.

Μειονεκτήυατα του υοντέλου.

• Οι υποθέσεις που γίνονται , ότι τα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ παραμένουν 

σταθερά και αμετάβλητα και υπάρχει ένα τεκμηριωμένο σύστημα αμοιβών είναι 

απίθανο να ισχύουν στην πράξη.

• Η ανταπόκριση των πωλητών στα διάφορα επίπεδα αμοιβών δεν είναι συνήθως 

γραμμική. Το μοντέλο υποθέτει μία τέτοια σχέση.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία σχετική μελέτη περιπτώσεως η οποία αφορά το τμήμα 

Food Services της εταιρίας Nestle.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ NESTLE FOODSERVICES

Η εταιρία:

Η συγχώνευση το 1905 της επιχείρησης "FARINE LACTEE HENRI NESTLE” του Henri 

Nestle η οποία έδρευε στο Vevey της Ελβετίας και δραστηριοποιούνταν στην 

παρασκευή και διάθεση γαλακτούχου αλεύρου για βρέφη από το 1867 με την εταιρία . 

AGLO SWISS CONDENSED MILK COMPANY η οποία έδρευε στο Cham της Ελβετίας 

και δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και διάθεση ζαχαρούχου συμπυκνωμένου 

γάλακτος από το 1866 αποτέλεσε την αρχή του Ομίλου.

Σήμερα ο Ομιλος NESTLE με ετήσιο κύκλο εργασιών το 1997 που πλησιάζει 

παγκοσμίους τα 70 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα και τα 4 δισεκατομμύρια φράγκα 

καθαρά κέρδη, απασχολεί 226.000 άτομα διαθέτει 495 εργοστάσια τα οποία λειτουργούν 

στις 5 ηπείρους σε 77 χώρες, καθώς επίσης περίπου 200 εμπορικές εταιρίες, ένα 

βασικό κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης και 20 τεχνολογικά κέντρα ανάπτυξης.

Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου είναι η παραγωγή προϊόντων γενικής και ειδικής 

διατροφής και στον τομέα αυτό είναι η μεγαλύτερη εταιρία παγκοσμίως.

Η γκάμα του Ομίλου στη χώρα μας περιλαμβάνει προϊόντα εγκυτιωμένου γάλακτος 

(Βλάχας και Carnation) , προϊόντα ειδικής διατροφής για παιδιά (Nan, Alfrare, Neslac) 

καφέ (Nescafe και Παπαγάλος Λουμίδη, κτλ), σοκολατοειδή (Crunch, Smarties, Kit Kat 

κλπ), προϊόντα μαγειρικής, είδη μαζικής εστίασης , δημητριακά αλλά και προϊόντα 

διατροφής μικρών ζώων και οφθαλμολογικά και καλλυντικά προϊόντα.

Σήμερα ο Ομιλος διαθέτει 5 εργοστάσια και απασχολεί 775 άτομα .Από την ίδρυσή της 

μέχρι σήμερα η πολιτική της εταιρίας στηρίζεται:

• Στην αδιάκοπη προσπάθεια για τη διάθεση προϊόντων στο ευρύ καταναλωτικό κοινό 

και στη συνεχή έρευνα για τη δημιουργία νέων προϊόντων που να ανταποκρίνονται 

απόλυτα στις ανάγκες και στις συνήθειες διατροφής του σύγχρονου ανθρώπου.

• Στη συμβολή της στην οικονομία και στην ανάπτυξη των χωρών στις οποίες είναι 

εγκατεστημένη με την αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας

• Στην προστασία του περιβάλλοντος , χρησιμοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον 

πρώτες ύλες , εφαρμόζοντας πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας.
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ελετθεροιυπά
Πέμπτη 29 Απριλίου 1999

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
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Η κατηνορία προϊόντων Foodservices:
Η κατηγορία προϊόντων Foodservices περιλαμβάνει προϊόντα που απευθύνονται στην 

μαζική εστίαση (catering ) και διατίθονται σε επαγγελματίες. Σήμερα κατέχει ένα 

σημαντικό μερίδιο αυτής της αγοράς, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, 

εταιρίες catering και χονδρέμπορους που τροφοδοτούν μικρά σημεία πώλησης.

Τα προϊόντα Foodservices είναι:

• προϊόντα μαγειρικής όπως ζωμοί, σούπες, προϊόντα πατάτας και σάλτσες

• προϊόντα ζαχαροπλαστικής , όπως κουβερτούρα, γκρανέλλα, διάφορα σταγονίδια 

(καφέ, λεμονιού,κλπ) σκευάσματα γάλακτος κι επικαλύψεις διαφόρων τύπων

• διάφορα επιδόρπια, όπως κρέμες, μους και σιρόπια σε διάφορες γεύσεις

• ροφήματα, με κυρίαρχο τον καφέ και το γάλα

• σοκολάτες, με διάφορες μορφές σε πλάκες αλλά και σοκολατάκια

• δημητριακά ,που απευθύνονται σε ενήλικους και παιδιά.

Το υοντέλο

Το μοντέλο που προτείνεται αφορά τρεις κατηγορίες προϊόντων Foodservices 

α. Τα προϊόντα μαγειρικής 

β. Τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

γ. Τα ροφήματα , εκτός του γάλακτος.

Ο μηχανισμός λειτουργίας του μοντέλου είναι να τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι 

ανά κατηγορία και στη συνέχεια να αποδοθεί σύμφωνα με μία αναλογία ένα bonus σε 

όλους όσους συνεργάστηκαν για το αποτέλεσμα αυτό. Οι ποσοτικοί στόχοι αφορούσαν 

την αύξηση των μεγεθών των πωλήσεων και οι ποιοτικοί στόχοι την αύξηση του 

υπάρχοντος πελατολογίου της εταιρίας.

1 .Αρχικά έγινε προσδιορισμός της χρονικής περιόδου που θα πρέπει να επιτευχθούν οι 

στόχοι.

2. Τέθηκαν οι συνολικοί ποσοτικοί στόχοι για την εταιρία στο διάστημα αυτό

3. Οι στόχοι επιμερίστηκαν μεταξύ των περιοχών στις οποίες είναι χωρισμένη η αγορά 

της εταιρίας.

4. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το υπάρχον πελατολόγιο και τέθηκαν οι ποιοτικοί 

στόχοι για το τέλος της περιόδου.
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5. Στη συνέχεια τέθηκαν κάποια bonus που αφορούσαν την επίτευξη των ποσοτικών 

και των ποιοτικών στόχων. Αρχικά το bonus αυτό κατανέμεται ανά περιοχή και τη 

συνέχεια ανά άτομο που συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων. Η κατανομή του 

bonus εξαρτώνταν από το βαθμό συμμετοχής των ατόμων στο τελικό αποτέλεσμα 

στα οποία απευθύνεται, εκτίμηση η οποία έγινε από τα στελέχη της εταιρίας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Η αξιολόγηση των μοντέλων πρέπει να γίνει με βάση κάποια κριτήρια . Η γενικότερη 

αξιολόγηση των μοντέλων δεν προσφέρει επαρκή και αντικειμενική βάση για σύγκριση 

των μοντέλων. Είναι ευνόητο ότι η αξιολόγηση δεν έχει σκοπό να αναδείξει το 

καλύτερο μοντέλο. Ο σκοπός της αξιολόγησης, όπως άλλωστε και ο σκοπός της 

αναλυτικής παρουσίασης τους, είναι να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εύχρηστο εργαλείο για 

την επιλογή μοντέλου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μοντέλων έχουν 

παρουσιαστεί στο τέλος της περιγραφής τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια 

κριτήρια βάσει των οποίων είναι σκόπιμο να αξιολογηθούν τα μοντέλα.

Ο προσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης που ακολουθούν έγινε με βάση τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησής τους από τις εταιρίες του λιανεμπορίου , εκφράζουν 

δηλαδή τι θα περίμενε ένα στέλεχος από ένα μοντέλο προκειμένου να το 

χρησιμοποιήσει στην πράξη.

1. Συνεχής διαδικασία:

Το κριτήριο αναφέρεται στην απλότητα των βημάτων του κάθε μοντέλου έτσι ώστε να 

είναι εφικτή η τήρηση της ακολουθίας των βημάτων χωρίς κενά δεδομένων κάι 

προβλήματα ανάλυσης δεδομένων.

2. Δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρίας.

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα των διάφορων μοντέλων , είναι ότι ενώ δημιουργούνται για 

να λύσουν το πρόβλημα μίας συγκεκριμένης εταιρίας, στη συνέχεια γενικεύονται και 

προβάλλονται ως πανάκεια. Ετσι όταν χρησιμοποιηθούν από εταιρίες με άλλα 
χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες αποτυγχάνουν να λύσουν προβλήματα . Τα 

περισσότερα προβλήματα έχουν ως βάση τον γραμμικό προγραμματισμό και 

συγκεκριμένα τις μεθόδους βελτιστοποίησης. Οι ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρίας 

μπορούν λοιπόν να εισαχθούν με τη μορφή των περιορισμών. Το μοντέλο πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να λάβει εφικτά (εφαρμόσιμα) αποτελέσματα
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3. Δυνατότητα εκτίμησης πολλών παραμέτρων.

Συνήθως τα αποτελέσματα οφείλονται σε πολλές μεταβλητές και πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα το μοντέλο όχι μόνο να συμπεριλάβει τις μεταβλητές αυτές αλλά και να 

τους δώσει τη σωστή βαρύτητα που έχουν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος, για να 

είναι πραγματικά αποτελεσματικά. Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται και ο τρόπος που το 

μοντέλο εκφράζει τη βαρύτητα του παράγοντα που εκτιμάται.

4. Δυνατότητα ελέγχου της αποτελεσματικότητας του μοντέλου πριν και κατά την 

εφαρμογή του.

Ο έλεγχος του μοντέλου πριν από την εφαρμογή του μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους , όπως με χρήση τεχνικών προσομοίωσης , με παρατηρήσεις ελέγχου κτλ. Η 

δυνατότητα χρησιμοποίησης τεχνικών ελέγχου πριν την εφαρμογή του αποτελεί 

πλεονέκτημα του μοντέλου. Η δυνατότητα ελέγχου κατά την εφαρμογή μπορεί να 

αποτρέψει κοστοβόρα λάθη.

5. Δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξης του μοντέλου.

Οι συνθήκες μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς και η δυνατότητα των μοντέλων να 

συμπεριλάβουν μελλοντικά τις εξελίξεις αυξάνει τη σημερινή τους αξία. Σε αυτό το 

κριτήριο επομένως αξιολογείται αν το μοντέλο μπορεί επίσης να αποτελέσει βάση για 

περαιτέρω εξέλιξη.
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Σημαντικότερος λόγος για την επιλογή του σούπερ μάρκετ σαν συνηθέστερου σημείου αγοράς 
τροφίμων και ποτών-Ελλάδα

a Τιμή [καλές τιμές, οικονομικά] _ Ποιότητα [καλή ποιότητα στα προϊόντα ^ Ευκολία [μέ βολεύει να ψωνίζω εκεί, είναι κοντά στο σπίτι μου, κλπ.) 

Εξυπηρέτηση [εξυπηρετικοί υπάλληλοι, καλό σέρβις] Προτιμώ το σελιρ σέρβις [μου αρέσει να διαλέγω μόνος μου) Η ΔΞ/ΔΑ

Ψωμί

Κρέας

Ψάρια

Φρούτα/ Λαχανικά 

Τυρί

Γάλα/ Γιαούρτι 

Χυμοί/ Αναψυκτικά 

Κρασί 

Μπίρα 

Αλκοολούχα ποτά 

Ζυμαρικά 

Σνακς 

Σοκολάτες

ΠΗΓΗ: Έρευνα CENTRUM, 1998
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Από πού αγοράζουν οι καιαναλωιές διάφορα προϊόνια - Ελλάδα

'αγοράζουν ΣΫΝΗΘΩΣ ΚΥΡΙΩΣ
Κρέας Εξειδικευμένο κατάστημα (65%) (►γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών (ιδιαίτερα 55-64 ετών), στις υπόλοιπες αστικές περιοχές 

Σούπερ μάρκετ (26%) ^.γυναίκες 25-34 ετών στην Περιοχή της Αθήνας, κυρίως μέσης κοινωνικής τάξης

Ψάρια Εξειδικευμένο κατάστημα (57%) ^.γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών (ιδιαίτερα 55-64 ετών), στις υπόλοιπες αστικές περιοχές
(εκτός Αθήνας, Θεσσαλονίκης)

Σούπερ μάρκετ (15%) ^.γυναίκες 25-34 ετών στην Περιοχή της Αθήνας, κατωτέρου μορφωτικού επιπέδου και
κοινωνικής τάξης

Λαϊκή Αγορά (16%) ^.γυναίκες 25-34 ετών και 45-54 ετών στην Αθήνα, κατώτερης μόρφωσης και
κοινωνικής τάξης

Φρούτα/ Λαχανικά Εξειδικευμένο κατάστημα (30%) ^-γυναίκες 24 -44 ετών και 55-64 ετών, στις αστικές περιοχές της επαρχίας, μέσου

μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου
Λαϊκή Αγορά (48%) ^.γυναίκες 35-64 ετών στην Αθήνα, κατώτερου μορφωτικού επιπέδου

Σούπερ μάρκετ (17%) [►γυναίκες 25-34 ετών

Τυρί Εξειδικευμένο κατάστημα (10%) [►γυναίκες 35-64 ετών (ιδιαίτερα 55-64 ετών), στις υπόλοιπες αστικές περιοχές,
ανώτερης κοινωνικής τάξης

Σούπερ μάρκετ (81%) »>.γυναίκες 25-34 και 45-64 ετών στην Αθήνα.

Γάλα/ Σούπερ μάρκετ (75%) ^-γυναίκες 25-54 ετών

Γιαούρτι Μαγαζί γειτονιάς (16%) ^.γυναίκες 15-25 ετών στην Αθήνα

Σνακς Μαγαζί γειτονιάς (25%) μάνδρες και γυναίκες κυρίως 15-24 αλλά και 25-34 ετών, στην Αθήνα, μέοης
μόρφωσης και κοινωνικής τάξης 

Σούπερ μάρκετ (60%) (►γυναίκες 25-44 ετών
Περίπτερο (9%) μάνδρες 15-25 ετών

Σοκολάτες Μαγαζί γειτονιάς (25%) (►γυναίκες 15-24 ετών, στην Αθήνα, μέσου μορφωτικού επιπέδου.

Σούπερ μάρκετ (51%) ►γυναίκες 25-34 ετών στις υπόλοιπες αστικές περιοχές (εκτός Αθήνας και
Θεσσαλονίκης).

Περίπτερο (17%) μάνδρες (15-24 ετών) κυρίως και 25-34 ετών, στην επαρχία, ανωτέρου μορφωτικού
επιπέδου και κοινωνικής τάξης.

Ψωμί Μαγαζί γειτονιάς (15%) ►γυναίκες στις αστικές περιοχές της επαρχίας.
Εξειδικευμένο κατάστημα (69%) ►γυναίκες σύμφωνα με το ηλικιοκό, γεωγραφικό, μορφωτικό και κοινωνικό προφίλ του

ζυγισμένου δείγματος (εκτός 15-24 ετών).
Σούπερ μάρκετ (9%) )► γυναίκες 25-34 και 45-54 ετών στην Αθήνα ανωτέρου μορφωτικού και κοινωνικού

επιπέδου.

Χυμοί/ Αναψυκτικά Μαγαζί γειτονιάς (16%) μάνδρες 15-24 ετών στην Αθήνα, μέσου μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου.
Σούπερ μάρκετ (23%) ► γυναίκες 25-54 ετών.

Κρασί Εξειδικευμένο κατάστημα (23%) μάνδρες 15-24 και 35 - 64 ετών, ανώτερου μορφωτικού επιπέδου και κοινωνικής
τάξης.

Σούπερ μάρκετ (59%) ► γυναίκες 25-54 ετών στην Αθήνα.

Μπίρα Μαγαζί γειτονιάς (11%) μάνδρες, 25-34 ετών στην Αθήνα, μέσου μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου.
Σούπερ μάρκετ (75%) ►γυναίκες 25-54 ετών στις υπόλοιπες αστικές περιοχές (εκτός Αθήνας και

Θεσσαλονίκης).

Αλκοολούχα Ποτά Εξειδικευμένο κατάστημα (26%) ►άνδρες, 25-44 ετών στην Αθήνα, ανώτερου μορφωτικού επιπέδου. 
Σούπερ μάρκετ (66%) ►γυναίκες, 2544 ετών στις υπόλοιπες αστικές περιοχές.

ΠΗΓΗ: Epcuva CENTRUM 1998



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(προϊόντα Super Market)

Κριτήρια επιλογής ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΡΩΤΗΘΕ-
ΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΤΟ
ΘΕΩΡΗΣΑΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΠΟΥ ΤΟ 
ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΩΣ 
ΤΟ ΠΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Βαθμός
ανταπό
-κρίσης
καταστ
ήματος

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(%)

Να έχει καλύτερες τιμές 85 49 74 -11

Να έχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων/ ειδών 46 7 84 38

Να είναι κοντά στο σπίτι μου /στη δουλειά μου 43 10 78 35

Να έχει όλες τις γνωστές μάρκες 39 17 88 49

Να είναι καθαρό 34 5 88 54

Να μην περιμένω στις ουρές 33 2 40 7

Να βρίσκω πολλές προσφορές 30 1 62 32 „

Πηγή : Ερευνα Centrum ,1998
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

(προϊόντα Super Market)

Κριτήρια επιλογής Βαρύτητα
κριτηρίου

Συνολική 
βαρύτητα 
1992 (%)

Συνολική 
βαρύτητα 
1995 (%)

Βαθμός 
ανταπόκρισης 
καταστήματος 
1992(%)

Βαθμός 
ανταπόκρισης 
καταστήματος 
1995(%)

Καθαριότητα 1 76 81 33 38

Ποιότητα στα φρούτα και λαχανικά 2 71 77 21 22

Ποιότητα στο φρέσκο κρέας 3 73 75 24 30

Ευγενικό και φιλικό προσωπικό 4 61 72 22 22

Ευδιάκριτες ταμπέλες στα ράφια 5 - 67 - 19

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων 6 58 65 25 30

Καλές χαμηλές τιμές 7 56 65 11 15

Καλή τοποθεσία καταστήματος 8 56 62 37 35

Προσωπικό που μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για το κατάστημα

9 59 20

Γρήγορη διαδικασία checkout 10 47 57 14 16

Πηγή: Trends in Europe, 1995

Επίσης το 1995 το 62% των Ευρωπαίων θεωρούσε την τοποθεσία του καταστήματος 

ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή καταστήματος . Το 1998 το 43% των 

Ελλήνων θεωρούσε το κριτήριο αυτό σημαντικό.
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Population Census & No. of Stores

Source: Nielsen

MACEDONIA&THRACE
% POPULATION 17 
% STORES 22
% SAI.FS Π

THESSALONIKI
% POPULATION 10 
% STORES 8
% SAI.FS 17

CENTRAL GREECE
% POPULATION 19 
% STORES 22
% SAI.FS 15

ATTICA
% POPULATION 37 
% STORES 21
% SAI.FS 41

PELOPONESE
% POPULATION 11 
% STORES 16
% SALES 12
CRETE
% POPULATION 6 
% STORES 11
% SALES 7
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Generic Competitive Strategies of Retailers

Competitive Advantage

Broad
Target

Narrow
Target

Lower Cost Differentiation

1. Cost Leadership 

Continent

2. Differentiation 

AB Vasssilopoulos
Mannopoulos Stuck

in the Middle

Sklavenitis
Veropoulos3A. Cost Focus 3B. Differentiation

Dia
Ltdl

Atlantic Focus

Hondo s 
Yvonne 

Beauty Shops



Johnson & Johnson Greece 
Trade Concentration - Retail Chains & Buying Groups
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Key Financial Measures of the Retail Industry
Averages Based on Financial Statements of 25 Largest Operators 

Source: Panorama of Greek Supermarkets

1996 1997
Gross Profit Margin 17.82% 18.24%
Profit Before Tax Margin 1.46% 1.19%

Number of Days Inventory 50 51
Suppliers Payment Period 103 107

Return on Assets 3.61% 2.95%
Return on Equity 16.06% 14.53%



Επεξηγήσεις της συνοπτικής σελίδας κλάδου
ΚΛΑΔΟΣ 92- Βιομηχανία (Μεταφορικά Μέαη - Νπιιττηνηντ

[Γενικά στοιχεία
Γο δείγμα περιλαμβάνει 118 εταιρίες εκ των ί^Χωδικό< κλάδου ICAP 
μικρομεσαιες,27 μεσαίες, και 14 μεγάλες, 1

87 κερδοφόρες και 31 ζημιογόνες το 1997, (έναντι 87 κερδ.και 31 ζημ. το 
19941
Δαναακή επιβάρυνση αρκπό χαμηλότερη απο το μ.ο. βιομηχανίας

Κάλυψη χρημ/κων δαπανών αρκπά χαμηλότερη απο το μ. ο. βιομη, 
Γενική ρευστότητα αρκετό χαμηλότερη απο το μ.ο. βιομηχανίας 
Περιθώριο Κ.Κ. πάρα πολύ χαμηλότερο απο το μ.ο. βιομηχανίας 
Αποδοτικότητα συν .κεφαλαίων πάρα πολύ χαμηλότερη απο το μ.ο. 
βιομηχανίας___________ ____________________________

Σελίδα
16

κλλι\οτ tin nullum^
^νϊΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ MET 

ΓΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 
Γίνεται σύγκριση 

βασικών αριθμοδιικτών | 
1997

Δσνοβςη Κάλυψη 
(τπφαρυνση χρημτκων 

Δαπανών

Γιγ*η Aixon 
ρευστότητα ρευστότητα

Περ«·ώρ«ο Αποδοτκοτ 
Κ.Κ. ητα συν

■ CfOACIUIV

Εξέλιξη Πωλήσεων:
ΚΛ 'θετική .με συνεχή αύξηση πωλήσεων

! Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου

1 μΜ ! Μεταβολή χυράτίρη αττο το μέσο ορο κλάδου

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ" 
Κατά κατηγορία 
επιχειρήσεων 

σε δισ. Δραχμές

\Μ ιθετική .με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το 
Iκλάδου

»βη/κ/ΐ ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη απο το μέσο ορο 
Mt \ κλάδου

Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε.
ι Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνπαι κατά το 1997. Στην 4ετ/α ίχει φθ/νουσα 
\τάση

lOOTTfWXKHWAIUUIRUNUMIMJN b-UAUN

\ΚΛ

J Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι πάρα πολύ 
<uuιηλόηρη σπά τη „ a ,ou κλάδου. Οδι/κτηε K.XJL χειροιερεύει κατρ 
■ '"/ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑ^μγΗΛγο μ.ο. ίου κλάδου

α j

! Hi Δ.Κ.Χ.Ε. ^^ΛΛβ^Ή^ίναι πάρα πολύ
,.'νψεμΜ ,ιον. Κατά κατηγεριϋ 

επιχειρήσεων 
και σύγκριση με μέσο όρο 

κλάδου

ο μ.ο. του κλάδου "***+^__
\Η6

ΚΛ \υψΓ{ Μ 1 ΙΟΙ*

t το 1997 και είναι πάρα πολύ 
δείκτης Κ.ΧΛ. βελτιώνεται κατά 
ο μ.ο. του κλάδου

I Η δ 
1 ε λ

*Γ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ Λ
ΜΓ ,10199? ̂ΓΤ/^σΤΧΤ^ΓσρηΤοΤεροί'σ^ J
Κερδοφορία

; Το περιθώριο καθαρού κέρδους ετνα^ 
ι τελευταίο έτος μεγάλη . Ο δα *jpt*fpSo\ 

ΚΛ , παρουσίαζα τάση χειροχ
j Το περιθυιριο ίώλκβού κέρδους είναι iri 
) κλάδου ενώ Ι^Κιζηση ιου κατά το ιελειΑ 

\μ ',κιρδοφόρυιν αναι χαμηλός και παρουσίας

ΚΕΡΔΟΥΣ & ΔΕΙΚΤΗ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΝ

Κατά κατηγορία 
επιχειρήσεων 

και σύγκριση με μέσο ορο 
κλάδου

-T9W- -199S' “Τ997~

na.ti—AAwetaK η entBAri‘t«H

-χτττ

¥
1■ 12%

Το περιθώριο καθαρού κέρδους dvarBffUU^JUAjUli .ίΛτ.ηη mu U

\Μ

. ’κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το .~_
|ρΛτ \κερδοφόρων είναι χαμηλός και παρο

ι Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι 
j κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τε. 
ικερδοφόρων είναι σχετικά ικανοποιη 
pf υροτερευσης

* Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι 
_ )κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τα 
ΜΓ^\κερδοφόρων είναι σχετικά ικανοποιη

Γενικά σχόλια: ^

ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING 
Κατά κατηγορία 
επιχειρήσεων 

και μέσος όρος κλάδου. 
Το ποσοστό αφορά τις 
επιχειρήσεις με Rating 

από 0 εως Ο

4

Ml

Ο στρατηγικι&σημασίας κλάδος, αντιμετι^ 
σημαντικά ττρ\βλήματα.
Ο ιή
β'
Η4
και
Οι,

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Στόλια νια τον πιστωτικό

κίνδυνο του κλάδου και τκ
προοπτικεε του

«ερέτρια ε 
y?<7T7fp 
λάδουι 

Iμηλού >4

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ζ SCORE (κίνδυνο< 1 
τττώγευστκ) & 

RAT1NG(6ti'KTnc 
πιστολητττική< 

ικανότπταε) τηε ICAP

WKaoMCIAK
I

ΗΤΓΚΚΗΠΠΚΤ ΙΚΑΚδΤΠΤΓ" : Τ5'9<τ
-0 473

1995 

0 146

1996 1997
RATING ----------- F Β A ΒΒ

Μικρέςίύ
Μμεσαίες(μΜ

j tv*r *2f
ΚΑΤ>ΓΟΡΙΕΤΕΠίΧ^ΗΓΕΟΝ

Εττε^ήνηση των 
κατηγοριών

Vfsoo* π*?
|θΟ 8 Π. >20

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΕΞΑΓΩΓΉ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ..
Πιό αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στους πίνακες 1(3) έως 3(3) κάβε κλάδου.Οι συγκρίσεις αριθμοδεικτών εταιριώ 
με τον κλάδο πρέπει να γίνονται με τον πίνακα 3(3). (ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ)



ΚΛΑΔΟΣ 295 - Πολυκαταστήματα - Supermarkets
Γενικά στοιχεία κλάδου:

Το δείγμα περιλαμβάνει 222 εταίρας εκ των ^πυ/ων 39 μικρές,51 
μικρομεσαίες,64 μεσαίες, και 68 μεγάλες,

165 κερδοφορες και 57 ζημιογόνες το 1997, (έναντι 176 κερδ.και 46 ζημ. 
το 1994)
Δανειακή επιβάρυνση ελαφρώς υψηλότερη αττο το μ.ο. εμπορίου

ΟΚΛΜΟΙ

Κάλυψη χρημ/κων δαπανών πάρα ττολύ υψηλότερη αττο το μ.ο. εμπορίου
Γενική ρευστότητα ττάρα ττολύ χαμηλότερη αττο το μ.ο. εμπορίου
Περιθώριο ΚΚ πυρά πολύ χαμηλότερο αττο το μ.ο. εμπορίου
Αηοδοτικοτητα συν .κεφαλαίων ττάρα ττολύ χαμηλότερη αττο το μ.ο. 
εμπορίου__________________________________________________________

Εξέλιξη Πωλήσεων:
ΚΑΔ! θιτική ,μι συνιχή αυζηση πωλήσιων

P < Μιταβολή χιιράτιρη αττο το μέσο ορο κλάδου

μΜ ] Μεταβολή χειρότερη αττο το μέσο ορο κλάδου
]θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο rtf’ ι ορο κλάδου

] θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη αττο το μέσο 
ΜΓ ι ορο κλάδου

2. ΤΟ
___

i·
■

[ifl

1600

,1400

200

1000

600

600

400

200

0

1 -------

Πκ

Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.ΚΧΕ. ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΛΔ\
ι Η δανιιακή επιβάρυνση αυζάνιται κατά το 1997. Στην 4ιτία έχιι αύζουσα
τάση

, Η δανιιακή ιπιβάρυνση αυζάνιται κατά το 1997 και t/ναι λίγο χαμηλότιρη 
ιαττό το μ.ο. του κλάδου. 0 διϊκτης Κ.Χ.Α χιιροτιριύιι κατά το 1997 και 
\tivai αρκιτά χαμηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

ι Η δανιιακή ιττιβάρυνση αυζάνιται κατά το 1997 και ιίναι λίγο χαμηλότιρη 
>από το μ.ο. του κλάδου. Ο διϊκτης ΚΧ.Δ. βιλπώνιται κατά το 1997 και

1994 1996 1996 1997

μΜ !ιίναι αρκιτά χαμηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

ι Η δανιιακή ιττιβάρυνση αυζάνιται κατά το 1997 και ιίναι λίγο χαμηλότιρη 
]από το μ.ο. του κλάδου. Ο διϊκτης Κ.Χ.Λ βιλπώνιται κατά το 1997 και 

Μ ι ιίναι αρκιτά χαμηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

ι Η δανιιακή ιττιβάρυνση αυζάνιται κατά το 1997 και itvat λίγο υψηλότιρη 
_ Jorro το μ.ο. του κλάδου. Ο διϊκτης KJCA. βιλπώνιται κατά το 1997 και 

ΜΓ ιι/ναι λίγο υψηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

4.00
3.00
2.00 
1.00 
0.00

ΑΑΝΕΙΑΚ^ΠΙΒΑΡΥΝΟΗ 370

1994 1996 1996 1997

Κερδοφορία
ι Το τττριθώρια καθαρού κέρδους ιίναι θιπκό κνώ η αυζηση του κατά το 
] πλιυταίο έτος μικρή. Ο διϊκτης κιρδοφόρων ιίναι χαμηλός και 

ΚΛΔ1 παρουσιάζιι τάση χιιροτιριυσης
ι Γο πιριθώριο καθαρού κέρδους ιίναι αρνηπκό τνώ η μιίωση του κατά το 
\τιλιυτσϊο έτος ιζαιριπκά μιγάλη. 0 διϊκτης κιρδοφόρων ιίναι χαμηλός 

μ | και παρουσιάζιι τάση χιιροτιριυσης_____________________________________

| Το πιριθώριο καθαρού κέρδους ιίναι αρνητικό ινώ η αυζηση του κατά το 
ι τιλίυταϊο έτος μιγάλη . Ο διϊκτης κιρδοφόρων ιίναι χαμηλός και 

μΐπ ^παρουσιάζιι τάση χιιροτιριυσης

j Το πιριθώριο καθαρού κέρδους ιίναι αρνηπκό ινώ η μιϊωση του κατά το 
; ι πλιυταίο έτος ιζαιριπκά μιγάλη . Ο διϊκτης κιρδοφόρων ιτναι χαμηλός 

Μ 'και παρουσιάζιι τάση χιιροτιριυσης

JΤο πιριθώριο καθαρού κέρδους ιίναι θιπκό και καλύτιρο του Μ.Ο. του 
ι κλάδου ινώ η αυζηση του κατά το τιλίυταϊο έτος μικρή . Ο διϊκτης 
)κιρδαφόρων ιίναι σχιπκά ικσνοττοιηπκός και παρουσιάζιι τάση 

ΜΓ < βελτίωσης

ενικά σχόλια:
Η κατάσταση του κλάδου δεν είναι ικανοποιητική.

πιστωτικός κίνδυνος του κλάδου ιίναι σχετικά υψηλός για όλες 
πς κατηγορίες εκτός των μεγάλων επιχειρήσεωνΛόγω της έντασης 
του ανταγωνισμού αναμένεται περαπέρω επιδείνωση.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΙΕΣ

1 111 ΙϋΛΗΙ ΙΙΙΚ.Η ΙΚΑΝυΐΙΤΠΓ
2 $6ό/*ε Ί •0,120 -0,139|·0,10

RATING ° C | C

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μικρές( ύ}_\ Ενιργ.<200 oc Πωλ.<250 Μισαίις(Μ) E.5oo-isoos.n
ΜμισαίιςζμΜ! 6.200-500 ί 711300 -500 Μιγάλις(Μί 6.>15001Π.>2



Γενικά στοιχεία κλάδου:
ΚΛΑΔΟΣ 201 - Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Γο δείγμα περιλαμβάνει J90 sταιριες εκ των οποίων 120 μικρές, 107 
μικρομεσαίες.96 μεσαίες, και 67 μεγάλες,

294 κερδοφορες και 96 ζημιογόνες το 1997, (έναντι Γ94 κερδ και 96 ζημ. το 
1994)
Δανειακή επιβάρυνση σε μέσο επίπεδο, αλλα ελαφρώς χαμηλότερη αττο το
μ.ο. εμπορίου_______________________________________________
Κάλυψη χρημ/κων δαπανωνχαμηλοτερη σπο το μ ο. εμπορίου
Γ ενική ρευστότητα σε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς υψηλότερη αττο το μ.ο.
εμπορίου___________________________________________________
Περιθώριο KLK. παρα πολύ χαμηλότερο απο το μ. ο. εμπορίου
Αποδοτικοτητα συν κεφαλαιωνχαμηλοτερη αττο το μ.ο. εμπορίου

Εξέλιξη Πωλήσεων:
ΚΛΔ

μΜ
Μ

ΜΓ

θιτική .μι συνιχή αύξηση πωλήσιων

|μι συνιχή μιίωση πωλήσιων Μιταβολή χΐίροτιρη απο το μέσο ορο κλάδου

μι μιίωση πωλήσιων το 1997 Μιτοβολή χιιρότιρη αττο το μέσο ορο κλάδου

Μιταβολή χιιρότιρη απο το μέσο ορο κλάδου

θιηκή ,μι συνιχή αύξηση πωλήσιων Μιταβολή καλύτιρη απο το μέσο ορο 
κλάδου

Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε.
1 Η δανιιακη ιπτβάρυνση αυξάνιται κατα το 1997. ΐτην Λιτια ιχιι φθτνουσα

ΚΛΔ, τάση

μΜ

Μ

ΜΓ

Η δανιιακη ιπτβάρυνση μιιώνιται κατά το 1997 και ιίναι λίγο χαμηλότιρη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο διίκτης Κ.Χ.Δ. χιιροτιριύιι κατά το 1997 και 
ιτναι ιλαφρώς χαμηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

Η δανιιακη ιπιβάρυνση μιιώνιται κατά το 1997 και ιίναι λίγο χαμηλότιρη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο διίκτης Κ.Χ.Α βιλτιώνιται κατά το 1997 και ιτναι 
ιλαφρώς υφηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

Η δανιιακή ιπιβάρυνση αυξάνιται κατά το 1997 και tlvai λίγο υψηλότιρη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο διίκτης ΚΧ.Λ. βιλτιώνιται κατά το 1997 και ιίναι 
ιλαφρώς χαμηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

Η δανιιακή ιπιβάρυνση αυξάνιται κατά το 1997 και ιίναι λίγο υψηλότιρη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο διίκτης Κ.ΧΛ. βιλτιώνιται κατά το 1997 και ιίναι 
ιλαφρώς υφηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

Ο ΚΛΑΔΟΙ I ΕΜΠΟΡΙΟ

1,19 ι 10
«”0 74

ί~ΐ»

Δανε/αηή Κάλυψη Γενική Αμεση
ετηβαρννση χρημ/κων ρευστότητα ρευστότητα

δαπανών

ΠεριΦωριο Αττοόοηκο 
Κ.Κ α συν

κεψαλαιυ
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ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

□ υ

1994 1995 1995 1997

□ Μ
Ο Μ

■ 1
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

On

1994 1995 1995 1997

□ μ
ΟΜ

at

Κερδοφορία________ ■ ■____________ ___
: Γο πιριθώριο καθαρού κιρδους ιίναι θιτικο ινώ η μιίωση του κατα το 
! τιλιυταίο έτος μικρή. Ο διίκτης κιρδοφόρυιν ιίναι σχιπκά ικανοποιητικός 

ΚΛΔ'και παρουσιάζιι τάση χιιροτιριυσης__________________________________
j Το πιριβώριο καθαρού κέρδους ιίναι θιπκό και καλύτιρο του Μ. Ο. του 
ι κλάδου ινώ η μιίωση του κατά το τιλιυταίο έτος σχέτικά μιγάλη. Ο διίκτης 
'κιρδοφόρυιν ιίναι χαμηλός και παρουσιάζιι τάση χιιροτιριυσης

μΜ
ι Το πιριθώριο καθαρού κέρδους ιίναι θιπκό, αλλά χαμηλάτιρο του Μ.Ο. του 
]κλάδου ινώ η αύξηση του κατά το τιλιυταίο έτος μικρή . Ο διίκτης 
ι κιρδοφόρυιν ιτναι σχιτικά ικανοποιητικός και παρουσιάζιι τάση βιλτίωσης

Μ

1 Γο πιριθώριο καθαρού κέρδους ιίναι θιπκό, αλλά χαμηλάτιρο του Μ.Ο. του 
ι κλάδου ινώ η μιίωση του κατά το τιλιυταίο έτος μικρή . Ο διίκτης 
'κιρδοφορων ιτναι σχιπκά ικανοποιηπκός και παρουσιάζιι τάση βιλτίωσης 
ι (αλλά μιίωση το 97)

ι Γο πιριθώριο καθαρού κέρδους ιίναι θιπκό και καλύτιρο του Μ.Ο. του 
]κλάδου ινώ η μιίωση του κατά το τιλιυταίο έτος μικρή . Ο διίκτης 
ι κιρδοφόρυιν ιτναι σχιπκά ικανοποιητικός και παρουσιάζιι τάση βιλτίωσης ΜΓ '(αλλά μιίωση το 97)

ενικά σχόλια:
πιστωτικός κίνδυνος του κλάδου έχιι φθίνουσα τάση και κινείται 

σι ανεκτά επίπεδα. Απαιτείται όμως προσοχή, ιδιαίτερα στις 
κατηγορίες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου η 
οξυνση του ανταγωνισμού αναμένεται να δημιουργήσει 
σημαντικά προβλήματα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΑΙΕΣ

ΠΙΓΤΟΑΗΓΤΤΙΚΜ ΙΚΑΝΟΙΗΙΑ || 1994 TOT TOT "W
Ζ SCORE | -0,120 -0,110 -0,082 -0,05

RATING | C c C B
’·< ina ιη< ICAP ι· ή ιρήνη το·ς. «ο rtvna μ·

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μικρίς(μ) ι Ενιργ.<Μ0 ικ Πωλ.*250
Κ1μιααίις(μΜ ι Ε.200-500 Α ιΐ <500 ·ϊ00

Μισαίι^βή^ E.SOO-1SOO Λ Π. 7SO-7QOO
Μιγάλχς(ΜΓ) £.>1500 & Π.>2000 ικ



ΚΛΑΔΟΣ 213 - Εμπόριο (Ενδύματα - Υποδήματα - Αξεσουάρ)
Γενικά στοιχεία κλάδου:

Το δείγμα περιλαμβάνει 389 εταιρίες εκ των οττοιων 142 μικρές, 136 
μικρομεσαίες,68 μεσαίες, και 43 μεγάλες.

288 κερδοφορες και 101 ζημιογόνες το 1997, (έναντι 286 κερδ.και 103 ζημ. 
το 1994)
Δανειακή επιβάρυνση σε μέσο επίπεδο, αλλα ελαφρώς χαμηλότερη αττο το 
μ.ο. εμπορίου__________________________________________
Κάλυψη χρημ/κων δαπανών σε μέσο ετππεδο, αλλα ελαφρώς χαμηλότερη 
αττο το μ.ο. εμπορίου___________________________________
Γενική ρευστότητα σε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς υψηλότερη αττο το μ.ο. 
εμπορίου_____________________________________________________________
Περιθώριο ΚΚ πυρά πολύ υψηλότερο αττο το μ.ο. εμπορίου
Αποδοτικοτητα συν κεφαλαίων σε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς 
υψηλότερη αττο το μ.ο. εμπορίου_______________________________

6 00 

5 00 

4 00 

i 00 

2.00 

1.00 

0 00

ΟΚΑΑώΟΙ ■Εμπορό

\£Λ
Γ~Β

W

1.13 1 10
0.74 0 ?4

Δαννακή Κάλυψη Γίνικη 4ριση
ι πιβΌρυναη χρημ/βων ρινσπτητ* ριυστοτητν

δαπανών

ΠιριΦώριο ΑποΛοπκοτητ 
Κ.Κ. α συν

κιφαλαι υ/ν

[Εξέλιξη Πωλήσεων:
\ΚΛΔ*θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων

ι
// \με συνεχή μείωση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου 

1 ' I ---------------------------------------

[μΜ
1θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη αττο το μέσο ορο 
\κλάδου

. \θΓηκή ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο 
IΜ 'κλάδου

. ΛΛ— ιθετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη αττο το μέσο ορο
\ΜΓ I'κλάδου
[Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε.

J Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997. Στην 4ετια έχει αύξουσα
[ΚΛΔιτάση ___  _____ ______

ι Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι ελαφρώς 
| υψηλότερη από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧΛ. βελτιώνεται κατά 
ι το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

[μΜ
ι Η δσνιιακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι ελαφρώς 
|χαμηλότερη από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης KJCA. βελτιώνεται κατά 
ι γο 1997 και trvai λίγο χαμηλότιρος από το μ.ο. του κλάδου

bso

μ
100

90

1 _

■ :

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Af
ι Η δσνιιακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι ελαφρώς 
!χαμηλότερη από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧΛ. βελτιώνεται κατά 
’το1997 και είναι λίγο χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

J Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι ελαφρώς 
ι ,υψηλότερη από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης KJCJl βελτιώνεται κατά 
\ΜΓ 'το1997 και είναι λίγο υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

[Κερδοφορία ________ _
1 ι Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό ενυι η αύξηση του κατά το

ι τελευταίο έτος μικρή . Ο δείκτης κερδοφάρυ/ν trvai χαμηλός και 
\ΚΛΔ\παρουσιάζει τάση βελτίωσης (αλλά μείωση το 97)

ι Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκά, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
Jκλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος εξαιρεπκά μεγάλη . Ο 
ιδείκτης κερδοφάρων είναι χαμηλός και παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης

J Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
ι κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης 

. 'κερδοφάρων είναι σχεπκά ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης
\fJm '(αλλά μείωση το 97)

ι Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκά, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
\κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος μικρή . Ο διίκτης 

I ι κερδοφάρων είναι σχετικά ικσνοττοιηπκός και παρουσιάζει τάση 
|ΛΤ *χειροτέρευσης

! Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκά και καλύτερο του Μ.Ο. του 
'κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος μικρή . 0 δείκτης 

,Λ—\κερδοφόρων είναι σχεπκά ικσνοττοιηπκός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης 
ΜΓ ' (αλλά μείωση το 9Τ)______________________________________________________

Γ ενικά σχόλια: - ” “

επίπεδα χωρίς σημαντικές μεταβολές διαχρονικά Σε επίπεδο 1 lit ΙϋΛΗΙΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΓ 19»4 T55F iaa61193/
κατηγοριών όμως διαφαίνεται ξεκάθαρα μία πορεία δύο ταχυτήτων Ζ SCORE -0,010 •0,042 -0,0361 -0,041
οπού η μένμεγάλες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν εντυπωσιακές επιδόσεις. RATING Β Β Β | Β
οι δε υπόλοιπες (χωρίς προς το παρόν να σντιμετωπίζουν W Πρ··*ιή: Οι 4rf«TC{ αντ·4 ον· ΚΑβ ■■ ή τ··*, ν« γ*ν*τ· μ· rmvvA^o^

σοβαρούς κινδύνους) βλέπουν τα μερίδια αγοράς και τις επιδόσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΠ1ΧΕ1ΡΗΣΕΟΝ
τους να μειώνονται. Μικρέςίμ) | Ενεργ.<200 εκ ί1ωλ.<250 Μισαίες(Μ) Ε.500-1500 ί Π.750-2000

Μμεσαίεςίμΰ] Ε.200-500 ί Π1500 -500 Μιγάλες(ΜΓ Ε.>1500 Α Π.>2000 εκ

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΙΕΣ



ΚΛΑΔΟΣ 205 - Εμπόριο (Ποτά)
Γενικά στοιχεία κλάδου:

Το δίΐγμα πιριλαμβάνΐΐ 104 (ταφας ικ των οποίων μικρίς,32 
μικρομίσσιις,ΙΙ μίσαιές, και 16 μιγαλίς,

78 κζρδοψορις και 26 ζημιογόνες το 1997, (έναντι 80 κερδ και 24 ζημ. το 
1994)
Δανειακή επιβάρυνση ελαφρώς υψηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου
Κάλυψη χρημ/κων δαπανωνχαμηλοτεοη απο το μ.ο. εμπορίου
Γενική ρευστότητα οε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς υψηλότερη απο το μ.ο. 
εμπορίου ___________________ _______
Περιθώριο Κ.Κ. αρκετα χαμηλότερο απο το μ.ο. εμπορίου
Αποδοτικοτητα συν κεφαλσιωνχσμηλοτερη απο το μ.ο. εμπορίου

Εξέλιξη Πωλήσεων:
ΚΛΔ< αρνητική

fJ ι Μεταβολή καλύτερη απο το μέσο ορο κλάδου

μΜ ι Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου

Μ I Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου

'θετική ,μι συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη απο το μέσο ορο 
ΜΓ \κλάδου

ΟΚΛΑ^ΟΙ lewncpio

1.10 ι 10
0.80 0 74

Μ r-m
Γ ινικη Αιχση ΠΛσνοα κτι Κάλυψη

ιηιβαρυνση χρημ/κω* ριυστοτητψ ρίυατοτητψ 
δαπανών

α συν 
Λεφαλαιυιν

Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε.
ι Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997. Στην 4ετια εχει φθίνουσα 

ΚΑΔ'τάση

J Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
ιαπά το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Α χειροτερεύει κατά το 1997 και 
*είναι λίγο χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

aoo 
6.00 

4 00 

2.00 

0.00

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Γ"\ QG J 52

_iBzlJLe=

μΜ
Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και f/νσ; λίγο υψηλότερη 
arm το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Δ. βιλτιώνιται κατά το1997 και είναι 
ελαφρώς υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

1994 199S 1999 1997

Ου 
■ uM 

□ Μ 

ΟΜΓ
• I

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
, Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
'από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Λ βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 

ΙτΙ ]λίγο χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

ι Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη 
‘από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ-ΧΛ. χειροτερεύει κατά το 1997 και 

Μι ,είναι λίγο υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου
1994 199S 1999 1997

ou
■ uM 
□ Μ 

ΟΜΓ
■ I

Κερδοφορία
I Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι δετικό ενώ η μείωση ιου κατα το 
1 τελευταίο έτος μικρή . Ο δείκτης κερδοψόρων είναι πολύ χαμηλός και 

ΚΛΔ ι παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης __________________________________

J Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
ι κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης 
'κερδοψόρων είναι πολύ χαμηλός και παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης

μΜ

ι Το πιριθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του Μ. Ο. του 
1κλάδου ινώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος εξαιρετικά μεγάλη . Ο 
,δείκτης κερδοψόρων ετναι σχετικά ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση 
'βελτίωσης _______________

Μ
J Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι αρνητικά ενώ η αύξηση του κατά το 
ι τελευταίο έτος μεγάλη . Ο δείκτης κερδοψόρων είναι σχετικά ικανοποιητικός 
‘και παρουσιάζει τάση βελτίωσης ___________________
J Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό και καλύτερο του Μ. Ο. του 
ικλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης 

Μι ‘κερδοφορων είναι υψηλός και παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης

ενικά σχόλια:
πιστωτικός κίνδυνος του κλάδου παρουσιάζει μικρή αύξηση το 

1997 αλλά παραμένει σε ανεκτά επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή στις 
κατηγορίες των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων 

οποίες παρουσιάζουν χαμηλούς δείκτες αποδοτικότητας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING

S »
l·- I

ΟΒΒ 
□ Β

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΑΙΕΣ

M1LIUAHTIHKH IKAHOTfflATT555“ last» ■TOST Τ59Γ
Z SCORE I •0,125 •0,183 -0,092 -0,149

RATING 1 c C C C
• ·

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μικρές( μ) ι Ενεργ. <200 εκ. Πωλ <250 Μεσαίες(Μ) \ Ε. 500-1500 4 Π. 750-2000

ΜμεσαίεςξμΜι Ε. 700-500 λ Π.1500 -500 Μεγάλεςβ,ΙΙ, Ε.>1500 4 Π.>2000 εκ.



ΚΛΑΔΟΣ 215 - Εμπόριο (Επιπλα - Φωτιστικά)
Γενικά στοιχεία κλάδου:

To δίίγμα ττιριλσμβσνίΐ 107 ίτσιρίίς ικ των οποίων 43 μικρές, 42 
μικρομεσσιές, 13 μεσαίες, και 4 μεγάλες,

63 κερδοφορες και 39 ζημιογόνες το 1997, (έναντι 66 κερδ.κσι 41 ζημ. το 
1994)
Δανειακή επιβάρυνση πσρα πολύ χαμηλότερη αττο το μ.ο. εμπορίου
Κάλυψη χρημ/κων δαπανών σε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς υψηλότερη 
αττο το μ. ο. εμπορίου
Γενική ρευστότητα ελαφρώς υψηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου
Περιθώριο Κ.Κ αρκετα υψηλότερο απο γο μ.ο. εμπορίου
Αποδοτικότητσ συν κεφαλαιωνχαμηλότερη αττο το μ.ο. εμπορίου

Εξέλιξη Πωλήσεων:
ΚΑΙ \\Θετική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων

μ ιθετική μι μιίωαη το 1996 Μεταβολή χειρότερη απο το μισό ορο κλάδουI ,θετική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο 
•κλάδου

Μ 1θιτική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη αττο το μέσο ορο 
'κλάδου

ΜΓ 'θετική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη αττο το μέσο ορο 
ι κλάδου

Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε.
ΚΛΔ

Η δανειακή επιβάρυνση αυζάνεται κατά το 1997. Στην 4ετΙα έχει αύζουσα 
τάση

μ
Η δανειακή επιβάρυνση αυζάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧΛ. βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 
αρκετά χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

μΜ
Η δανειακή επιβάρυνση αυζάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Λ βελτιώνεται κατά το 1997 και είναι 
ελαφρώς υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

Μ
Η δανειακή επιβάρυνση αυζάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. 0 δείκτης KJfJL βελπώνεται κατά rot997 και είναι 
λίγο χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

ΜΓ
Η δανειακή επιβάρυνση αυζάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧΛ. χειροτερεύει κατά το 1997 και 
είναι λίγο υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

Κερδοφορία

ΚΛΔ

Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θιπκό ενώ η μείωση του κατά το |

τελευταίο έτος μικρή . Ο δείκτης κερδοφύρων είναι χαμηλός και I

παρουσιάζει τάση βελτίωσης (αλλά μείωση το 97) 1

μ

Γο περιθώριο καθαρού κέρδους είναι αρνηπκό ενώ η μείωση του κατά το 
rtAturaio έτος μικρή. Ο δείκτης κερδοφύρων είναι πολύ χαμηλός και 
παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης

μΜ

Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θιπκό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
κλάδου ενώ η αυζηση του κατά το τελευταίο έτος μικρή . 0 δείκτης 
κιρδοφόρων είναι σχεπκά ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης 
fαλλά μείωση το 97)

Μ
Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. 0 δείκτης 
κερδοφόρων είναι χαμηλός και παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης

ΜΓ
Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θιπκό και καλύτερο του Μ.Ο. του 
κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος μικρή . Ο δείκτης 
κιρδοφόρων είναι πολύ χαμηλός και παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης

"ενικά σχόλια:
Ο πιστωτικός κίνδυνος του κλάδου είναι ικανοποιητικός με τάση 
περαιτέρω βελτίωσης. Λογω της αύξησης της οικοδομικής IJ

δραστηριότητας από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η Γ

πορεία του κλάδου, οι προοπτικές διαγράφονται θετικές.
TV

Μι
Με

0 ΚΛΑΔΟΣ

2 75

,,Μ
_γ-Λ

*”365

1 10
0.770 74

zjS9
Αμιση

ρίυστοτητα
Π«ρ/#ώριο Αποόοτ 

Κ.Κ. <3 σ
κ*φα/

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΞΟΔΩΝ

1994 1995 1996 1997

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

1994 1995 1995 1997

__ ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΑΙΕΣ

UllTOAHfiriKH ΙΚΑΝΟΙ MX ~mv
0,180

RATING ΒΒ
0,187 I 0,165 I 0,1
ΒΒ ΒΒ Bl

Πρ·«·|ή: Οι 6<*av« mi·* trrm (CAP «■ A χρ4«η yfyrra μι

KATWOPIEI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενεργ.<ΛΟΟ at ΠωΚ<2ίΟ

ΜμεσαίιςζμΜ | E.200-500t,Π. 1500 ■500
Μισαιίς(Μ) E.SO&ISOO Δ Λ75Δ200Ι
Μεγάλες(ΜΠ E.>1500 i Π.>2000I



ΚΛΑΔΟΣ 223 - Εμπόριο (είδη μαγειρικής, εστίασης, διακόσμησης) Ό.
Γενικά στοιχεία κλάδου:

Το δείγμα περιλαμβάνει 80 εταιρίες εκ των οποίων 3 7 μικρές,27 
μικρομεσσιες, 12 μεσαίες, και 8 μεγάλες,

55 κερδοφορες και 25 ζημιογόνες γο 1997, (έναντι 55 κερδ.και 25 ζημ. το 
1994)
Δανειακή ετπβαρυνσηχσμηλοτερη αττο το μ.ο εμπορίου
Κάλυψη χρημ/κων δαπανωνχαμηλοτερη σίτο το μ.ο. εμπορίου
Γενική ρευστότητα ελαφρώς υψηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου
Περιθώριο Κ.Κ. αρκετα υψηλότερο αττο το μ.ο. εμπορίου
Αττοδοτικοτητσ συν κεφαλαιωνχαμηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου

Εξέλιξη Πωλήσεων:
ΚΛΔ 1θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων

ι Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου

μΜ ιθετική με μείωση το 1996 Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου

Μ \θετική με μείωση το 1996 Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου

χ θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη απο το μέσο ορο 
ΜΓ [κλάδου

6 00 

} 00 

4 00 

3 00 

200 

1 00 

0 00

ΟΚΛΜΟΙ ■ΈΜΠΟΡΌ

tel
0,74 0 74

■ Π·
ΔσναβΜή Κάλυψη Γινικη Αμεση ΠεριΦωριο Αποόοηκοτητ

επιβάρυνση χρημ/eurt ρευστότητα ρευστότητα Κ.Κ. α συν
δσπττνινν ιεφαλαινν

Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε. ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ι Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997. Στην 4ιτϊα έχει αϋξουσα 

ΚΛΔ< τάση
J Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη 
ι από το μ. ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Α βελτιώνεται κατά το 1997 και είναι 
]λίγο χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

ι Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη 
μΜ 'από το μ.ο. του κλάδου.Ο ΑΚ.ΧΑ. είναι αρνηπκός

Όμ

I

β μΜ I 

□ Μ 

Ο ΜΓ

Μ
[ Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
ιαττό το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧ.Α βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 
| ελαφρώς χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΤΗ δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη 
tm— από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧ.Α βελτιώνεται κατά το 1997 και είναι 
ΜΙ ι λίγο υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

Ομ

1994 1996 1996 1997

■ μΜ ■ 

Ο Μ 
ΟΜΓ
■ I

Κερδοφορία
j Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό ενώ η μείωση του κατά το 
' τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης κερδοψάρυτν είναι χαμηλός και

ΚΛΔ ! παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης
ι Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του ¥.0. 
| του κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος μικρή . Ο δείκτης 
ικερδοφόρων είναι χαμηλός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης

ι Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι αρνητικό ενώ η μείωση του κατά το 
[τελευταίο έτος εξαιρετικά μεγάλη. Ο δείκτης κερδοψορων είναι χαμηλός 

μΜ ι και παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης

Μ

1 Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό και καλύτερο του Μ.Ο. του 
ι κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης 
'κερδοψορων είναι σχετικά ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση
,χειροτέρευσης
τ

Γο περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό και καλύτερο του Μ.Ο. του 
[κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος μικρή . Ο δείκτης 
ι κερδοψορων είναι σχετικά ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση 

ΜΓ \χειροτέρευσης

ενικά σχόλια:
πιστωτικός κίνδυνος του κλάδου είναι ικανοποιητικός και 

παρουσιάζει φθίνουσα τάση. Απαιτείται όμως αυξημένη 
προσοχή στις κατηγορίες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

προοπτικές είναι θετικέςΟι

13.0% 
10,0% 
3.0% 
0.0% 

-3.0% 
-10 0%

___________ i
L·' r ;■>

ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΑΙΕΣ

IIIUUAHIIIIW ΙΚλΝΟΓΗΙΑ 1994 T995 iyys 1997
1 SCORE 0,062 0,034 0,044 0,033

RATING B B B B
Πρ···ΐ4: Οι Idini οντ·ι ιιν· τπ< ICAP ■ « ά v*vcra μι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μικρέςξμ) ι Ενιργ.<·200 υε Πωλ<250 Μεσαίες(Μ) Ε.500-1500 Α rt 750-2000
ΜμισαίεςίμΜ ι £.200-500 Α Π. 1500 -500 Μεγάλις(Μ7 Ε.>1500 Α Π.>2000 σε



ΚΛΑΔΟΣ 245 - Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά)
[Γενικά στοιχεία κλάδου:

Το δίΐγμα περιλάμβανα 164 εταιρίες εκ των οποίων 46 μικρές,47 
μικρομεσαιες, 30 μεσαίες, και 41 μεγάλες,

132 κερδοφορες και 32 ζημιογόνες το 1997, (έναντι 123 κιρδ.και 41 ζημ. το
1994)__________________________________________________________
Δανειακή επιβάρυνση ελαφρώς υψηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου
Κάλυψη χρημ/κων δαπανών πσρα πολύ υψηλότερη αττο το μ. ο. εμπορίου
Γενική ρευστότητα σε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς υψηλότερη απο το μ.ο. 
εμπορίου _____________
Περιθώριο Κ,Κ. παρα πολύ υψηλότερο αττο το μ.ο. εμπορίου
Αποδοπκότητα συν κεφαλαίων πάρα πολύ υψηλότερη απο το μ.ο. 
εμπορίου ____________________________

Εξέλιξη Πωλήσεων:
[ΚΛΔ \$ετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων

1 Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου

μΜ ] Μεταβολή χειρότερη αττο το μέσο ορο κλάδου
. . ^θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο 
IΜ ικλάδου

12 00 

10 00 

β 00 
6 00 

4 00 

2.00 

0 00

------------------------------ίΐΛ________________ μ '

π
3,73 ·■···''

3 65 4,

1
ΙΗ_ f υ ι in -------- fjg~

ι έμπορό

Δον νακή Κάλυψη Γινικη /ψ*ση ΠιριΦωριο Απούοηκοτητ
ιπιβαρυνση χρημίκυ/ν ρευστότητα ρευστότητα Κ.Κ. α συν

5orrOVWV ΚέααλεχιΐΜ

. \θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη απο το μέσο ορο
\ΜΓ ικλάδου

«00
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100

290

200

]ι»
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Μ
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Πωλήίκκ en «w.
• μ

19(7 |
,Ομ

ΙΔανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε. ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

[ΚΛΔ
ι Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997. Στην Λετία έχει αυξουσα
τάση

| Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
> από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Δ. βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 

\μ [λίγο χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου____________________________
ι Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 

ι , _ 'από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Δ. βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 
\μΜ , αρκετά χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

1994 1995 1995 1997
,ouOur
■ I

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 

I εκ ] από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Δ. χειροτερεύει κατά το 1997 και 
\Μ ι είναι αρκετά χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

ι Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη 
. Jorro το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧΛ. βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 
|ιτιI ιλίγο υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

1994 1996 1995 1997

□ μ
'■μΜ
IQU
ΟΜΓ

'•I

(Κερδοφορία
' ι Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκό ενω η αύξηση του κατά το

J τελευταίο έτος μικρή . Ο δείκτης κερδοφορίαν είναι σχετικά ικανοποιητικός 
[ΚΛΔικαι παρουσιάζει τάση βελτίωσης________________________________________

< Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό και καλύτερο του Μ.Ο. του 
[κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος εξαιρετικά μεγάλη . Ο 
ι δείκτης κερδοφορίαν είναι χαμηλός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης

j Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι αρνηπκά ενώ η αύξηση του κατά το 
I κα 1 ,c*tu™/o *>°C μεγάλιj. Ο δείκτης κερδοφορίαν είναι σχετικά ικανοποιητικός \μΜ [και παρουσιάζει τάση βελτίωσης

) Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
ικλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος μικρή . 0 δείκτης 

., - [κιρδοφόρων είναι σχετικά ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση 
I Ιτι ι χειροτέρευσης

j Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκό και καλύτερο του Μ.Ο. του 
ι κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος μικρή. Ο δείκτης 

. 'κιρδοφόρων είναι υψηλός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης (αλλά μείωση
ΜΓ [το 97)____________________________________________________________________

Γενικά σχόλια: ■: '
Η κατάσταση του κλάδου είναι ικανοποιητική.
Ο πιεπωτικός κίνδυνος του κλάδου συνολικά βρίσκεται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα και έχει φθίνουσα τάση. Απαιτείται όμως προσοχή στην κατηγορία 
των μικρομεσαίων αλλά και των μικρών επιχειρήσεων.
Οι προοπτικές είναι θετικές.

4 ^ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ KffiftPOT ΚΕΡΔΟΒΤΚ

-·Γ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING

α*Α

■ Α

α βθ
ΟΒ

■ C
O0-G

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟΜ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΑΙΕΣ Σ

ΠΙΕΙϋΑΗΙΙΠΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ II 1994 T535- Τ93ΒΤΤ5Ϊ97
Ζ SCORE I -0,125 •0,162 -0,1041 -0,107

RATING | C C C | C
Πρ···χή: Οι 6dart< πτΜ υν· ICAP «« ή ΐρή·Π τ··^. να yfvrra ππα«40(ικ

KATWOPIEI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μικρέςίμ) ' Ενιργ.<200 εκ Πωλ.<2ί0
Μμεσαίες(μΜ' £.200-500 λ Π. 1500 -S0Q

Μεσαίες(Μ) Ε.500-1500 ί Π.750-2000
Μεγάλες(ΜΠ Ε.>1500 & Π.>2000 εκ



ΚΛΑΔΟΣ 265 - Εμπόριο (Μηχανήματα - Μηχανές - Συσκευές)
Γενικά στοιχεία κλάδου:

Το δείγμα περιλαμβάνει 376 εταιρίες χ* των οποίων 157 μικρές,125 
μικρομεααίες, 72 μεσαίες, και 22 μεγάλες,

314 κερδοφορες και 62 ζημιογονες το 1997, (έναντι 285 κερδ.και 91 ζημ. το 
1994)
Δανειακή επιβαρυνσηχαμηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου
Κάλυψη χρημ/κων δαπανών σι μισό xmrrxtfo, αλλά ελαφρώς υψηλότερη 
απο το μ.ο. ίμπορ/ου____________________________________
Γίνικη ρευστότητα ελαφρώς υψηλοτιρη απο το μ.ο. εμπορίου
Περιθώριο ΚΚ πυρά πολύ υψηλότερο απο το μ.ο. εμπορίου
Αποδοπκότητα συν .κεφαλαίων σε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς 
υψηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου________________________________

Εξέλιξη Πωλήσεων:
ΚΛΔ

μΜ
Μ

ΜΓ

θετική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων
θετική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο 
κλάδου

θετική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο 
κλάδου
θετική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο 
κλάδου

θετική ,με συνεχή αυζηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη απο το μέσο ορο 
κλάδου

Ο ΚΛΑΔΟΙ

'.*· ι 10
0.77 0 74

Π·
rtrigj)

pll/^QTT)TQ
Λμίση

ρευστότητα

feso

Μ

'μ ' " 11 ΊΤϊκλήσιις σι δισ.

ΓΟ

I
1997 |

βμ

Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε. ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΛΔ

μΜ

Μ

ΜΓ

Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997. Στην 4trla έχει αύξουσα 
τάση

Ε3
ϊί-------1__ ϋ_ ι**

Η δσνιιακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
αττό το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ.Χ.Δ. χειροτερεύει κατά το 1997 και 
είναι λίγο υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

Ι-ΕΙ·—*λ-

Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης KJf-Δ. βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 
λίγο υψηλότερος αττό το μ.ο. του κλάδου

1994 199S 1999 1997

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧΛ. βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 
λίγο χαμηλότερος αττό το μ.ο. του κλάδου

Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη ■ 
αττό το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης KJf-Δ. χειροτερεύει κατά το 1997 και 
είναι ελαφρώς χαμηλότερος αττό το μ.ο. του κλάδου

1994 199S 1999 1997

Γ"
■ μΜ
□ μ
□ ΜΓ

■ I

Κερδοφορία
to περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό ενώ η αύξηση του κατά το 
τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης κερδοφόρυτν είναι σχετικά 
ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση βελτίωσηςK/UJ

μΜ

Μ

Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκό και καλύτερο του Μ.Ο. του 
κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος μικρή. Ο δείκτης 
κερδοφόρυτν είναι σχετικά ικανό ποιητικός και παρουσιάζει συνεχή αύξηση

Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκό και καλύιερο του Μ.Ο. του 
κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης 
κερδοφόρυτν είναι σχετικά ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης 
(αλλά μείωση το 97)

Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. 
του κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος σχεπκά μεγάλη. Ο 
δείκτης κερδοφόρυτν είναι σχεπκά ικανοττοιηπκός και παρουσιάζει τάση 
βελτίωσης

Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θεπκό, αλλά χαμηλότερο του Μ. 0. 
του κλάδου ενώ η αύξηση του κατά το τελευταίο έτος μικρή. 0 δείκτης 

, ^κερδοφόρυτν είναι σχεπκά ικανοττοιηπκός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης 
Ml ,Ιαλλά μείωση το 97)

ενικά σχόλια: "’
Η κατάσταση του κλάδου είναι καλή.

πιστωτικός κίνδυνος του κλάδου βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα με 
jμοναδικό αρνητικό στοιχείο την αυζηση της δανειακής επιβάρυνσης στις 
μεγάλες επιχειρήσεις.Οι προοπτικές είναι θετικές.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING

ΟΛΑ
■ Α

□ ΒΒ 
00
■ C

GO- G

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟΜ ΜΕΣΑΙΕ ΜΕΓΑΛΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΑΙΕΣ Σ Σ

ΠΙΣ.Γ0ΛΗΠΙΙΚΗ ΙΚΑΝΟΙΗΙΑ 1 1994 19961199/
Ζ SCORE 0,078 | 0,058 0,032 | 0,015

RATING Β 1 Β Β | Β
Πρ···|ή: Οι ΙιΜτμ «ντΜ υν« πη »CA* ■■ ή »··<. ν ν*ν*τ· μ» «τη»·Α<<ο<

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ EraXBPHEEOH;
MiKps^fjl^_\ ενεργ.-JOO εκ. Πωλ.<250
Μμεσαίις(μΜ ι 9.200-500 ί Π. 1500 500

Μεσαίες(Μ) £.500-7500 Λ Π. 750-2000
Μεγάλες(ΜΓ\ £.>7500 Α α>2000 εκ.



ΚΛΑΔΟΣ 271 - Εμπόριο (Μεταφορικά Μέσα & Ανταλλακτικά)
Γενικά στοιχεία κλάδου:

Γο όαγμα περιλάμβανα 641 εταίρας εκ των οποίων 220 μικρές, 187 
μικρομεσαιις, 114 μεσαίες, και 94 μεγάλες.

455 κερδοφορες και 186 ζημιογόνες το 1997, (έναντι 426 κερδ.και 215 ζημ. το 
1994) _______________________________
Δανειακή επιβάρυνση σε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς υψηλότερη απο το 
μ.ο εμπορίου_____________________________________________________
Κάλυψη χρημ/κων δαπανωνγαμηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου
Γενική ρευστότητα σε μέσο επίπεδο, αλλά ελαφρώς υψηλότερη απο το μ.ο. 
εμπορίου_______________________________________________________________
Περιθώριο Κ.Κ. παρα πολύ χαμηλότερο απο το μ.ο. εμπορίου

Αποδοτικότητα συν κεφαλαίων πάρα πολύ χαμηλότερη απο το μ.ο. εμπορίου

Εξέλιξη ΓΙωλήσεων:
ΚΑΔ

μΜ
Μ

ΜΓ

θετική ,μι συνεχή αύξηση πωλήσεων

Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου

με μείωση πωλήσεων τοΐ997 Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο κλάδου
θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή χειρότερη απο το μέσο ορο 
κλάδου

θετική ,με συνεχή αύξηση πωλήσεων Μεταβολή καλύτερη απο το μέσο ορο 
κλάδου
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Δανειακή Επιβάρυνση - Δ.Κ.Χ.Ε. ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΔ

μΜ

Μ

ΜΓ

Η δανιιακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997. Ιτην έετία έχει φβίνουαα 
τάση _______________________________________________
Η δανειακή επιβάρυνση αυξάνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης Κ-Χ.Δ. βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 
λίγο υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

Ου

Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης KJf-Δ βελτιώνεται κατά το1997 και είναι 
ελαφρώς υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

1994 199 5 1996 1997

Λ*□ Μ 
I □ ΜιI ■ I

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι λίγο χαμηλότερη 
από το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης KJT-Δ βελτιώνεται κατά το1997 και ε/ναι 
λίγο υψηλότερος από το μ.ο. του κλάδου

Η δανειακή επιβάρυνση μειώνεται κατά το 1997 και είναι λίγο υψηλότερη από 
το μ.ο. του κλάδου. Ο δείκτης ΚΧΛ. χειροτερεύει κατά το 1997 και είναι 
ελαφρώς χαμηλότερος από το μ.ο. του κλάδου
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Κερδοφορία
Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι βιτικό ενώ η μείωση του κστα το 
τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης κερδοψόρων είναι χαμηλός και 
παρουσιάζει τάση βελτίωσης (αλλά μείωση το 97)ΚΑΔί

μΜ

. Το περιβώριο καβαροϋ κέρδους είναι Ιεπκό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
[κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος μεγάλη . Ο δείκτης 
κερδοψόρων είναι χαμηλός και παρουσιάζει τάση χειροτέρευσης

Το περιβώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης 
κερβοφόρων είναι χαμηλός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης (αλλά μείωση το 
97)

Το περιβώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό και καλύτερο του Μ.Ο. του 
κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος μικρή . Ο δείκτης 
κερδοψόρων είναι σχετικά ικανοποιητικός και παρουσιάζει συνεχή αύξηση

Το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι θετικό, αλλά χαμηλότερο του Μ.Ο. του 
!κλάδου ενώ η μείωση του κατά το τελευταίο έτος σχετικά μεγάλη. Ο δείκτης 
κερδοψόρων είναι σχετικά ικανοποιητικός και παρουσιάζει τάση βελτίωσης 
(αλλά μείωση το 97)ΜΓ

ενικά σχόλια:

αλλά και σχετικά χαμηλό δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων, 
πιστωπκός κίνδυνος του κλάδου κινείται σε μέτρια επίπεδα, 
προοπτικές είναι θετικές.Οι

ΚΑΤΑΝΟΜΗ RATING

ΟΛΛ
■ Α
ΟΒ8
Οβ
■ C
O0-G

ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΟΜ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΑΙΕΣ Σ

ΠΙΓΤΟλΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ- 1594 TOTS- 1395" TS37
Z SCORE -0,084 -0,083 -0,057 •0,062

RATING C C B B
Οι ΙΑτχ ηπΜ ττχ KJ* ■■ 4 χρήνΐ) τους m yfm· m

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μικρέςξ μ) ι θνιργ.κ100 εκ. Πωλ<2Μ
Μμεσαίες(μΜ)> 6.200-100 A ΠΟΡΟ -soe

Μεσαίες(Μ) i.SOO-ISOO Λ Π. 750-2000
Μεγάλες(ΜΓ\ Ε >1500 λ Π.>ιοοο ,



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία (Τίτλοο/Συννοαφείο/Εκδοτικόο Oikoc/ Etoc): :

Συμπεριφορά Καταναλωτή, Γ .Σιώμκος , Εκδόσεις Σταμούλης , 1994

Ξένη Βιβλιογραφία ΓΓίτλος/Συννοαφεκ/Εκδοτικόο Oikoc/ Etoc):

• Retailing Management, Michael Levy, Barton Weitz, Irwin Books, 1995

• Retail Management, A strategic approach, Barry Berman & Joel Evans, Prentice 

Hall, 1995

• Targeting for success

• Marketing Models and Econometric Research, Leonard Parsons , Randall L. 

Schultz,North Holland Books, 1976

• Information Driven Marketing Decisions, Denelopment of Strategic Information 

Systems, A Coskun Samli, Quorum Books, 1996

• Multivariate Analysis in Marketing Theory and Application , David Aaker, Wadsworth » 

Publishing Company, 1971

• Consumer Behavior, L.Schiffman, L,Lazar Karuuk. Prentice Hall ,1994

• Retail Marketing Plans , M. Me Donald and C,Tiderman, Butterworth and 

Heinemann,1996.

• Marketing Channels , Barry Berman, John Wiley and Sons Inc., 1996

• Business Mathematics and Statistics, A Francis , DP Publications, 1996

• Practical Business Statistics , A,Siegel, Times Mirror ,1997

• Operations Management, M.Vonerembse, G.White .West Publishing Company, 1996

• Marketing Decision Making .Concepts and Strategy, Cravens Hill, 1994.

Αρθοα (Τίτλος/ Συγγραφείς/ Πηνή/ Etoc):

• Retail Productivity Assessment Using Data Envelopment Analysis, Naveen Donthu 

and Boonghee Yoo, Journal of Retailing,Vol74,No1,1998

• FRANSYS, A Franchise Distribution System Location Model, Avijit Ghosh, Samuel 

Graig, Journal of Retailing , Vol. 67, No 4,1991

91



• STORELOC, A Retail Store Location Model Based on Managerial Judgements, 

Srinivas Durvasula, Subhash Sharna, Graig Andrews , Journal of Retailing , Vol.68, 

No 4,1992

• A Model for Managing System Conflict During Franchise Expansion, Patrick 

Kaufmann, Kasturi Rangan , Vol.66 , No 2, 1990

• Developing a Behavior Based Scale to Assess Retail Salesperson Performance, 

Robert Bush, Alan Bush, David Ortinau, Joseph Hair, Journal of Retailing, 

Vol66,No1,1990

• Note on Store Location, Harvard Business School, David E. Bell ,Ren.May24,1994

• The Effect of Store Name, Brand Name and Price Discounts on Consumers’ 

Evaluations and Purchase Intentions, Dhruv Grewal, R.Krishnan, Julie Baker, Norm 

Borin, Journal of Retailing, Vol.74,no3, 1998

• Geografic Information Systems, Michael F.Goodchild , University of California, 

Journal of retailing , 1991, Vol.67 numl

• The Effect of information Technology on Productivity in Retailing, James Reardon , 

Ron Hasty and Barbara Coe, Journal of Retailing ,Vol.72, No 74,1996

• A Dynamic Model for Strategically Allocating Retail Space , Marcel Costjens and 

Peter Doyle, Insead France and University of Bradford,Journal of Operation 

research Society, Vol.34, Num.10,1983

• The Shopping Mall as Consumer Habitat, Peter H.Bloch, Nancy Ridgway, Scott 

Dawson, Journal of retailing , Vol.70, Mol, 1994

• Reducing Buyers Search Costs, Implications for Electronic Market Places, Yannis 

Bakos , Management Science, Vol 43,Num12,Dec1997

• Sales Response as a Function of Territorial Potential and Sales Representative 

Workload, H. Lucas,B.Weinberg,K.Clowes, Journal of Marketing Research, 

Vol 12,1975

• A model for Allocating Retail Outlet Building Resources across Market Areas, 

G.Lillien, A.Rao, Operations Research ,Vol.24,1976

• CALLPLAN , An interactive salesman’s Call Planning System, L.Lodish, 

Management Science,Vol 18,1971

Διπλωυατική Εργασία:


