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1_____Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας γνώρισε μια πρωτοφανή - για την 

συγκεκριμένη περίοδο - ανάπτυξη. Σύμφωνα με την πρόσφατα 

δημοσιευμένη μελέτη της ICAP (Ιούνιος 2001) την τελευταία πενταετία 

ιδρύθηκαν τουλάχιστον 22.924 επιχειρήσεις με την μορφή Ανώνυμης 

Εταιρίας ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1.700 δις δραχμές ή ποσό αντίστοιχο στο 4% 

του Α.Ε.Π. της χώρας μας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, δίνεται στον 

επιλεγμένο τόπο εγκατάστασης των νέων μονάδων αφού συνδέεται τόσο με 

την παροχή ειδικών κινήτρων όσο και με άλλους παράγοντες όπως η 

υλικοτεχνική υποδομή του ευρύτερου χώρου κ.α.

Είναι πράγματι σχεδόν πάντοτε ζωτικής σημασίας ο τόπος εγκατάστασης, 

γιαυτό άλλωστε έχουν γίνει πολλές μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, 

όμως το ίδιο αν όχι περισσότερο σημαντικό είναι και η επιλογή του κλάδου 

δραστηριότητας. Συνηθισμένη βέβαια πρακτική είναι η επιλογή του κλάδου 

ως συνέχεια μιας οικογενειακής δραστηριότητας, όμως αν δεν ισχύει το 

παραπάνω πως αλήθεια επιλέγεται η είσοδος σε έναν τομέα;

Μια πρώτη βέβαια απάντηση αποτελούν τα γνωστά πλέον "business plan" 

που με ορίζοντα συνήθως μία πενταετία προϋπολογίζουν ακόμη και τις 

ταμειακές ροές που θα προκόψουν από την έναρξη της δραστηριότητας. 

Όμως πριν καταλήξουμε σε αυτό το στάδιο υπάρχει άραγε ένας τρόπος που 

να μας οδηγεί με αρκετά ασφαλή αποτελέσματα στον εντοπισμό ενός 

Οικονομικού κλάδου που θα είναι προσοδοφόρος για την επιχείρησή μας ;

Η επιχειρηματικότητα συνιστά από μόνη της ένα μετρήσιμο μέγεθος ή είναι 

κάτι που εκφράζει την ανθρώπινη διορατικότητα με ποιοτικούς παράγοντες 

μόνο;

Αναλύοντας την διαδικασία επιλογής του κλάδου δραστηριότητας έχει 

ενδιαφέρον να μελετηθεί αν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος μέτρησης της 

Ελκυστικότητας του κάθε κλάδου για τα δεδομένα της Ελλάδας. Ο όρος
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Ελκυστικότητα βέβαια, είναι αρκετά πολύπλοκος και με πολλές ερμηνείες 

για τον κάθε επενδυτή, όμως θα ήταν άραγε δυνατή μία όσο το δυνατό πιο 

αντικειμενική προσέγγισή του.

Η εργασία που ακολουθεί αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει να κάνει.

Δηλαδή την μέτρηση της Ελκυστικότητας των Οικονομικών κλάδων της 

Ελλάδας.

Αν τελικά γίνει μια τέτοια μέτρηση ο εξερχόμενος δείκτης θα μπορεί να 

εφαρμοστεί, με αποδεκτές κάποιες αποκλίσεις, ως οδηγός κατά την επιλογή 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μια τέτοια προσπάθεια είναι πρωτοποριακή για τα επιστημονικά δεδομένα 

και γιαυτό τον λόγο πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο για ευρύτερη 

έρευνα και μελέτη. Πριν όμως διερευνηθεί η δυνατότητα εξαγωγής ενός 

δείκτη μέτρησης της Ελκυστικότητας των κλάδων θα σχολιασθεί η έννοια 

καθεαυτή.

2_____ Η έννοια της Ελκυστικότητας

Αν μπορούσαμε να περιγράφουμε λιτά και περιεκτικά ποια στοιχεία θα 

έπρεπε να υπάρχουν (ή να βρίσκονται εύκολα) σε ένα Οικονομικό κλάδο 

ώστε αυτός να θεωρείται ελκυστικός από μία επιχείρηση που επιθυμεί να 

εισέλθει σε αυτόν μπορούμε να παραθέσουμε αρχικά τον παρακάτω πίνακα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΑΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(προ/ιι/θευτές- (καταναλωτές) (στενό (ευρύτερο

παρ αγωγή) περιβάλλον) περιβάλλον)

- Εργασία - Πελάτες Είδος - Νομικοί

Κεφάλαιο Γεωγραφική Μέγεθος - Πολιτικοί

- Έδαφος Κατανομή - Άλλα - Περιβαλλοντικοί

- Τεχνογνωσία - Άλλα Κοινωνικοί

- Άλλα - Άλλοι
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να εξασφαλίζονται , σε κατάλληλες 

ποσότητες, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της. 

Δηλαδή να υπάρχει για παράδειγμα μεγάλο ή τουλάχιστον «το αναγκαίο» 

κεφάλαιο, πολλοί ή τουλάχιστον «καλοί» πελάτες, μικρός ανταγωνισμός, 

ευνοϊκοί θεσμικοί παράγοντες κλπ.

Το ζήτημα όμως είναι σε πιο βαθμό αν υπάρχουν οι παραπάνω παράγοντες 

θα συνιστούν ένα αξιόλογο σύνολο που θα εγγυάται την επιτυχία και την 

μακροβιότητα ενός οργανισμού.

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, όσο απλό κι αν φαίνεται το παραπάνω 

ζήτημα είναι πολύ υποκειμενικό και ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως.

Ας εξετάσουμε λοιπόν προσεκτικά τα ερωτήματα που προκύπτουν και θα 

επιχειρήσουμε να απαντήσουμε:

• Είναι θεμιτό να μιλάμε για "καλή" αγορά όταν μπορεί μία επιχείρηση να 

εισέλθει σε αυτήν εύκολα ή να εξέλθει το ίδιο εύκολα;

• Η ευκολία εύρεσης και διάθεσης πόρων αρκεί κατά την έναρξη μιας νέας 

παραγωγικής μονάδας;

• Από τι χαρακτηρίζεται η ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου; Είναι 

καλύτερο να υπάρχουν λίγοι και δυνατοί ανταγωνιστές ή το αντίθετο;

• Αρκεί η απουσία περιοριστικών παραγόντων (περιβαλλοντικοί ή 

νομικοί) ή απαιτείται ως προϋπόθεση η ύπαρξη δελεαστικών κινήτρων;

• Μπορεί να αναπτυχθεί ένας δείκτης που να αξιολογεί με συνέπεια τα 

παραπάνω;

• Αν ναι, ποιοι παράγοντες θα συμμετέχουν στην διαμόρφωσή του;

• Ποια γενικά κριτήρια και περιορισμοί θα τεθούν;

Ξεκινώντας μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

παραπλήσιες εργασίες. Στη συνέχεια θα περιγραφούν αναλυτικά οι 

περισσότερες από αυτές και ειδικότερα θα αναφερθούν οι ήδη υπάρχοντες 

και χρησιμοποιούμενοι δείκτες βάση στους οποίους θα στηριχθεί ο νέος 

δείκτης μέτρησης της Ελκυστικότητας των κλάδων.
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3_____Βιβλιογραφία

3.1 Εργαλεία μέτρησης

Η χρήση δεικτών μέτρησης διαφόρων μεγεθών έχει βοηθήσει πολύ στην 

σωστή κατανόηση και επίλυση δυσνόητων προβλημάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι από τους πρώτους που 

χρησιμοποιήθηκαν.

• Χρηματιστηριακοί δείκτες

• Αριθμοδείκτες για την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

• Δείκτες παραγωγικότητας

• Μακροοικονομικοί και Μικροοικονομικοί (ή βραχυχρόνιοι) δείκτες

• Δείκτες περιγραφής μιας αγοράς ή δείκτες ανταγωνιστικότητας κ.α.

Η ευρεία εφαρμογή των παραπάνω οδήγησε στην ακόμη εντονότερη 

προσπάθεια των μελετητών να οριοθετήσουν και στοιχειοθετήσουν με 

δείκτες, διάφορες καταστάσεις και Οικονομικά φαινόμενα.

Έτσι περισσότερο ειδικοί δείκτες εμφανίζονται κατά περιόδους, με ιδιαίτερη 

αναμφισβήτητα επιτυχία, στον επιχειρηματικό κόσμο. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι κάτωθι:

• Ο δείκτης μέτρησης της δυναμικότητας των Super Markets (S/M) που 

αναφέρεται στην κερδοφορία ανά τετραγωνικό πόδι έκτασης του 

μαγαζιού,

• Ο δείκτης χρεοκοπίας (ζ) του Altman που αναπτύχθηκε για να δίνει μία 

πρόβλεψη των επιχειρήσεων που, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία η 

μελλοντική τους πορεία καθίσταται αβέβαιη αν όχι προβληματική κ.α.

Όμως επίσης ιδιαίτερη ανάπτυξη ειδικά στον χώρο του Marketing και του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού των επιχειρήσεων φαίνεται να έχει η χρήση 

εργαλείων για την απεικόνιση της κατάστασης των αγορών σε ευρύτερα 

πεδία ανάπτυξης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι:

• Χάρτες προϊόντων, όπου σε ένα διάγραμμα απεικονίζονται δύο ή μερικά 

από τα βασικότερα χαρακτηριστικά ορισμένων προϊόντων, ώστε να
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καταγραφεί ο ύπαρχον ανταγωνισμός να προσδιορισθεί αν υπάρχει 

κάποιο κενό στην αγορά και έτσι στοχεύοντας εκεί η επιχείρηση να 

αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη 

• Η μήτρα της Βοστόνης, η μήτρα της General Electric κλπ. όπου 

χαρτογραφείται η κατάσταση της αγοράς και η θέση της επιχείρησης σε 

αυτήν, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί κάποιο σχέδιο για την μελλοντική 

στρατηγική που συνίσταται να ακολουθήσει η επιχείρηση.

Όλα τα παραπάνω θα αναπτυχθούν διεξοδικότερα στη συνέχεια, με 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην χρήση και ερμηνεία της μήτρας της General 

Electric διότι ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια να οριοθετηθεί η 

θέση μιας επιχείρησης και βάση αυτής, να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Ο δείκτης Ελκυστικότητας των κλάδων που θα προκόψει από την παρούσα 

μελέτη θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην απεικόνιση του ενός άξονα της 

μήτρας της General Electric.

Συμπερασματικά, ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας τρόπος μέτρησης της 

δυναμικότητας των αγορών ώστε να είναι ευκολότερο για μία επιχείρηση 

να δημιουργεί αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά χαρτοφυλάκια 

προϊόντων.

Η πεποίθησή βέβαια που υπάρχει είναι ότι μια τέτοια έρευνα δεν μπορεί να 

αποτελέσει μοναδικό κριτήριο επιλογής. Συγκεκριμένα εξαιτίας των ταχέως 

μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών αλλαγών της εποχής μας που 

επηρεάζονται συχνά από αστάθμητους και τυχαίους παράγοντες, 

οποιεσδήποτε προβλέψεις καθίστανται εξαιρετικά αμφίβολες. Η θεωρία του 

χάους άλλωστε αυτό ακριβώς πρεσβεύει. Έτσι η ουσία της εργασίας, πρέπει 

να τονιστεί εξαρχής, ότι θα είναι περισσότερο η ποιοτική χρήση του δείκτη 

προσδιορισμού της Ελκυστικότητας των κλάδων παρά η ποσοτική του μόνο 

έκφραση.
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3.2 Η μήτρα τικ General Electric

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο έχουν αναπτυχθεί κατά 

περιόδους, διάφορα μοντέλα που σκοπό έχουν την χαρτογράφηση της 

αγοράς, και την ακριβή αποτύπωση της θέσης της επιχείρησης, ώστε να 

είναι πιο εύκολη η χάραξη της μελλοντικής της στρατηγικής. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα παρακάτω μοντέλα (με χρονολογική σειρά 

εμφάνισης) που χαρτογραφούν την αγορά σε διαγράμματα με άξονες 

σταθερές μεταβλητές, όπως παρουσιάζονται στο άρθρο Designing product 

and business portfolios των Yoram Wind και Vijay Mahajan στην έκδοση 

του Harvard Business Review, Strategic Planning Process.

■ Μήτρα της Βοστόνης ή Growth/ share matrix (1970) - Bruce D. 

Henderson, Perspectives on the Product Portfolio (Boston Consulting 

Group)

■ Πίνακας στρατηγικής ή Directional policy matrix (1975) - The 

Directional Policy Matrix: A New Aid to Corporate Planning (Royal 

Dutch Shell Company)

■ Πίνακας Χαρτοφυλακίου ή Business profile matrix (1978) - Robert V. L. 

Wright, "A system for Managing Diversity" (in Stuart Henderson Britt 

and Harper W. Boyd editors. Marketing Management and 

Administrative Action) και

■ Μήτρα της General Electric ή Business assessment array (1979) - Michael 

G. Allen, "Diagramming G.E.'s Planning for what's WATT" (in Robert J. 

Allio and Malcolm W. Penington "Corporate Planning: Techniques and 

Applications)

Όλα τα παραπάνω μοντέλα καθορίζουν στους άξονές τους

1) Την κατάσταση (ή θέση) του Βιομηχανικού κλάδου και

2) Την κατάσταση (ή θέση) της συγκεκριμένης Επιχείρησης.

Αν παρατηρήσουμε σε κάθε μια από τις παραπάνω μεθόδους την μονάδα 

μέτρησης των μεταβλητών που προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη, αυτές 

είναι κατ' αντιστοιχία οι εξής:
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■ Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς

■ Προοπτική κερδοφορίας του Βιομηχανικού κλάδου

■ Στάδιο στον κύκλο ζωής του Βιομηχανικού κλάδου και

■ Ελκυστικότητα του Βιομηχανικού κλάδου.

Έτσι αν θέλουμε να αναφερθούμε στην Ελκυστικότητα του Βιομηχανικού 

κλάδου θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την μήτρα που πρώτη η General 

Electric εισήγαγε και χρησιμοποίησε. Αρχικά στον πίνακα αυτόν που 

χαρακτηρίζεται από άξονες που προκύπτουν από συνυπολογισμό πολλών 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν 40 για να υπολογίζεται το σημείο που 

αντιστοιχεί στον άξονα της Ελκυστικότητας. Όμως επειδή κάτι τέτοιο είναι 

πολύπλοκο και αρκετά υποκειμενικό πολύ γρήγορα οι μεταβλητές αυτές 

κατέληξαν να είναι οι εξής έξι. (Stanley Η. Hoch, "Strategic Managenent in 

General Electric" 1980)

A. To μέγεθος της αγοράς σε τεμάχια ή\και αξία

Β. Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς σε ετήσια βάση και σε τεμάχια ή\και αξία

C. Κερδοφορία

D. Κυκλικότητα ή\και εποχικότητα

Ε. Ικανότητα ανάκαμψης από πληθωριστικές τάσεις και 

F. Βλέψεις για μελλοντικό άνοιγμα σε παγκόσμιες αγορές.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω θα διαμορφωθεί το μοντέλο μέτρησης της 

Ελκυστικότητας των κλάδων.

3.3 Ανάλυση Ελκυστικότητας τοσ Βιομηνανικού κλάδου

Πολλές εργασίες και μελέτες έχουν γίνει με θέμα την ανάλυση της 

Ελκυστικότητας του Βιομηχανικού κλάδου στον οποίο μία επιχείρηση 

ανταγωνίζεται. Με τον όρο Βιομηχανικό διευκρινίζεται ότι δεν εννοούμε 

διαδικασία που να εμπεριέχει απαραίτητα παραγωγή, αλλά όλους τους 

κλάδους που απαρτίζουν μία Οικονομία. Στον ακριβή ορισμό των κλάδων 

θα επανέλθουμε πιο κάτω δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο που

9



πρέπει να ταξινομηθούν οι διάφορες επιχειρήσεις ανάλογα με το είδος των 

δραστηριοτήτων τους.

Έτσι αναλύοντας ή περιγράφοντας έναν Βιομηχανικό κλάδο θα πρέπει να 

σταθούμε στην περιγραφή των παρακάτω κύριων σημείων όπως έχουν 

διατυπωθεί σε διάφορες παραλλαγές από πολλούς ερευνητές προεξέχοντος 

των: Philip Cotier (Marketing Management:Analysis, Planning,

Implementation and Control, 1980) και Michael Porter (Competitive 

Advantage, 1985).

Όλη η ανάλυση που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα πρέπει να 

γίνεται τμηματικά ανά προϊόν ή/και γεωγραφική περιοχή ή/και 

συγκεκριμένη (π.χ. τοπική) αγορά ή/και τελικό καταναλωτή, σε συνάρτηση 

με την εποχή ή ευρύτερη χρονική περίοδο που εξετάζεται ώστε να είναι πιο 

ακριβής.

Στις διάφορες παραλλαγές του ο πίνακας αυτός εμπλουτίζεται και με άλλα 

στοιχεία όπως το συνολικό μέγεθος αγοράς και το μερίδιο αγοράς της 

επιχείρησης, η συχνότητα εμφάνισης νέων προϊόντων, η ωριμότητα της 

αγοράς και τα περιθώρια συνεισφοράς όπως περιγράφονται στο άρθρο 

Corporate Strategy and the Environment: a Portfolio Approach του P. D. 

Jose στο περιοδικό Long Range Planning, Vol. 29, No 4, pp 462-472,1996.
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Δραστηριότητες
Πωλήσεων

Δραστηριότητες
Marketing

Στοιχεία
Βιομηχανικού
κλάδου

Εξωγενείς
Παράγοντες

Όγκος
Πωλήσεων

Τιμολόγηση Εμπόδια εισόδου Νομοθεσία

Έσοδα Διανομή-Πώληση Εμπόδια εξόδου Πολιτικοί
Παράγοντες

Κέρδη Διαφήμιση Προώ
θηση Πωλήσεων

Δύναμη
Προμηθευτών

Οικονομικοί
Παράγοντες

Ανάπτυξη Σέρβις Εγγύηση Δύναμη Αγοραστών Κοινωνικοί
Παράγοντες

Χαρακτηριστικά
προϊόντος

Ανταγωνισμός Δημογραφικοί
Παράγοντες

Απειλή
Υποκατάστατα

Περιβαλλοντικοί
Παράγοντες

Δυναμικότητα Τεχνολογικοί
Παράγοντες

Υλικά
συναρμολόγησης

Κάθετη ολοκλήρωση

Ζήτηση για Συμπλη
ρωματικά προϊόντα

Τελικά το ζητούμενο είναι να μπορέσει ο αναλυτής να καθορίσει σε ποιο 

στάδιο του κύκλου ζωής του βρίσκεται ο Βιομηχανικός κλάδος. Κάτι τέτοιο 

θα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για κάποια επιχείρηση.

Είναι γνωστό ότι ο καθένας μας όταν αποφασίζει πιο επάγγελμα θα 

ακολουθήσει μία σημαντική παράμετρο που προσμετρά είναι «αν και κατά 

πόσο είναι κορεσμένος ο χώρος». Κάτι τέτοιο αν και τις περισσότερες φορές 

φαίνεται απλό, στηριζόμενοι κυρίως στις πεποιθήσεις κάποιων έμπειρων
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ανθρώπων, σπάνια τεκμηριώνεται με πραγματικά αριθμητικά δεδομένα. 

Είναι άλλωστε δεδομένο πλέον το θέμα που απασχολεί την νεολαία μας 

σήμερα, αν δηλαδή υπάρχει αντιστοιχία στην επαγγελματική κατοχύρωση 

και στα όρια των βάσεων των Πανεπιστημιακών Σχολών. Ένα ερώτημα που 

απαιτεί απάντηση λοιπόν τουλάχιστον για τους νέους ανθρώπους είναι: 

ποια κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται βασικά υπόψη όταν πρόκειται να 

αξιολογήσουμε Επαγγέλματα.

Κάτι αντίστοιχο φυσικά που μας απασχολεί στην παρούσα μελέτη είναι τι 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ένας στρατηγικός επενδυτής κατά την 

έναρξη μιας νέας επιχείρησης και αν αυτό θα μπορούσε να απεικονιστεί 

μέσω μίας συνάρτησης με αριθμητικά αποτελέσματα και άρα 

αντικειμενικότερα κριτήρια;

Μία άλλη ανάλυση που απλοποιεί κάπως τα πράγματα αναφέρει ότι κατά 

την ανάλυση ενός Βιομηχανικού κλάδου οι βασικοί παράγοντες που πρέπει 

να εξετάζονται είναι οι εξής. (David Aaker, Strategic Market Management)

> Πραγματικό και δυνητικό μέγεθος αγοράς

> Ρυθμός ανάπτυξης

> Κερδοφορία κλάδου

> Δομή κόστους (όπως στοιχεία προστιθέμενης αξίας, σταθερό - μεταβλητό 

κόστος)

> Σύστημα διανομής

> Τάσεις και εξελίξεις του κλάδου

> Παράγοντες κλειδιά που πρέπει να συνυπολογιστούν σε ιδιαίτερες 

περιπτώσεις

Τέλος στην προσέγγιση που φαίνεται στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται 

μια πληρέστερη φόρμα για τον προσδιορισμό της Ελκυστικότητας ενός 

Βιομηχανικού κλάδου με πέντε τους βασικούς άξονες αναφοράς. (William 

Ε. Rothschild - Putting it all together: A guide to strategic thinking, 1976)
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Παράγοντες 
της Αγοράς

Ανταγωνισμός Χρηματο
οικονομικοί

Τεχνολογικοί
Παράγοντες

Κοινωνικοί,
Πολιτικοί,
Περιβάλλον

Μέγεθος (σε 
τεμάχια ή
αξία)

Είδος Ανταγω
νισμού

Περιθώρια
Συνεισφοράς

Ωριμότητα Κοινωνικές 
στάσεις και
τάσεις

Μέγεθος Βα
σικών Τμημά
των της

Βαθμός
Συγκέντρωσης

Παράγοντες 
μόχλευσης 
όπως Οικονο
μίες κλίμακας 
ή καμπύλες
εμπειρίας

Απαιτούμενη
διαδικασία
Βιομηχανικής
παραγωγής

Νόμοι και
κυβερνητικοί 
προσανατολι
σμοί και
περιορισμοί

Ρυθμός ανά
πτυξης ανά 
έτος

Αλλαγές στο 
είδος και το 
μείγμα 
Μάρκετινγκ

Εμπόδια 
εισόδου ή
εξόδου
(Οικονομικοί ή
όχΟ

Διαφοροποίη
ση

Επιρροή από 
το «κοινό» της 
εταιρίας και
μετόχων

Διαφορετικότη 
-τα της αγοράς

Είσοδοι και
έξοδοι
εταιριών

Χρήση της 
Δυναμικότητας 
Παραγωγής

Πολυπλοκότη
-τα

Ανθρώπινοι
παράγοντες
όπως
συνδικάτα,
ομάδες

Βαθμός 
προσήλωσης 
στην τιμή,
σέρβις...

Αλλαγές στα 
μερίδια αγοράς

Πατέντες και 
Δικαιόχρηση

Κυκλικότητα Υποκατάστατα 
μέσω άλλων 
Τεχνολογιών

Εποχικότητα Βαθμός και
είδος
ολοκλήρωσης

Διαπραγματευ
τική ικανότητα 
προμηθευτών

Διαπραγματευ
τική ικανότητα 
Αγοραστών
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3.4 Αλλες εργασίες

Έως σήμερα την διεθνή Βιβλιογραφία απασχόλησε κυρίως το ζήτημα της 

επιλογής του τόπου εγκατάστασης μιας νέας μονάδας.

Αυτό έγινε σε μια προσπάθεια αρχικά της μείωσης του κόστους μεταφοράς 

άρα και του κόστους παραγωγής και δευτερευόντως για την εύρεση και 

κάλυψη των αναγκών νέων αγορών μιας επιχείρησης, χωρίς να 

διαφοροποιείται η βασική δραστηριότητα μιας επιχείρησης και ακόμη 

περισσότερο χωρίς να μεταβάλλεται ριζικά το μοντέλο δομής και 

οργάνωσής της.

Στα πλαίσια των παραπάνω αναφέρονται οι εξής μελέτες, χωρισμένες σε 

τρεις βασικές κατηγορίες.

1. Μελέτες που στόχο είχαν την εύρεση κάποιων ποσοτικών παραγόντων 

που απαρτίζουν μία αντικειμενική συνάρτηση η οποία όταν 

βελτιστοποιηθεί με άξονα το συνολικό κέρδος ή ελαχιστοποιώντας το 

συνολικό κόστος, δίνει την καλύτερη δυνατή λύση. (Haug,1985 -1992 και 

Cohen and Lee, 1989). Στην εργασία του Haug παρουσιάζεται ένα 

προσδιοριστικό μοντέλο μεικτού ακεραίου προγραμματισμού στο οποίο 

η βέλτιστη επιλογή χώρας εγκατάστασης επιτυγχάνεται μέσω του 

κριτηρίου της μεγιστοποίησης των συνολικών κερδών στο νόμισμα της 

μητρικής χώρας. Στο μοντέλο ενσωματώνονται με την μορφή ποσοτικών 

περιορισμών ο παράγοντας του χρόνου, ο δείκτης πολιτικών κινδύνων, 

οι κανονισμοί και τα οικονομικά κίνητρα των χωρών, οι περιορισμοί 

που αφορούν εξαγωγές και την εγχώρια προστιθέμενη αξία και τα 

χαρακτηριστικά της εργασίας όπως διαθεσιμότητα, κόστος κλπ.

Στο μοντέλο των Cohen and Lee διερευνάται ο προσδιορισμός του 

βέλτιστου παγκόσμιου δικτύου παραγωγής και διανομής ομάδων 

προϊόντων με κριτήριο την μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών στο 

νόμισμα της συγκεκριμένης χώρας για μία χρονική περίοδο. 

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη σχετίζονται με την παραγωγική 

δυναμικότητα των μονάδων,την δυναμικότητα των προμηθευτών, την
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φορολογία, τα αντισταθμιστικά οφέλη, τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες, 

την διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ζήτηση και περιορισμούς 

εφικτότητας.

2. Μελέτες που στηρίζονται στην ίδια με την παραπάνω φιλοσοφία με την 

προσθήκη των παραγόντων της αβεβαιότητας της απόδοσης των 

επενδύσεων ή τιμών πώλησης και της επίδρασης των επιχειρηματικών 

κινδύνων μέσο της διακύμανσης των συνολικών κερδών. Στο άρθρο του 

Hanink (1985) προτείνεται το μοντέλο μέσου-διακύμανσης για την 

διαχείριση της επίδρασης της συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ των 

αγορών διαφόρων χωρών στην επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης. 

Το υπόδειγμα χρησιμοποιεί την θεωρία χαρτοφυλακίου για να επιλέξει 

ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο χωρών μέσω της μεγιστοποίησης της 

αναμενόμενης απόδοσης (ROI).

Στην μελέτη των Hodder and Jucker (1985) βελτιώνεται το μοντέλο με 

την εισαγωγή μεταβλητών απόφασης που αντιπροσωπεύουν το επίπεδο 

παραγωγής και με την βελτίωση της διαδικασίας συνυπολογισμού του 

κινδύνου. Τέλος στο άρθρο των Hodder και Dincer (1986) η διαδικασία 

λήψης απόφασης βελτιώνεται με την ενσωμάτωση του κόστους 

χρηματοδότησης για την απόκτηση και κατασκευή των παραγωγικών 

μονάδων.

3. Μελέτες που αναπτύσσουν μοντέλα πολλαπλών κριτηρίων και 

ειδικότερα προγραμματισμού στόχων με τη χρήση προσδιοριστικών ή 

στοχαστικών υποδειγμάτων στα οποία επιχειρείται ο συμβιβασμός 

αντικρουόμενων στόχων όπως το συνολικό κέρδος, ο κίνδυνος και τα 

άϋλα οφέλη. Το μοντέλο που αναπτύσσουν οι Schniederjans και 

Hoffman (1992) στοχεύει στην υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 

απόφασης σε σχέση με την εξαγορά μίας ή περισσότερων παραγωγικών 

εγκαταστάσεων στο εξωτερικό. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη 

είναι οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, τεχνολογικά και άλλα 

χαρακτηριστικά των χωρών στόχων. Στην μελέτη τέλος των Min και
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Melachridoudis (1996) παρουσιάζεται ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου 

προγραμματισμού στόχων με στοχαστικούς περιορισμούς σε πολλαπλές 

χρονικές περιόδους. Και πάλι λαμβάνονται υπόψη ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες της χώρας προορισμού.

Με βάση τα παραπάνω μοντέλα πολλές εργασίες έχουν γίνει που στόχο 

έχουν τον προσδιορισμό περιοχών που είναι δελεαστικές σε επιχειρήσεις ή 

επενδυτές για μελλοντικές τους επεκτάσεις.

Επί παραδείγματι αναφέρεται η μελέτη των κ.κ. Χατζηδημητρίου και 

Γεωργίου «Η εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων βελτιστοποίησης πολλαπλών 

στόχων για την επιλογή χώρας εγκατάστασης στα Βαλκάνια» (American 

Business Review, ρ:87 Date: 6.2000). Παρόμοια περίπου εργασία έχει γίνει 

από τους Ivanova, Ianita Μ; Arcelus, Francisco J; Srinivasan, Gopalan, για 

την ανταγωνιστική θέση των χωρών της Λατινικής Αμερικής (Assessment of 

the competitiveness position of the Latin American countries) που 

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Commerce & 

Management (Vol:8 Iss:2 Date 1998 p:7-32). Ακόμη η εργασία των Kumcu 

και Erdogan για την Ελκυστικότητα των νέων Ευρωπαϊκών αγορών σε 

μικρούς Εξαγωγεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Attractiveness of 

the new European market to small U.S. exporters) που δημοσιεύθηκε στο 

περιοδικό Journal of the International Marketing, (Vol:5 Iss:2 Date:1997 

p:33-56) αξιολογεί την δυναμικότητα και ελκυστικότητα κάποιων 

«αγορών». Όλες οι παραπάνω εργασίες επιλέγουν ένα σύνολο κριτηρίων 

που πρέπει να βελτιωθεί. Οι μεταβλητές αυτές σταθμίζονται ως προς την 

σημαντικότητά τους με συντελεστές βαρύτητας σε μία κλίμακα 0-1 ή 0-10. 

Τα μοντέλα διαμορφώνονται τέλος σε σχέση με τον προκαθορισμένο τρόπο 

μέτρησης του οφέλους που θα προκόψει.

Μία από τις τελευταίες, μελέτες που έχουν δημοσιευθεί (Εφημερίδα κέρδος, 

28.3.2001) και αφορά την έρευνα για τις ελκυστικότερες πόλεις ως προς την 

ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την διεθνή εταιρία 

συμβούλων ακινήτων Healy & Baker σε ανώτατα στελέχη 504 Ευρωπαϊκών
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εταιριών, δείχνει ότι περισσότερο βάρος δίνεται στην επιλογή των 

κριτηρίων αξιολόγησης και στην εικόνα που τελικά αποπνέει η κάθε 

περιοχή για τον επενδυτή, παρά στον ακριβή τρόπο μέτρησής των. Έτσι, 

επιγραμματικά κατά την μελέτη, τα σημεία που αξιολογούνται είναι κυρίως 

η ύπαρξη υποδομών όπως τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, εύκολη πρόσβαση 

στο καταναλωτικό κοινό, ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού, 

περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η μόλυνση της ατμόσφαιρας, η 

καθομιλουμένη γλώσσα, το κόστος προσωπικού, η παροχή φορολογικών 

ελαφρύνσεων κ.α. για την επιλογή τοποθεσίας.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω έρευνας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό 

για τις πόλεις της χώρας μας. Ωστόσο κάποια αναμφισβήτητα στοιχεία 

μπορεί να ωθήσουν μία επιχείρηση στην επιλογή της Ελλάδας ως εφαλτήριο 

για την επέκτασή της παγκοσμίως. Είναι βέβαιο επί παραδείγματι ότι η 

κομβική θέση της ένωσης των τριών Ηπείρων (Ασίας, Ευρώπης και 

Αφρικής) που κατέχει η χώρα μας, μπορεί να αποτελέσει κέντρο διακίνησης 

των εμπορευμάτων μιάς επιχείρησης ή κέντρο παροχής άλλου είδους 

υπηρεσιών όπως Χρηματοοικονομικές, Λογιστικές κλπ.

Με κριτήριο το τελευταίο, η παρούσα εργασία θα αναπτύξει ένα μοντέλο 

που θα έχει ως βασικό σκοπό τα αποτελέσματα του να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από έναν μελλοντικό επενδυτή που έχει επιλέξει να 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα και πρέπει να αποφασίσει με λογικά κριτήρια, 

σε ποιόν επιχειρηματικό κλάδο θα εισέλθει ώστε να δημιουργήσει ένα 

ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που θα μπορεί να διαθέσει στην 

τοπική αλλά και ευρύτερη Βαλκανική και παγκόσμια αγορά.
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4_____θέματα πριν την τελική διαμόρφωση του μοντέλο»

Πριν αναπτυχθεί ο μαθηματικός τύπος προσδιορισμού της Ελκυστικότητας 

πρέπει να εστιαστεί η προσοχή σε δύο βασικά σημεία που απαιτούν 

διευκρίνηση.

1. Βάση ποιάς διάκρισης των κλάδων θα γίνει η εξέταση του δείγματος; 

Είναι αυτή η διάκριση σαφής;

2. Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται και πως στην παγκόσμια 

επιχειρηματική κοινότητα για μετρήσεις Οικονομικών και άλλων 

μεγεθών;

4.1 Ταξινόμηση των κλάδων Επιγειρηματικής δραστηριότητας και 

καθορισμός του δείγματος

Πολλοί τρόποι ταξινόμησης των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται από 

διάφορους οργανισμούς ανάλογα με το τι τους ενδιαφέρει περισσότερο. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι όπως είναι καταγεγραμμένοι στην 

Στατιστική Υπηρεσία.

1) Σύστημα ταξινόμησης δραστηριοτήτων ανά κλάδο Οικονομικής 

Δραστηριότητας

2) Σύστημα ταξινόμησης επαγγελμάτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις

3) Ταξινόμηση κατά προϊόν στον κλάδο δραστηριότητας που παράγονται. 

Αν και σε κάθε μία από τις παραπάνω προσεγγίσεις υπάρχουν πολλά υπέρ 

και κατά,, η πρώτη προσέγγιση λόγω της απλότητάς της είναι αυτή που 

χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα και συνεπώς η συλλογή στοιχείων που 

υπάρχουν είναι ευκολότερη και σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα. Φυσικά το 

ζητούμενο της κατηγοριοποίησης των κλάδων, δεν είναι η ακριβής 

κατάταξη της κάθε επιχείρησης, αλλά η περιγραφή μέσω της κατάστασης 

αυτών των επιχειρήσεων, της κατάσταση της συγκεκριμένης αγοράς.

Για την ταξινόμηση των στατιστικών μονάδων στους κλάδους 

δραστηριότητας έχουν ληφθεί υπόψη διάφοροι συντελεστές όπως: ο τύπος 

της παραγωγικής δραστηριότητας ή των εργασιών που εκτελούνται, οι

18



κυριότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, ο προορισμός των 

προϊόντων που παράγονται κλπ.

Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας αυτήν την κατηγοριοποίηση που 

χρησιμοποιεί και η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.) το βασικό 

ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι πια υποκατηγορία θα καλύπτει 

ικανοποιητικά, όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, την αγορά - 

στόχο που μας ενδιαφέρει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αριθμοί των κλάδων 

που έχουν προκόψει στην κάθε κατηγορία και ισχύουν στην Ελληνική 

Οικονομία όπως και στην παγκόσμια. (ΣΤΑΚΟΔ 91, Αθήνα 1994)

ΚΑΤΗΙΟΜΕΖ Π'ΛΓ.ΟΔ AV&iAOL ΙΟΧΛΔΟι I

Κατηγορίες (Μονοψήφιο αλφαβητικό) 17 (Α--Π)

Υποκατηγορίες (Διψήφιο αλφαβητικό) 16 (ΓΑ, ΓΒ, ΔΑ-ΔΝ)

2ψήφιοι κλάδοι 60 (01 ,02,05,...99) (Δες σελίδα 18)

3ψήφιοι κλάδοι 225 (0111,...990)

4ψήφιοι κλάδοι 552 (0111.1,...990.0)

Αν και από την πρώτη ματιά, η διψήφια κωδικοποίηση φαίνεται να είναι η 

πιο βολική για άντληση στοιχείων και εξαγωγή πιο ομαδοποιημένων 

συμπερασμάτων, υπάρχει η επιφύλαξη ότι σε πολλές περιπτώσεις θα 

χρειασθεί η κατηγοριοποίηση αγορών που κατατάσσονται με περισσότερα 

των δύο ψηφίων. Παραδείγματα θα αναφερθούν εκτενώς πιο κάτω όπου 

χρησιμοποιείται τελικά η κωδικοποίηση με 4 ψηφία. Συμπεραίνοντας 

πάντως η κατάταξη των Βιομηχανικών κλάδων είναι ένα θέμα που είναι 

υποκειμενικό και ανάλογης αντιμετώπισης θα πρέπει να τύχει. Εχει 

άλλωστε αναφερθεί πιο πάνω ότι κατά την ανάλυση Ελκυστικότητας ενός 

κλάδου λαμβάνεται συνήθως υπόψη και ο ανταγωνισμός από 

υποκατάστατα προϊόντα.

Παρακάτω θα αναφερθούν δύο κωδικοποιήσεις των 60 κατηγοριών. Η 

πρώτη είναι αυτή που χρησιμοποιεί η Στατιστική Υπηρεσία και η δεύτερη
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αυτή που χρησιμοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. και αφορά περισσότερο την 

κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων.

Από το σημείο όπου έχει καθορισθεί ο κλάδος της επιχείρησης, και έχουν 

ενταχθεί σε αυτόν ένας αριθμός επιχειρήσεων, ξεκινά η δυσκολότερη φάση 

δηλαδή αυτή της εύρεσης αντιπροσωπευτικού δείγματος για την μέτρηση 

των μεγεθών που μας ενδιαφέρουν. Φυσικά πρώτα από όλα μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι μπορεί να γίνει μία απογραφή. Όμως και αν ακόμη μπορεί 

να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιες επιχειρήσεις σαν 

αντιπροσωπευτικές του κλάδου και σε αυτές να κάνουμε μετρήσεις ειδικά 

όταν παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις στα αποτελέσματά τους. Όμως 

και η εξαγωγή μέσων όρων όπως θα δούμε πιο κάτω είναι ικανοποιητική 

μέθοδος.

Στον πίνακα που ακολουθεί με διαφορετικό χρώμα απεικονίζονται οι 

κλάδοι δραστηριότητας που ανήκουν στις 17 βασικές κατηγορίες, που 

στατιστικά είναι καταχωρημένοι με τα γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτας 

(Α-Π) και αναλύονται και παρακάτω. Νέες δραστηριότητες μπορούν να 

καταχωρηθούν με νέους 4-ψήφιους κωδικούς.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΑ

01 Γεωργία, κτηνοτροφία, Θήρα, κ.α.

02 Δασοκομία, Υλοτομία, κ.α.

05 Αλιεία

010 Γεωργία 

020 Κτηνοτροφία 

030 Δασοπονία

050 Αλιεία

051 Ιχθυοκαλλιέργεια 

110 Ορυχεία άνθρακα 

120 Μεταλλεία

130 Πετρέλαια 

140 Λατομεία

150 Λοιπά μεταλλεία λατομεία 

200 Βιομηχανίες τροφίμων

15 Βιομηχανία τροφίμων ποτών

16 Παραγωγή προϊόντων καπνού

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών
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18 Κατασκευή ειδών ένδυσης, γούνες

19 Δέρμα, είδη ταξιδιού, υποδήματα

20 Βιομηχανία ξύλου, φελλού

21 Κατασκευή χαρτιού κ.α.

22 Εκδόσεις, μέσα πληροφορικής

23 Παραγωγή προϊόντων πετρελαίου

24 Παραγωγή χημικών ουσιών

25 Κατασκευή πλαστικών ή ελαστικών

210 Βιομηχανίες ποτών 

220 Βιομηχανίες καπνού 

230 Υφαντικές βιομηχανίες 

241 Βιομηχανίες υποδήσεως

243 Βιομηχανίες ιματισμού

244 Βιομηχανίες στρωμάτων 

250 Βιομηχανίες ξύλου, φελλού 

260 Βιομηχανίες επίπλων

26 Κατασκευή υλικών από μη μεταλλικά ορυκτά 270 Βιομηχανίες χάρτου

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων

28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

29 Κατασκευή μηχανημάτων

30 Κατασκευή μηχανών γραφείου,Η/Υ

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών

32 Κατασκευή εξοπλισμού ΜΜΕ

33 Κατασκευή ιατρικών, ρολογιού, κ.α

34 Κατασκευή αυτοκινήτων, οχημάτων 

3 5 Κατασκευή άλλων μεταφορικών

36 Κατασκευή επίπλων

37 Ανακύκλωση

40 Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος. Φυσικού 

αερίου, ατμού, ζεστού νερού

41 Συλλογή καθαρισμός διανομή νερού 

45 Κατασκευές

50 Εμπόριο κ.α. αυτοκινήτων, καύσιμα

51 Χονδρικό εμπόριο

.52 Λιανικό εμπόριο εκτός αυτοκινήτων

280 Εκτυπώσεις εκδόσεις 

290 Βιομηχ. δέρματος γούνας 

300 Βιομηχανία πλαστικού 

310 Χημικές βιομηχανίες 

320 Βιομηχανίες παραγώγων 

πετρελαίου

330 Κεραμοποιία, υαλουργία, 

Ασβεστοποιία, τσιμέντα

Επεξεργασία Μαρμάρου 

340 Βιομηχανίες μετάλλου 

350 Μεταλλικά προϊόντα 

354 Κατασκευή εργαλείων,

360 Βιομ. Μηχανών & Συσκευών 

370 Κατασκευή ηλεκτρονικών & 

μεταφορικών μηχανών 

380 Κατασκευή μεταφορικών 

μέσων

383 Κατασκευή αυτοκινήτων

384 Επισκευή αυτοκινήτων 

390 Λοιπές βιομηχανίες

391 Κατασκευή ιατροχειρουργικών

392 Κατασκευή Φωτογραφικών
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55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 394 Κοσμηματοποιία 

ωρολογοποιία

60 Χερσαίες μεταφορές 397 Παιχνίδια - Αθλητικά είδη

61 Υδάτινες μεταφορές 500 Οικοδομικές επιχειρήσεις

62 Αέρινες μεταφορές 504 Οικοδομήσεις & Δημόσια 

έργα

63 Ταξιδιωτικά γραφεία κ.α. 610 Χονδρικό εμπόριο

64 Ταχυδρομεία τηλεπικοινωνίες 640 Λιανικό εμπόριο

65 Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 660 Εστιατόρια & ξενοδοχεία

66 Ασφαλίσεις & συνταξιοδοτικά ταμεία 662 Λοιπές τουριστικές επιχ.

67 Συναφείς δραστηριότητες 710 Μεταφορές

70 Σχετικά με ακίνητη περιουσία 713 Τουριστικά σκάφη

71 Ενοικίαση μηχανημάτων, άλλων 720 Αποθηκεύσεις

72 Πληροφορική 730 Επικοινωνίες

73 Έρευνα & ανάπτυξη 810 Τράπεζες, οικονομικά ιδρύμ.

74 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 820 Ασφάλειες

75 Δημόσια Διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση

830 Διεκπεραιώσεις υποθέσεων 

833 Μηχανολογιστικά γραφεία

85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 930 Σχολές γενικά

90 Αποχετεύσεις, υγιεινή κ.α. 940 Επιστημονικά ιδρύματα 

ερευνών

91 Δραστηριότητες οργανώσεων 950 Ιατρικές, υγειονομικές 

υπηρεσίες

92 Ψυχαγωγικές πολιτιστικές αθλητικές δραστ. 960 Επαγγελματικές οργανώσεις

93 Παροχή υπηρεσιών 970 Υπηρεσίες αναψυχής

95 Ιδιωτικά νοικοκυριά με οικιακό προσωπικό 974 Σταθμός ραδιοφώνου 

τηλεόρασης

980 Προσωπικές λοιπές

επιχειρήσεις
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Στην βιβλιογραφία βλέπουμε μελέτες που περιγράφουν την δυναμικότητα 

των κλάδων της Οικονομίας (από εθνικούς φορείς, όπως ο ΙΟΒΕ, ειδικές 

ομάδες από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

και ιδιωτικούς όπως η ICAP και διεθνείς εταιρίες συμβούλων) όπου η εξής 

βασική κατηγοριοποίηση χρησιμοποιείται.

* Γεωργία, κτηνοτροφία συμπεριλαμβανομένου της δασοκομίας και αλιείας 

(με κωδικούς 01, 02 και 05 της κατηγοριοποίησης της Στατιστικής 

Υπηρεσίας) που παραπέμπει στην πρωτογενή παραγωγή

* Βιομηχανία ή μεταποίηση που περιέχει ακόμη τα ορυχεία, λατομεία, τις 

εταιρίες κοινής ωφελείας και τις κατασκευαστικές εταιρίες (κωδικοί 10 - 45) 

που παραπέμπει στην δευτερογενή παραγωγή και

* Υπηρεσίες, όπου εντάσσονται ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα, το εμπόριο, ο 

τραπεζικός κλάδος και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, (κωδικοί 50 - 99) 

γνωστή και ως τριτογενής παραγωγή.

Τα αρχικά συμπεράσματα των μελετών για την Οικονομία ενός κράτους 

είναι βασισμένα στην παραπάνω κατηγοριοποίηση και ειδικά για την χώρα 

μας αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία ως μερίδιο του ΑΕΠ το οποίο 

εκτιμάται περί τα 41 τρις δραχμές, για το 2000.

Γεωργία Κτηνοτροφία (Δασοκομία και Αλιεία) > 8,5%

Βιομηχανία (Μεταλλεία Ορυχεία 0,7%, Βιομηχανία 13,5%, Επιχειρήσεις 

Κοινής Ωφελείας 2,5%, Κατασκευές 7,6%) > 24,3%

Υπηρεσίες (Τουρισμός 10,6%, Ακτοπλοΐα 6,7%, Εμπόριο 14,7%, Τράπεζες 

4,5%, Άλλες Υπηρεσίες 30,7%) > 67,2%

Σαφής είναι η τάση ανόδου για την τρίτη κατηγορία (Υπηρεσίες) και 

προσπάθεια για σταθεροποίηση της δεύτερης (Βιομηχανία). Παρόλα αυτά η 

χώρα μας ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζεται ως Γεωργοκτηνοτροφική 

αφενός μεν γιατί τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας θεωρούνται πολύ 

ανταγωνιστικά με δυναμικά εξαγωγικό χαρακτήρα συμβάλλοντας 

καταλυτικά στην ενδυνάμωση του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας
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αφετέρου διότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού (περίπου 22% με πολύ 

μεγαλύτερη αναλογία στην Ελληνική επαρχία) απασχολείται σε αυτόν. 

Επιλέγουμε την κατηγοριοποίηση των δύο κωδικών της Στατιστικής 

Υπηρεσίας. Ειδικά όμως για την Βιομηχανία φαίνεται ότι πρέπει να 

καταφεύγουμε στην τετραψήφια κωδικοποίηση, διότι η διψήφια εμπεριέχει 

υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις με παρεμφερείς μεν δραστηριότητες, αλλά 

διαφορετικές κατά τα άλλα αγορές που απευθύνονται.

4.2 Δείκτες

Παρακάτω θα αναφερθούν οι δείκτες που είναι ευρέως χρησιμοποιούμενοι 

στις κλαδικές μελέτες. Στα πλαίσια της ευρύτερης ενημέρωσης θα γίνει 

επίσης αναφορά και στους δείκτες που χρησιμοποιούνται για να 

περιγράφουν την κατάσταση της Οικονομίας μιας χώρας.

4.2.1 Δείκτες νρηματοοικονομικών καταστάσεων (Αριθμοδείκτες)

Με βάση αυτούς τους δείκτες άρχισε να συστηματοποιείται η μελέτη της 

Οικονομικής πορείας των επιχειρήσεων. Δεν θα σταθούμε περισσότερο σε 

αυτούς αφού θεωρούμε ότι η χρήση τους είναι απολύτως απαραίτητη κατά 

την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες.

- Δείκτες ρευστότητας

- Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή δραστηριότητας

- Δείκτες μόχλευσης ή δανειακής επιβάρυνσης

- Δείκτες αποδοτικότητας

- Δείκτες αποτίμησης

Όλοι οι παραπάνω αριθμοδείκτες όταν μπορούν να προέλθουν από έναν 

συγκεντρωτικό (ή συνολικό) ισολογισμό των επιχειρήσεων του κλάδου που 

μελετάται, μπορούν να δώσουν αξιόλογα συμπεράσματα για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την πορεία του κλάδου, άρα και για την μελλοντική 

του πορεία και την ελκυστικότητά του.
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Από τους παραπάνω αξίζει να κρατήσουμε περισσότερο τους εξής, όπως 

χρησιμοποιούνται και στις κλαδικές μελέτες του ΙΟΒΕ και της ICAP.

> Ρυθμός αύξησης κύκλου εργασιών

> Ρυθμός αύξησης κερδοφορίας

Συχνά βέβαια στις μελέτες είθισται να αιτιολογείται η διαχρονική μεταβολή 

των παραπάνω δεικτών, γεγονός που φυσικά έχει ιδιαίτερη αξία.

4.2.2 Χρηματιστηριακοί δείκτες

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η εικόνα της επιχείρησης αντικατοπτρίζεται, 

στην χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της. Στόχος των επιχειρήσεων δεν 

είναι όπως παλαιότερα η αύξηση των πωλήσεων ή η αύξηση των κερδών 

(κάτι που αν εξετασθεί μονομερώς είναι στατικό και υποκειμενικό), αλλά η 

μεγιστοποίηση της αξίας της.

Θα λέγαμε λοιπόν ότι οι Χρηματιστηριακοί δείκτες είναι ενδεικτικοί της 

εικόνας ενός κλάδου, με την προϋπόθεση όμως ότι οι εισηγμένες 

επιχειρήσεις θεωρούνται αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αν δεν συμβαίνει αυτό 

αρκεί μία αναφορά.

Αναφέρουμε παρακάτω τους δείκτες των κλάδων που εκδίδονται στο 

Ελληνικό Χρηματιστήριο. Στον παρακάτω πίνακα με κόκκινο χρωματισμό 

σημειώνονται οι δείκτες -με την προσθήκη του Βιομηχανικού, Γενικού, 

Παράλληλης, Σύνολο Απόδοσης Γενικού Δείκτη, Σύνολο Απόδοσης Δείκτη 

Παράλληλης, FTSE/ASE 20, FTSE/ASE MID 40 - των οποίων οι τιμές 

δίνονται σε καθημερινή βάση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η χρήση των δημοσιευμένων ισολογισμών των εισηγμένων επιχειρήσεων 

είναι η εικόνα που αντικατοπτρίζει ένας κλάδος εκτός των συνόρων μας. 

Αυτός είναι και ο λόγος που ο έλεγχος στη δομή και εξέλιξη αυτών των 

επιχειρήσεων και κλάδων είναι αυστηρός και πρέπει να εμπνέει 

μακροπρόθεσμα οφέλη και καλά σχεδιασμένες στρατηγικές κινήσεις.
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Α/α Δείκτης α/α Δείκτης

1 Ασφαλειών 24 Πληροφορικής

2 Βασικών μετάλλων 25 Τ η λεπικοινωνιών

3 Είδη λύσεων πληροφορικής 26 Τραπεζικός

4 Εκδόσεων εκτυπώσεων 27 Τροφίμων και ποτών

5 Επενδύσεων 28 Χονδρικού εμπορίου

6 Συμμετοχών - Holding 29 Μεταφορές

7 Κατασκευαστικός 30 Ακίνητης περιουσίας - διαχείρισης

8 Κλωστοϋφαντουργίας 31 Γεωργία κτηνοτροφία

9 Λιανικού εμπορίου 32 Διαφήμιση

10 Ελαστικά πλαστικά 33 Διυλιστήρια

11 Είδη ενδυμασίας 34 Επίπλων βιομηχανίας

12 Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων 35 Εστιατόρια

13 Μη μεταλλικών ορυκτών 36 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού

14 Ναυπηγεία 37 Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

15 Ναυτιλία επιβατηγός 38 Ιχθυοτροφεία

16 Ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα 39 Κατασκευή κοσμημάτων

17 Χάρτου 40 Καλώδια

18 Χημικά προϊόντα 41 Προϊόντα καπνού

19 Χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(Leasing)

42 Κινητής τηλεφωνίας

20 Υγεία 43 Ορυχεία λατομεία

21 Ύδρευση 44 Τηλεόραση ψυχαγωγία

22 Οχημάτων εμπόριο και επισκευή 45 Οχημάτων κατασκευή

23 Ξύλου και φελλού προϊόντα 46 Σημαντικών αλλαγών 

δραστηριότητας
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4.2.3________Μακροοικονομικοί δείκτες

Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των τάσεων μιας 

Οικονομίας (συνήθως των κρατών) και ως ένα βαθμό επικαλύπτουν τους 

επιμέρους δείκτες των κλάδων. Η αναφορά τους θα είναι σύντομη και 

περιεκτική αφού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη του 

μοντέλου μας αλλά είναι βασικοί για την περιγραφή της πορείας που 

προδιαγράφεται να ακολουθήσει η Οικονομία ενός κράτους της οποίας 

άλλωστε μέρος αποτελεί και ο οποιοσδήποτε κλάδος της.

a) Ρυθμός ανάπτυξης της Οικονομίας ως ποσοστό αύξησης του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) που αποτελείται από την 

δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και το ισοζύγιο 

εμπορίου.

b) Πληθωρισμός ως ποσοστό αύξησης των τιμών που διακρίνεται στον 

πληθωρισμό ζήτησης και στον πληθωρισμό κόστους (ή προσφοράς). 

Συμπληρωματικός δείκτης του πληθωρισμού είναι ο τιμάριθμος όπου 

σταθμίζονται με άθροισμα τις 1000 μονάδες τα ειδικά βάρη (με βάση την 

συχνότητα και την αξία της κατανάλωσης) των προϊόντων και 

παρακολουθείται η μεταβολή του με αρχή μέτρησης ένα συγκεκριμένο 

έτος βάσης.

c) Δείκτες δημοσιονομικών μεγεθών που περιλαμβάνονται τα έσοδα του 

τακτικού προϋπολογισμού, οι δαπάνες για συντάξεις, οι δαπάνες 

Παγίων, οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού και οι 

ονομαστικές δαπάνες για τις αποδοχές των εργαζομένων. Συνολικά 

διαμορφώνονται δύο δείκτες: ο δείκτης αποταμίευσης της Γενικής 

κυβέρνησης (ποσοστό του ΑΕΠ) και ο δείκτης χρέους της Γενικής 

Κυβέρνησης.

d) Δείκτες αγοράς εργασίας που περιλαμβάνουν τους δείκτες Μέσου 

Πραγματικού Μισθού, τον δείκτη Παραγωγικότητας εργασίας, το κατά 

μονάδα κόστος της εργασίας, την απασχόληση και το ποσοστό Ανεργίας. 

Αποτελούν τους δείκτες που απασχολούν περισσότερο από

27



οποιουσδήποτε άλλους τους Αρχηγούς των Κρατών στην προσπάθειά 

τους να εξασφαλίζεται κοινωνική μέριμνα για όλους τους πολίτες,

e) Οι δείκτες εξωτερικών συναλλαγών που περιλαμβάνουν εκτός από τον 

δείκτη εμπορικού ισοζυγίου τον δείκτη ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι όταν μιλάμε για εξωτερικό 

ισοζύγιο αναφερόμαστε συνολικά στην διακύμανση έξι βασικών ομάδων 

συνεισφοράς. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το ισοζύγιο 

εισοδήματος, το ισοζύγιο εμπορίου, το ισοζύγιο συναλλαγών, υπηρεσιών 

και οικονομικών συναλλαγών.

ί) Δείκτες Επιτοκίων που αναφέρεται με πολλές ειδικές εκφράσεις του.

4.2.4 ΒρανΡΥρόνιοι δείκτες

Οι δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι το ίδιο γενικοί με τους 

προηγούμενους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επομένως στην 

ανάπτυξη του μοντέλου. Ομως η αξία τους, όπως και των 

Μακροοικονομικών δεικτών, συνίσταται στο ότι περιγράφουν την 

κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Οικονομία ενός Κράτους και 

συνδέεται άμεσα τις περισσότερες φορές ως μέτρο σύγκρισης με την εικόνα 

που παρουσιάζει ένας κλάδος. Αν προκύπτουν μεγάλες διαφορές πρέπει να 

διερευνάται η αιτία.

Παρακάτω αναφέρονται μερικοί από τους σημαντικότερους : 

ΐ. Βιομηχανική παραγωγή που συνδέεται άμεσα με την αύξηση της 

ζήτησης και παρακολουθείται συνήθως με εκκίνηση από ένα έτος βάσης 

ίϊ. Λιανικές πωλήσεις (ζήτηση) που αφορούν συνήθως διαρκή και 

καταναλωτικά αγαθά (μετρήσεις μονάδων σε αξία και όγκο) και 

μπορούν να χαρακτηρισθούν και ως εγχώρια κατανάλωση νοικοκυριών 

ϊίί. Τιμές χονδρικής που αφορούν τις τιμές που αγοράζουν οι πάσης 

φύσεως έμποροι και

ΐν. Τιμές καταναλωτή που αφορούν τις τιμές που αγοράζει ο καταναλωτής
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Παραλλαγές των παραπάνω δεικτών μπορούμε να βρούμε με την εξής 

μορφή.

Δείκτες απολαμβανόμενων και καταβαλλόμενων από τους παραγωγούς 

τιμών, διεθνείς τιμές εμπορευμάτων και γενικότερα δείκτες που μετρούν 

διακυμάνσεις διαφόρων τιμών γενικότερα όπως ο δείκτης Laspeyres, 

δείκτης τιμών που χρησιμοποιεί μια ορισμένη χρονική περίοδο για να βρει 

την αλλαγή στις τιμές των προϊόντων και την άνοδο ή κάθοδο του 

τιμάριθμου στις ακόλουθες χρονικές περιόδους. Μετρώντας την δαπάνη σε 

ορισμένα προϊόντα κατά τον πρώτο χρόνο, σε σύγκριση με τη δαπάνη στον 

ίδιο αριθμό προϊόντων κατά το δεύτερο χρόνο, είναι βρίσκεται πόσο 

αυξήθηκαν οι τιμές στο δεύτερο χρόνο σε σύγκριση με τον πρώτο.

Ο δείκτης του Paasche, είναι ένας σταθμικός δείκτης τιμών στον οποίο η 

στάθμιση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών γίνεται με τις αξίες των 

αγοραζόμενων ποσοτήτων στην τρέχουσα περίοδο, υπολογιζόμενων σε 

τιμές της περιόδου βάσης. Για την περίοδο k, ο δείκτης μπορεί να πάρει τη 

μορφή που φαίνεται παρακάτω όπου Pki, qki είναι οι τιμές και οι 

αγοραζόμενες ποσότητες της τρέχουσας περιόδου k αντίστοιχα, Ροΐ είναι 

οι τιμές της περιόδου βάσης και π ο αριθμός των αγαθών και υπηρεσιών.

π

Σ Pki qki 

i=l

n

Σ Poi qki 

i=l

Ακόμη μπορεί να πάρει και την μορφή του Σταθμικού δείκτη όγκου στον 

οποίο η στάθμιση των ποσοτήτων γίνεται με τις αξίες των ποσοτήτων της
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περιόδου βάσης, υπολογιζόμενων σε τιμές της τρέχουσας περιόδου. Με 

παρόμοιο συμβολισμό, για την περίοδο k, ο δείκτης έχει τη μορφή :

π

Σ qki Pki 

χ=1

n

Σ qoi Pki 

i=l

όπου qoi είναι οι ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών της περιόδου βάσης.

Με βάση τους παραπάνω δείκτες προκύπτουν οι μελέτες των 

επιχειρηματικών προσδοκιών.

4.2.5 Δείκτες που αφορούν την παραγωγή και μεταποίηση

Αποτελούν μια από τις βασικότερες κατηγορίες δεικτών που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη του μοντέλου, και οι τιμές τους 

βρίσκονται σε όλες τις κλαδικές εκθέσεις με διάφορες μορφές. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται μερικοί από αυτούς:

1. Αύξηση της παραγωγικότητας που εμφανίζεται ανά κλάδο 

δραστηριότητας.

2. Δείκτης εργατικού δυναμικού που είναι μια σχέση που έχει σα σκοπό να 

αποδώσει ποσοτικά την αποτελεσματικότητα του εργατικού δυναμικού 

μιας εταιρίας επιτρέποντας ταυτόχρονα και διάφορες διακλαδικές ή 

διαχρονικές συγκρίσεις. Αυτό γίνεται κατασκευάζοντας κάποιους 

αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούν στον αριθμητή μεγέθη που εκφράζουν 

το αποτέλεσμα του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης (όπως είναι η 

παραγωγή, οι πωλήσεις, τα κέρδη, ο κύκλος εργασιών, κλπ.) και στον 

παρονομαστή το αντίστοιχο εργατικό δυναμικό που απασχόλησε η 

επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα.
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3. Προστιθέμενη αξία κατά κλάδο ή συχνότερα ο όρος που 

χρησιμοποιείται είναι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία. Αυτός ο 

δείκτης μπορεί να εμφανιστεί και με την μορφή της Προστιθέμενης 

Αξίας κατά κλάδο που διατίθεται για επενδύσεις και θεωρείται από τους 

πλέον αναγνωρισμένους είτε στις μελέτες που διεξάγει η Στατιστική 

Υπηρεσία κάθε χώρας ή πολύ περισσότερο στις έρευνες των επιτελείων 

των Υπουργείων Οικονομικών.

4. Ποσοστιαία συμμετοχή της αξίας των πρώτων υλών στην αξία των 

παραχθέντων προϊόντων. (Ευρέως χρησιμοποιούμενος από τις 

Στατιστικές Υπηρεσίες όπως και οι επόμενοι τρεις που ακολουθούν No 5, 

No 6, και No 7).

5. Ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των αμοιβών στην ακαθάριστη αξία 

παραγωγής.

6. Ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των αμοιβών στην προστιθέμενη 

αξία.

7. Ποσοστιαία συμμετοχή της προστιθέμενης αξίας αφαιρουμένων των 

αμοιβών στην ακαθάριστη αξία παραγωγής.

8. Βαθμός χρησιμοποίησης εργατικού δυναμικού.

9. Κόστος εργαζόμενου ανά παραγόμενο προϊόν.

Από τους πιο πάνω δείκτες αυτοί που αναφέρονται στην προστιθέμενη αξία 

είναι ιδιαίτερα σημαντικοί διότι δίνουν περισσότερα κέρδη. Έτσι σκοπός 

του κάθε κράτους είναι να δίνει υψηλά κίνητρα προς αυτήν την 

κατεύθυνση ώστε με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών να 

αναπτύσσεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όπως θα δούμε και 

παρακάτω. Αναφορικά για την χώρα μας ο τομέας πρωτογενής παραγωγής 

παρουσιάζει έναν μεσοσταθμικό δείκτη Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

της τάξης του 14%, ενώ ο αντίστοιχα ο τομέας δευτερογενής παραγωγής 

προσεγγίζει το 30%.
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4.2.6 Δείκτες που μετρούν παράγοντες που καθορίζουν την ζήτηση

Αυτοί οι δείκτες μετρούν στοιχεία που περισσότερο αφορούν την ζήτηση 

στους τελικούς καταναλωτές και αποτελούν συχνά πηγή εύρεσης και 

κατάρτισης ενός δείγματος έρευνας. Δίνουν έτσι μία γενική εικόνα της 

αγοράς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο μας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι κάτωθι

1) Δείκτες ευημερίας των καταναλωτών ή αλλιώς και δείκτης Βιοτικού 

επιπέδου. Ευρέως χρησιμοποιούμενος αυτός ο δείκτης, αφού 

προσδιορίζει στο κοινό (στόχο) που επιλέγεται, την φαινομενική 

δυναμικότητά του. Αποτελείται ειδικότερα από τους εξής μετρήσιμους 

συντελεστές.

(a) Αναλογία αριθμού τηλεφωνικών συνδέσεων ανά 100 κάτοικους

(b) Αυτοκίνητα ανά 100 κάτοικους

(c) Κατανάλωση ηλεκτρισμού σε MWh ανά κάτοικο

(ά)Γιατροί ανά 1000 κατοίκους ή νοσοκομειακές κλίνες ανά 1000 

κάτοικους

(e) Δηλωθέν εισόδημα ανά κάτοικο σε εκατομμύρια δραχμές

(f) Αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο σε εκατομμύρια δραχμές

(g) Άμεσοι φόροι ανά κάτοικο σε χιλιάδες δραχμές

2) Οικογενειακό εισόδημα κατά πηγή και ομάδες επαγγελμάτων.

Συναντάται ακόμη και με την μορφή της εξειδίκευσης των

επαγγελμάτων ανά περιοχή ως ενδεικτικό των φυσικών 

εκμεταλλεύσιμων πόρων της εξεταζόμενης περιοχής ή της παραδοσιακής 

μετάβασης διαφόρων τεχνών από γενιά σε γενιά. Αυτός ο δείκτης είναι 

αρκετά αντιπροσωπευτικός της Ελκυστικότητας των κλάδων όσον αφορά 

την προσέλευση εργατικού δυναμικού και μπορεί να δώσει κάποια 

αρχικά συμπεράσματα συνεπώς για την Ελκυστικότητα του κλάδου 

γενικότερα.

3) Πληθυσμιακοί δείκτες που αναφέρονται συνήθως στην φυσική αύξηση 

του πληθυσμού, την κατανομή και την φύση των νοικοκυριών και την εν
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γένει συμπεριφορά τους. Καθορίζει ακόμη μετρήσεις σε ειδικές ομάδες 

πληθυσμού όπως π.χ. μαθητές δημοτικού, γυναίκες, παντρεμένα 

ζευγάρια κλπ.

4) Οικοδομική δραστηριότητα ή αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης 

τσιμέντου

5) Κατασκευές ή δείκτης κατασκευών που αφορά τον κλάδο των 

κατασκευών ως σημείο προσδιορισμού της ευημερίας μιας Οικονομίας.

6) Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Michigan University. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι ο δείκτης αυτός που αναπτύχθηκε μόνο για να 

περιγράφει την αγορά των Η.Π.Α. είναι τόσο σημαντικός, που η θετική ή 

αρνητική του πορεία επηρεάζει ανάλογα και την πορεία του 

Αμερικανικού νομίσματος.

Όλοι οι παραπάνω δείκτες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Όμως, στην 

σύγχρονη εποχή όπου βασικό σημείο αναφοράς είναι η ανάπτυξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης, οι παρακάτω δείκτες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

4.2.7 Δείκτες Ανταγωνιστικότητας

Το πόσο σημαντική για κάθε κλάδο είναι η έννοια του ανταγωνισμού 

φαίνεται από το ότι εδώ και αρκετά χρόνια συζητάμε για την 

παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των εταιριών, μαζί με 

άλλους βέβαια λόγους, να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε διεθνείς αγορές 

με στόχο χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους να αποκομίζουν

περισσότερα οφέλη.

Πρέπει λοιπόν αρχικά να σταθούμε σε αυτήν την έννοια και να πούμε ότι 

στην περισσότερο παραδοσιακή και ποσοτική της έκφανση, ορίζεται ως 

βελτίωση της σχέσης κόστους-τιμής των παραγομένων αγαθών και 

υπηρεσιών δηλαδή ως προσφορά στο κοινό του ποιοτικότερου προϊόντος 

στην καλύτερη δυνατή τιμή. Στην σύγχρονη εκδοχή της η 

ανταγωνιστικότητα όμως εστιάζει κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
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προϊόντων ώστε να ικανοποιήσει ανικανοποίητες ανάγκες ή να προσφέρει 

υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Έτσι είναι εύλογο να επιδιώκουμε αύξηση της ανταγωνιστικότητας με 

διάφορους τρόπους όπως τους κάτωθι, δηλαδή:

• Βελτιωμένο σχεδίασμά των προϊόντων

• Καινοτομία των υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρονται

• Προσαρμοστικότητα στα μεταβαλλόμενα σήματα της ζήτησης

• Αξιοπιστία στους χρόνων παράδοσης

• Εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές εφαρμογές

• Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία

• Εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η δημιουργική αξιοποίηση 

της νέας τεχνολογίας κ.α.

• Μειωμένο κόστος παραγωγής χωρίς αλλοίωση της ποιότητας του τελικού 

προϊόντος-υπηρεσίας ώστε τελικά να επιτυγχάνεται το ζητούμενο 

δηλαδή:

Η καλύτερη σχέση noiornrac-Tiunc ή (xAAlcuc η υέγιστη απόδοση.

Είναι λοιπόν θεμιτό να μιλάμε για μέτρηση της ανταγωνιστικότητας μέσω 

παραγόντων που δεν είναι ποσοτικοί. Παρόλα αυτά έχουν αναπτυχθεί και 

εδώ κάποιοι δείκτες. Πρέπει ωστόσο να συμπληρώσουμε ότι η ένταση του 

ανταγωνισμού είναι συνήθως ανάλογη του αριθμού των επιχειρήσεων που 

μοιράζονται τα μερίδια αγοράς. Έτσι επί παραδείγματι μία μόνο 

επιχείρηση σε έναν κλάδο συνιστά μονοπώλιο, (π.χ. ΟΤΕ, ΕΒΖ, ΔΕΗ, 

τουλάχιστον μέχρι πριν λίγα χρόνια). Τρεις επιχειρήσεις συνιστούν κάποιας 

μορφής μονοπωλιακό ανταγωνισμό που μεταφράζεται σε ιδιαίτερη 

δυσκολία εισαγωγής άλλης επιχείρησης στον κλάδο, (π.χ. εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας). Τέλος ο μεγάλος αριθμός εταιριών με μικρά μερίδια αγοράς 

π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία συνιστά ένα πεδίο στο οποίο μπορεί πιο εύκολα 

μια επιχείρηση να εισέλθει με περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης και 

επιτυχίας. Ακόμη, δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν κλάδο που να μην
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χαρακτηρίζεται από αυτή καθαυτή την έννοια του ανταγωνισμού από 

αυτόν του λιανικού εμπορίου προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης όπως 

τρόφιμα, ποτά κλπ.

Οι δείκτες λοιπόν που έχουν αναπτυχθεί για την μέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας είναι

1. Διεθνής Δείκτης Ανταγωνιστικότητας IMD κρατών. Είναι ένας δείκτης 

που μετρά την δυνατότητα ανάπτυξης μεταξύ 59 κρατών που 

αξιολογούνται, βασισμένος σε μετρήσεις διαφόρων στοιχείων με 

μεσοπρόθεσμη διάρκεια όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, η παραγωγικότητα 

της εργασίας, η προστιθέμενη αξία των προϊόντων κλπ.. Μια παραλλαγή 

του πιο πάνω δείκτη είναι ο δείκτης πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας που βασίζεται στην μέτρηση του κόστους εργασίας έναντι 22 

βιομηχανικών χωρών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η χώρα μας υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες 

στον τομέα της ανταγωνιστικότητας ως προς : την καινοτομία, την 

έρευνα, την ιδιωτική συμμετοχή το τραπεζικό σύστημα, την χρήση νέων 

τεχνολογιών, την πληρωμή με βάση την παραγωγικότητα στον δημόσιο 

τομέα και στις κυβερνητικές παρατάξεις, την δυνατότητα μείωσης των 

μισθών των υπαλλήλων, την φοροδιαφυγή, την ανεξαρτησία της 

δημόσιας Διοίκησης, την προσφορά επιλεκτικών υπηρεσιών από τις 

εταιρίες κοινής ωφελείας, τις δαπάνες της κυβέρνησης σε καταναλωτικά 

αγαθά, την ασυμβατότητα μεταξύ επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακού 

προσωπικού, την χαμηλή ποιότητα των κρατικών σχολείων, το 

προβληματικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, και την "μαύρη" αγορά 

(Από την τελευταία έκδοση εντύπου του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας για το "Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας".

2. Δείκτες επενδύσεων, που αναφέρονται στις επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται σε ένα κλάδο και προδιαγράφουν κατά μεγάλο 

ποσοστό την μελλοντική πορεία του. Εδώ μπορεί να ενταχθεί και ο 

δείκτης έρευνας και ανάπτυξης ως ενδεικτικό στοιχείο της ανοδικής
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τάσης που επικρατεί σε έναν κλάδο. Ειδικότερα εμφανίζεται και με την 

μορφή του δείκτη επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου ή δείκτη Ξένων 

επενδύσεων.

3. Δείκτης Herfindahl. Ο δείκτης μετράει τον βαθμό συγκέντρωσης των 

επιχειρήσεων ενός κλάδου. Υπολογίζεται βάσει του αθροίσματος των 

τετραγώνων του μεριδίου αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις. Έχει την 

ακόλουθη μορφή Ν = Σί (ο;)2 όπου Οι είναι το μερίδιο αγοράς της κάθε 

επιχείρησης. Όσο πιο κοντά στην μονάδα είναι ο δείκτης τόσο 

περισσότερο μονοπωλιακό χαρακτήρα έχει ο κλάδος. Αντίθετα μικρή 

τιμή του συνιστά μεγάλο ανταγωνισμό και κατά συνέπεια συνήθως 

μικρά μερίδια αγοράς και ευκολότερη διείσδυση.

4. Δείκτης Lerner. Είναι δείκτης μονοπωλιακής δύναμης που ορίζεται από 

τη σχέση (τιμή - πρόσθετο κόστος) / τιμή. Με τον όρο πρόσθετο κόστος 

εννοείται το κόστος πέραν της προστιθέμενης αξίας που δίνεται σε ένα 

προϊόν. Όταν υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός η τιμή ισούται με το 

πρόσθετο κόστος δηλαδή τα περιθώρια κέρδους έχουν μειωθεί στο 

ελάχιστο δυνατό επίπεδο δηλαδή αυτό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας. Κόστη όπως μεσολαβητές κ.α. που συχνά προστίθενται στην 

τελική τιμή του προϊόντος, μηδενίζονται και εξασφαλίζεται η κάλυψη 

μόνο των "εντελώς απαραίτητων" λειτουργικών αναγκών. Έτσι ο δείκτης 

λαμβάνει μηδενική τιμή. Όταν η τιμή ξεπερνά το επιπρόσθετο κόστος, ο 

δείκτης Λέρνερ γίνεται θετικός και κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και 

της μονάδος. Όσο πιο κοντά βρίσκεται ο δείκτης στη μονάδα, τόσο πιο 

αυξημένη είναι η μονοπωλιακή δύναμη ενός οργανισμού. Ο δείκτης 

μετρά υπάρχουσες καταστάσεις και όχι θεωρητικές.

5. Δείκτες διαφημιστικής δαπάνης. Είναι οι δείκτες που μετρούν την 

διακύμανση των εξόδων που διαθέτει μια εταιρία για την γνωστοποίηση 

ή υπενθύμιση των κυριότερων ανταγωνιστικών σημείων των προϊόντων 

της (διαφήμιση) και ανάλογα με την τάση τους σημαίνουν ότι αύξηση 

του δείκτη υπονοεί συνήθως αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού ενώ
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μείωση του, το αντίθετο. Επίσης η σύγκριση των εξόδων -μεταξύ 

επιχειρήσεων ανόμοιων κλάδων- που διατίθενται για προβολή των 

προϊόντων τους είναι ενδεικτική της ύπαρξης ανάλογα έντονου ή ήπιου 

ανταγωνισμού. Έτσι επί παραδείγματι η αυτοκινητοβιομηχανία που 

χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο ανταγωνισμό έχει διαρκώς 

αυξανόμενους δείκτες διαφημιστικής δαπάνης ή γενικότερα εξόδων 

προβολής.

6. Βαθμός αυτάρκειας. Ίσως είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης 

περιγραφής μιας αγοράς όσον αφορά τον τοπικό ανταγωνισμό που την 

χαρακτηρίζει. Αυτό διότι ισούται με την παραγωγή προς την 

κατανάλωση, δείχνοντας έτσι αν η εξεταζόμενη αγορά καλύπτει τις 

ανάγκες της από τους τοπικούς παραγωγούς. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο 

είναι σαφώς πιο δύσκολο σε έναν νέο παραγωγό να εισέλθει στην αγορά.

7. Βαθμός εξωστρέφειας. Ισούται με το πηλίκο των εξαγωγών ενός κλάδου 

προς την παραγωγή και μπορεί να σημαίνει αν είναι αυξητικός ότι 

προτιμάται κάποια ξένη αγορά είτε γιατί είναι ελκυστική είτε γιατί η 

παραγωγική ικανότητα είναι τέτοια που δεν μπορεί η τοπική αγορά να 

την απορροφήσει. (Πιθανή ή ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού).

8. Εισαγωγική διείσδυση που είναι ο λόγος των εισαγωγών προς την 

φαινομενική κατανάλωση και αν είναι αυξητικός σημαίνει ή ότι η 

εντόπια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ή ότι τα 

εισαγόμενα προϊόντα είναι πιο ανταγωνιστικά.

9. Βαθμός κάλυψης των εισαγωγών είναι ο λόγος των εξαγωγών προς τις 

εισαγωγές.

10. Όροι εμπορίου είναι ο λόγος της μέσης αξίας των εισαγωγών προς την 

μέση αξία των εξαγωγών και είναι ένα χαρακτηριστικό που αν 

προσμετρηθεί παράλληλα με τον δείκτη κάλυψης των εισαγωγών, 

φανερώνει την τάση της τοπικής αγοράς για κατανάλωση προϊόντων 

είτε ποιοτικότερων είτε φθηνότερων σε σχέση με τον τόπο προέλευσής 

τους.
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11. Δείκτης Balassa. Ο δείκτης αυτός που μετρά τεμάχια και όχι αξία 

ισούται με

Όπου X είναι οι εξαγωγές και Μ είναι οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται 

στον κλάδο. Ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ των τιμών -1 και 1. Όσο ο δείκτης 

πλησιάζει την μονάδα τόσο περισσότερο ανταγωνιστικά είναι τα προϊόντα 

στην διεθνή αγορά. Αντίθετα όσο ο δείκτης πλησιάζει στο μηδέν τόσο η 

ανταγωνιστικότητα μειώνεται . Αν όμως ο δείκτης πάρει αρνητικές τιμές 

τότε το προϊόν δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικό στις ξένες αγορές. Είναι 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η μελέτη του δείκτη Balassa διότι διαχρονικά μας 

δίνει συμπεράσματα για την τάση ανάπτυξης ενός κλάδου.

Η κατάτμησή του, σε επιμέρους δείκτες που μετρούν συνδιαλλαγές που 

γίνονται με συγκεκριμένες αγορές (όπως η Ενδοκοινοτική αγορά , η αγορά 

των Αραβικών χωρών κλπ.) δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στην 

παγκόσμια ή ευρύτερη αγορά ενός κλάδου..

Το πόσο σημαντικό για την Οικονομία μίας χώρας είναι να μπορεί να 

δημιουργήσει κλάδους με εξαγωγικό χαρακτήρα είναι αυτονόητο, η 

αποκαλούμενη όμως «παράδοση», που σαν όρος μας θυμίζει περισσότερο 

κάποιο Άθλημα, που καλλιεργείται σε έναν τομέα είναι η απάντηση στην 

έννοια του όρου της ανταγωνιστικότητας. Κατ' ακολουθία για την χώρα 

μας σύμφωνα με μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη της Eurostat (5/2001) 

οι Ελληνικές εξαγωγές έχουν φτάσει τα 4 τρις δραχμές σημειώνοντας 

αύξηση 18,5% αλλά με προϊόντα μικρής προστιθέμενης αξίας που 

κατατάσσουν την χώρα μας μόλις στην 105π θέση της παγκόσμιας 

κατάταξης με μειωμένο τον δείκτη εξωστρέφειας. Σε συνέχεια των 

παραπάνω ως «παραδοσιακοί» κλάδοι της Οικονομίας της χώρας μας 

υπολογίζονται τα νωπά τρόφιμα και η ένδυση . Αναπτυσσόμενοι όμως 

κλάδοι μπορούν να υπολογίζονται πλέον και αυτοί των πετρελαιοειδών.
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του ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού και συσκευών, των πλαστικών , 

των φαρμάκων, των ιχθυηρών, των βασικών μετάλλων, των καλλυντικών 

και παρασκευασμάτων και των χημικών βιομηχανιών.

4.2.8 Αλλοι δείκτες

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω διάφοροι δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί 

κατά περιόδους για να περιγράφουν ειδικά κυρίως θέματα. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε:

I. Τον δείκτη χρεοκοπίας (ή χρηματοοικονομικής δυσπραγίας) του 

Altman που με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών, 

προβλέπει ποιες οδεύουν προς χρεοκοπία. Χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά από τον Altman για να περιγράφει την κατάσταση που 

επικρατούσε στον κλάδο των Σιδηροδρομικών Εταιριών των Η.Π.Α. 

στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 

1970.

II. Ο δείκτης κερδοφορίας των Super Markets που μετρά την

κερδοφορία ανά τετραγωνικό μέτρο έκτασης του μαγαζιού και

επιδιώκει να συνδέσει άμεσα την πληρότητα εμπορευμάτων 

πρωτίστως με τον κύκλο εργασιών και δευτερευόντως με την

κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου.

III. Δείκτες Ναυλαγοράς που αφορούν τις πωλήσεις ή διαλύσεις των 

πλοίων. Διάφοροι τέτοιοι δείκτες είναι ο δείκτης Baltic Dry, ο δείκτης 

Handymax, ο δείκτης Panamax και Capes.

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να σταθούμε στο γεγονός ότι σπάνια ένας 

δείκτης όσο και μελετημένος αν είναι, απέδωσε ή αποδίδει με εξαιρετική 

ακρίβεια την εικόνα του μεγέθους που μετρά. Είναι λοιπόν προφανές ότι η 

χρήση τους γίνεται ώστε να συντομευτεί κατά πρώτο λόγο κάποια

διαδικασία και κατά δεύτερο αν μπορεί να τυποποιηθεί μέχρι έναν βαθμό 

και όχι για να αποτελέσουν μοναδικό κριτήριο στις αναλύσεις. Έτσι αν 

απαιτείται να μελετηθεί διεξοδικά ένας κλάδος (ή ένα οποιοδήποτε
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οικονομικό, εμπορικό, πολιτικό κτλ γεγονός) η σωστή οδός είναι η σύνταξη 

μιας κλαδική (ή άλλης) μελέτης με περισσότερα στοιχεία και προφανώς πιο 

ασφαλή συμπεράσματα και προγνωστικά.

Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάζονται 

σε μια μελέτη ενός Οικονομικού κλάδου και έπειτα θα εξαχθούν τα τελικά 

συμπεράσματα για τον προσδιορισμό του μαθηματικού τύπου του δείκτη 

που θα περιγράφει την ελκυστικότητά του.

4.3 Κλαδικές μελέτες

Οι περισσότερες κλαδικές μελέτες που γίνονται κατά καιρούς από 

διάφορους οργανισμούς όπως η ICAP, Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων, 

η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο ΙΟΒΕ (Οργανισμός που ασχολείται 

αποκλειστικά με την διεξαγωγή κλαδικών μελετών με έτος ίδρυσης το 1980) 

και διάφορα τμήματα των Υπουργείων και Επιμελητηρίων αναφέρονται σε 

συγκεκριμένα στοιχεία που συμβάλλουν στην ακριβέστερη περιγραφή του 

κάθε κλάδου.

Συγκεκριμένα τα κυριότερα σημεία τους είναι τα εξής:

1. Προσδιορισμός του μεγέθους της εγχώριας αγοράς (σε αξία και 

μετρητικές μονάδες) αλλά και της παγκόσμιας αγοράς. Αναφορά στην 

συμμετοχή του κλάδου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

2. Αναφορά στην πορεία του κλάδου με βασικό άξονα την μεταβολή του 

κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας όπως προκύπτουν από 

Συγκεντρωτικούς Ισολογισμούς.

3. Αναφορά στην μεταβολή της παραγωγικότητας με επισήμανση στην 

ύπαρξη έντονης ή ήπιας μορφής εποχικότητας ή κυκλικότητας.

4. Προσδιορισμός του ύψους της κατανάλωσης (εγχώριας κυρίως αλλά 

πολλές φορές και άλλων άμεσα εμπλεκομένων αγορών όπως των 

Βαλκανίων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
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5. Αναφορά στον ανταγωνισμό, τις εισαγωγές και εξαγωγές και τις 

ιδιαίτερα στο κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κλάδου.

6. Αναφορά στο μείγμα Marketing όπως η τιμή, η διανομή, η προβολή και 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται.

7. Προοπτικές της αγοράς με βάση κυρίως την σύγκριση με την αντίστοιχη 

κατανάλωση και παραγωγικότητα που παρατηρείται στην Ευρώπη.

8. Αναφορά στην επενδυτική δραστηριότητα που παρουσιάζει ο κλάδος 

ή/και στις ξένες επενδύσεις που εγκαθίστανται στην χώρα.

9. Αναφορά στην προστιθέμενη αξία των τελικών προϊόντων

10. Αναφορά σε σημεία κλειδιά για την εξέλιξη του κλάδου όπως

- Πολιτειακά κίνητρα

- Δεσμευτικές νόρμες και Διεθνείς ή Ευρωπαϊκοί κανονισμοί

- Νομικοί ή θεσμικοί παράγοντες

- Περιβαλλοντικοί παράγοντες

- Τεχνολογικοί παράγοντες

- Οικονομικοί παράγοντες

11. Τάσεις των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων για εξαγορές, 

συγχωνεύσεις κλπ.

12. Υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες όπου προκύπτει έμμεσος 

ανταγωνισμός ή μελλοντική διείσδυση στον εξεταζόμενο κλάδο.

13. Αναφορά σε συγκεκριμένες αντιπροσωπευτικές εταιρίες του κλάδου με 

παράθεση ενοποιημένων ισολογισμών χωρισμένων συνήθως σε μεγάλες - 

μικρές εταιρίες ή κερδοφόρες ή ζημιογόνες εταιρίες.

14. Διαχωρισμός αν υπάρχει των παραγωγών από τους εμπόρους και ειδική 

αναφορά στις δαπάνες διαφήμισης ή προβολής των μεν και των δε.

15. Ανάλυση κόστους παραγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στην

καταναλισκόμενη ενέργεια.

16. Αναφορά στην σύνθεση των επενδύσεων και δαπανών του δημόσιου 

τομέα, - Δημόσιες προμήθειες - από όπου προκύπτει το ποσοστό 

συμμετοχής της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης.
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17. Αναφορά στο εργατικό δυναμικό, τον βαθμό αξιοποίησής του και 

ιδιαιτερότητες του σε σχέση με αντίστοιχα γειτονικά ή ευρωπαϊκά κράτη.

18. Αναφορά στην χρήση των παραγόμενων προϊόντων και σύνδεσή τους με 

ωφέλειες, ευκαιρίες και απειλές που προκύπτουν από προϊόντα και 

υπηρεσίες άλλων κλάδων.

19. Προσδιοριστικοί παράγοντες στην μεταβολή της ζήτησης ή 

κατανάλωσης

Όπως είναι κατανοητό όλες οι παραπάνω περιγραφές δεν είναι καθόλου 

εύκολο να ενοποιηθούν με την μορφή ενός δείκτη, πολύ δε περισσότερο 

όταν αυτός πρέπει να εφαρμοστεί σε προϊόντα βιομηχανικών κλάδων που 

εμπεριέχουν υπηρεσίες, και χαρακτηρίζονται από την πολυμορφία των 

χρήσεων και των αναγκών που ικανοποιούν.

Έτσι στην προσπάθειά μας να γενικεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο σε μία 

εποχή που η εξειδίκευση είναι η προτεραιότητα των στόχων, πρέπει να 

ορίσουμε κάποια αξιώματα που πρέπει να δεχθούμε εκ των προτέρων. 

Πρώτα από όλα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι ο στόχος μας είναι να 

μετρήσουμε την ελκυστικότητα ενός κλάδου σε μία διάσταση. Αυτό 

σημαίνει ότι ο δείκτης θα πρέπει να αφορά τις ίδιες χρονικές περιόδους, τον 

ίδιο αριθμό επιχειρήσεων του δείγματος, τις ίδιες μονάδες μέτρησης (σε 

Χρηματική Αξία ή ποσότητες) και άλλα που θα αναπτυχθούν διεξοδικότερα 

πιο κάτω ώστε να πάρουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Δεύτερον, αν και κατά την περιγραφή του όρου της Ελκυστικότητας 

αναφέρθηκε ως σημαντικό στοιχείο η εξασφάλιση των απαραίτητων 

Συντελεστών Παραγωγής, ο δείκτης που θα αναπτυχθεί θεωρεί αυτούς ως 

δεδομένους. Με άλλα λόγια αν και κατά την ίδρυση μίας μονάδας 

ενδιαφέρει πάντα ο καθορισμός του ύψους των διατιθέμενων κεφαλαίων, 

του τρόπου εκμετάλλευσης του έδαφος, του είδους και αριθμού του 

εργατικού δυναμικού και της έντασης της τεχνολογίας που απαιτείται, 

θεωρούμε ότι αυτά έχουν εξασφαλιστεί και ότι το βάρος δίνεται στην
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αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν τις υπόλοιπες παραμέτρους 

που περιγράφουν την Ελκυστικότητα της αγοράς.

Τέλος θα ορίσουμε εκ των προτέρων κάποια όρια που θα πρέπει να 

τηρούνται με άξονα πάντα την διευκόλυνση εξαγωγής των συμπερασμάτων. 

Η επόμενη ενότητα καθορίζει τον τρόπο εξαγωγής του δείκτη αναλυτικά.

5_____Τελική διαμόρφωση του μοντέλου

5.1 Ποιοι επιμέρους δείκτες θα επιλεγούν και γιατί;

Πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να εκφράσουμε έναν νέο δείκτη θα 

πρέπει να ορίσουμε με ποιόν τρόπο τον μετράμε. Οι παράμετροι που πρέπει 

οπωσδήποτε να ισχύουν είναι οι εξής:

1. Η μελέτη θα αφορά δείγμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα. Απαντάται το ερώτημα: ποια θα ήταν η πιο συμφέρουσα 

πρόταση σε έναν επενδυτή, που θα διέθετε τους πόρους, για να 

εγκατασταθεί στην χώρα μας άρα θα τον ενδιέφερε να διεισδύσει πρώτα 

στην Ελληνική αγορά.

2. Θεωρούμε ότι η μελέτη ενός κλάδου, πρέπει να εξεταστεί από το 1992 και 

έπειτα όπου είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

συμμετέχουμε ενεργά στις διεργασίες της. Τα πέντε τουλάχιστον χρόνια 

θεωρούνται ικανό διάστημα για να σχηματιστεί η εικόνα ενός κλάδου, 

εκτός αν ένας κλάδος είναι τόσο νέος που δεν μπορούν να συλλεχθούν 

στοιχεία αρκετών χρονικών περιόδων.

3. Θεωρούμε ότι μια επιχείρηση που μετέχει στον κλάδο και εξετάζεται 

πρέπει να έχει επίσης, τουλάχιστον μία πενταετία ύπαρξης. Έτσι μόνο 

μπορεί να εξαχθούν συγκρίσιμα και αντικειμενικά αποτελέσματα. 

Βέβαια η πορεία του χρηματιστηρίου στην χώρα μας ειδικά το τρία 

τελευταία χρόνια επέτρεψε σε πολλές επιχειρήσεις να αλλοιώσουν την 

πραγματική τους εικόνα. Αυτό όμως εντάσσεται σε ένα γενικότερο 

πρόβλημα της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων των μελετών, που

43



θίχτηκε άλλωστε και νωρίτερα, και αντιμετωπίζεται ορίζοντας έναν 

βαθμό ευαισθησίας κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

4. Ορίζουμε εκ των προτέρων ότι εντονότερος ανταγωνισμός υφίσταται 

όταν:

a) Τα μερίδια αγοράς του κλάδου κατανέμονται σε λίγες και μεγάλες 

επιχειρήσεις

b) Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός προέρχεται συνήθως από τους 

εμπόρους-παραγωγούς παρά από τους εμπόρους-εισαγωγείς. Το 

παραπάνω δεν ισχύει φυσικά πάντα, αλλά σε γενικές γραμμές 

περισσότερο έτοιμοι να υπερασπιστούν τα μερίδια αγοράς τους, είναι 

οι παραγωγοί που έχουν βέβαια περισσότερα να ρισκάρουν, παρά οι 

έμποροι. Όταν ένας κλάδος λοιπόν χαρακτηρίζεται ως δυνατός, 

εννοούμε ότι οι ντόπιες παραγωγικές επιχειρήσεις είναι δυνατές άρα 

ο ανταγωνισμός είναι έντονος.

c) Η δυσκολία εισόδου, ο ρυθμός ανάπτυξης και ο βαθμός ικανοποίησης 

της ζήτησης της αγοράς χαρακτηρίζουν γενικά την ελκυστικότητα 

του κλάδου.

Οι επιμέρους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν θα αναλυθεί με ποιο 

τρόπο θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τελικού μοντέλου.

Η δυνατότητα σύγκρισης των επιμέρους δεικτών, μεταξύ διαφορετικών 

κλάδων, είναι ένα από τα ζητούμενα της έρευνας.

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα οι δείκτες που θα συμμετέχουν στο

r Λ : ( __________ Μέγεθος της αγοράς (σε όργ.)______________________________
Μέσος όρος του μεγέθους της αγοράς των βασικών κλάδων (17) του Α.Ε.Π

Ο λόγος που δεν αναφέρεται μόνο το μέγεθος της αγοράς είναι αφενός για 

να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σύγκρισης, αφετέρου για να προσδιορίζεται 

η δύναμη του κλάδου στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα με
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τους 60 βασικούς κλάδους της Εθνικής Στατιστική Υπηρεσία αυτοί που 

έχουν διαφορετικό χρώμα είναι οι 17 που λαμβάνονται τελικά υπόψη.

Το μέγεθος του Α.Ε.Π. και η συμμετοχή του καθενός από τους 17 κλάδους σε 

αυτό ανακοινώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Για το έτος 1997, που 

είναι και το έτος που έχουμε πλήρη στοιχεία για την μελέτη μας και άρα θα 

χρησιμοποιηθεί ως έτος εκκίνησης, ο παρονομαστής του κλάσματος του 

όρου Α είναι 1,7 τρις δραχμές.

Έτσι τα όρια του δείκτη Α διαμορφώνονται από : 0,001 < A < 1 

Προτείνεται μάλιστα να αναφέρεται το μερίδιο της αγοράς των 

παραγωγικών επιχειρήσεων και το αντίστοιχο των Εισαγωγικών

Α * ( Μέγεθος αγοράς παραγωγικών εταιριών + Μέγεθος αγοράς Εισαγωγικών εταιριών 
Μέσος όρος του μεγέθους της αγοράς των βασικών κλάδων του Α.Ε.Π.

Προκύπτει ως μέσος όρος της αύξησης ή μείωσης της κατανάλωσης.

Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε το συγκεκριμένο στοιχείο. Για την 

μέτρησή του προτείνεται ως χρονική διάρκεια τα πέντε πιο πρόσφατα έτη. 

Τα όρια του είναι από : -1 < Β < 1 διότι αν κατά την διάρκεια της 

πενταετίας ξεπεραστούν αυτά τα όρια κάτι μη φυσιολογικό θα πρέπει να 

έχει συμβεί. (όπως πόλεμος κτλ.)

Οι συνηθέστερες τιμές του βέβαια θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ - 0,1 

και + 0,3 δηλαδή μία ετήσια αύξηση της τάξης του 0 έως 30% ή μία ετήσια 

μείωση της τάξης του 10%.
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Ο Δείκτης Balassa όπως έχει περιγράφει σε προηγούμενη ενότητα 

περιγράφει με Μ τις εισαγωγές και X τις εξαγωγές. Ο δείκτης αυτός πρέπει 

να λαμβάνεται ως μέσος όρος των πέντε τελευταίων χρόνων. Είναι βασικό 

να τονίσουμε εδώ ότι θα πρέπει να εξετάζεται και να σημειώνεται ξεχωριστά 

η τάση αυτού του δείκτη για την χρονική περίοδο που αναφέραμε (5 έτη ή 

περίοδος από το 1992 και μετά). Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι τιμές του 

κυμαίνονται μεταξύ του: -1 < Γ < 1.

Όπου σι το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρίας

Ο δείκτης αυτός μετρά την συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες ή πολλές 

εταιρίες. Το ερώτημα για το πόσες εταιρίες θα διαμορφώσουν τον δείκτη 

είναι υποκειμενικό αλλά σίγουρα αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 

δύο και περισσότερες από επτά και σε κάθε περίπτωση πρέπει αυτό να 

αναφέρεται. Προτείνεται ο δείκτης να προκύπτει από τα μερίδια αγοράς 

των πέντε μεγαλύτερων εταιριών και να προσμετράτε με αρνητικό πρόσημο 

και τιμές μεταξύ : -1 < Δ < 0. Όσο περισσότερο μονοπωλιακό χαρακτήρα 

έχει ένας κλάδος τόσο η τιμή του προσεγγίζει το -1. Αντίθετα πολλές 

εταιρίες με μικρά μερίδια αγοράς έχουν τιμές κοντά στο 0 που σημαίνει 

δηλαδή εύκολη σχετικά είσοδος στον κλάδο.

Πριν εξηγήσουμε την σημασία αυτού του δείκτη πρέπει πρώτα από όλα να 

αναλύσουμε τους όρους της σχέσης. Στον αριθμητή η Προστιθέμενη Αξία 

αποτελείται από δύο όρους. Την Προστιθέμενη Αξία Εμπορίας και την
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Προστιθέμενη Αξία Παραγωγής. Η πρώτη είναι η διαφορά από τις 

πωλήσεις των εμπορευμάτων μείον τις αγορές των εμπορευμάτων και η 

δεύτερη ισούται με το σύνολο της αμοιβής εργασίας και το σύνολο της 

αμοιβής κεφαλαίου για όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου ή 

τουλάχιστον για αυτές που αποτελούν το δείγμα. Στον παρονομαστή η 

Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής ισούται με το άθροισμα των εξόδων για 

πρώτη ύλη, Ηλεκτρική Ενέργεια, Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα. Είναι 

φυσικό λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη 

αξία προσδίδεται στο προϊόν είτε σε μορφή υπηρεσίας μέσω εξυπηρέτησης 

του Εμπορίου είτε ως ποιότητα εργασίας (καινοτομίες κλπ.) ή κεφαλαίου. 

Χαρακτηριστικά όπως έχει ήδη αναφερθεί ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει 

ένα μέσο μέγεθος της τάξης του 14% ενώ ο δευτερογενής τομέας περίπου το 

διπλάσιο δηλαδή 28%. Οι τιμές του παραπάνω δείκτη κυμαίνονται μεταξύ : 

0 < Ε < 1.

|α·Ηΐ···κ|·Βη

Το καθαρό περιθώριο κέρδους υπολογίζεται από τους ισολογισμούς των 

επιχειρήσεων ως μέσος όρος των πέντε τελευταίων χρόνων.

Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον δείκτη διότι είναι πολύ 

σημαντικό να γνωρίζουμε το περιθώριο κερδών του κλάδου. Επίσης 

σημαντικό είναι, και πρέπει να επισημαίνεται, να ξέρουμε την μεταβολή 

του δείκτη στην διάρκεια των εξεταζόμενων ετών. Φαινόμενα τύπου 

εμφάνισης κερδών από χρηματιστηριακά οφέλη πρέπει να διερευνούνται 

και να αποφεύγονται. Στην θεωρία της Οικονομικής Επιστήμης η τάση του 

δείκτη τείνει να ισορροπεί σε ένα σημείο. Αν δηλαδή τα πρώτα χρόνια 

εμφανίζεται πολύ αυξημένος, σταδιακά συγκλίνει σε ένα επίπεδο. Οι 

επιχειρήσεις που θα επιλέξουμε να μετρήσουμε θα πρέπει οπωσδήποτε να 

ανήκουν στις μεγαλύτερες και πιο αντιπροσωπευτικές και κερδοφόρες του 

κλάδου. Η εξήγηση είναι ότι από αυτές θα πρέπει να περιμένουμε το
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μεγαλύτερο εμπόδιο εισαγωγής στον κλάδο. Οι τιμές του δείκτη θεωρητικά 

κυμαίνονται μεταξύ: -1 < Ζ < 1 αλλά στην πράξη πρέπει να περιμένουμε 

τιμές μεταξύ του -0,1 και του +0,4 δηλαδή κέρδη έως 40% ή ζημίες έως 10%.

Η επιλογή του κλάσματος έχει την έννοια του ότι οι επενδύσεις είναι πάντα 

συνάρτηση του συνόλου των εσόδων που έχει μία επιχείρηση.

Αυτός ο δείκτης είναι πολύ σημαντικός γιατί δίνει το στίγμα της 

προοπτικής του κλάδου μέσω των επενδύσεων που έχει κάνει. Είναι όμως η 

ερμηνεία του διφορούμενη. Μεγάλο μέγεθος σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει 

πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης γιαυτό και έχει επενδύσει ο κλάδος αρκετά. 

Όμως παράλληλα σημαίνει και ότι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός και σε τέτοια 

περίπτωση ίσως δεν είναι φρόνιμο να επενδύσει κάποιος άλλος ακόμη. Από 

τις δύο παραπάνω ερμηνείες δεχόμαστε την πρώτη. Ίσως πρέπει να 

λαμβάνεται σε αυτό το σημείο υπόψη και ο βαθμός χρησιμοποίησης της 

παραγωγικής δυναμικότητας. Αν αυτός είναι υψηλός υπάρχει σίγουρα 

μεγαλύτερο περιθώριο εισαγωγής νέων επιχειρήσεων επειδή δεν καλύπτεται 

η ζήτηση. Αντίθετα όταν ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής 

δυναμικότητας είναι μικρός ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης μπορεί να 

καλυφθεί απευθείας από τις υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες.

Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ του: 0 < 0 < 1.

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στην πιο πρόσφατη μέτρηση των 

καταναλώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με τον όρο κατανάλωση εννοείται η 

συμμετοχή του τελικού χρήστη - ως μέσου όρου - στις συνολικές πωλήσεις 

μετρημένες σε μετρητικές μονάδες (π.χ. κιλά, μέτρα, τεμάχια κλπ.) του
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προϊόντος του κλάδου που εξετάζεται. Έτσι αν εξετάζαμε έναν κλάδο από 

τις υπηρεσίες π.χ. Ασφάλειες, ο όρος θα λάμβανε την μορφή του συνόλου 

των χρημάτων που ξοδεύει κατά μέσο όρο και σε ετήσια βάση ένας κάτοικος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα ένας κάτοικος της Ελλάδας για να 

ασφαλίσει κάτι ή να ασφαλιστεί ο ίδιος.

Είναι από τους πιο σημαντικούς δείκτες της τάσης που θα επικρατήσει στην 

Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Το κλάσμα έχει αυτή την μορφή διότι θέλουμε 

να κυμαίνεται μεταξύ των : -1 < Η < 1 ώστε θετικό να δείχνει τάσεις 

ανάπτυξης της Ελληνικής αγοράς προσεγγίζοντας τα Ευρωπαϊκά δεδομένα 

και αρνητικό το αντίθετο. Το παραπάνω εξηγείται από το γεγονός ότι 

θεωρούμε την Ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Αγορά μεγαλύτερη και πιο ώριμη 

από την Ελληνική, άρα και πιο αντιπροσωπευτική για τις τάσεις που θα 

ακολουθήσει η ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Έτσι αν εξετάσουμε τον παραπάνω δείκτη διαχρονικά σε μια περίοδο πέντε 

ετών μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την ζήτηση.

5.2 Μαθηματική διατύπωση του δείκτη και Συντελεστές βαρύτητας

Οι επιλογή των δεικτών είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την 

διαμόρφωση του μοντέλου. Όμως εξίσου σημαντικό είναι να ορίσουμε 

κάποιους συντελεστές βαρύτητας σε σχέση με την σημαντικότητα των 

επιμέρους δεικτών κατά την τελική διαμόρφωση του μοντέλου. 

Συνοψίζοντας τους παραπάνω επιμέρους δείκτες έχουμε τον πίνακα της 

επόμενης σελίδας
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Τι περιγράφει ο κάθε επιμέρους 

δείκτης.

Όρια Μονάδα Μέτρησης

A : Το μέγεθος της αγοράς 0 < A < +1 Γ Δραχμές

Β : Τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς -1 < Β < 4 1 r Τεμάχια, κιλά, κλπ

Γ : Την εξαγωγική και εισαγωγική διείσδυση -1 < Γ < +1 Γ Τεμάχια, κιλά, κλπ.

A : Τον βαθμό συγκέντρωση της αγορας -1 < Δ < 0 γ Δραχμές

Ε : Την προστιθέμενη αξία των προϊόντων 0 < Ε < +1 κ Δραχμές

Ζ : Το καθαρό περιθώριο κέρδους 0 < Ζ < +1 r Δραχμές

Η : Τις επενδύσεις του κλάδου 0 < Η < +1 κ Δραχμές

Θ : Την τάση της ζήτησης -1 < Θ < +1 γ Τεμάχια, κιλά, κλπ.

Βέβαια όλες οι παραπάνω μονάδες μετατρέπονται σε ποσοστά ώστε να 

μπορούν να συμμετέχουν εξίσου σε ένα ομοειδές μαθηματικό σχήμα. 

Συνοψίζοντας το μοντέλο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

V = A + Β + Γ- Δ + Ε + Ζ + Η + 3Θ

Τα όρια του δείκτη είναι τυπικά -6 < V < 9 αλλά ουσιαστικά για το 99% των 

περιπτώσεων καταλήγει να είναι -2 < V < 4.

Από τα παραπάνω, οι επιμέρους δείκτες σταθμίζονται με συντελεστή 

βαρύτητας την μονάδα εκτός του τελευταίου, δηλαδή του λόγου χης κατά 

κεφαλήν κατανάλωσης σε Ελλάδα και Ευρώπη (Θ) που προτείνεται να είναι 

πιο σημαντικός από τους υπόλοιπους και συγκεκριμένα τριπλάσιος ώστε να 

ακολουθείται η ζήτηση στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν βέβαια 

θέλουμε να είμαστε πιο προοδευτικοί στις ιδέες μας σχετικά με την 

παγκοσμιοποίηση, η στάθμιση της ζήτησης θα μπορούσε να γίνει μέσω 

σύγκρισης της κατανάλωσης στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τότε βέβαια ο 

συντελεστής βαρύτητας θα ήταν μικρότερος, επειδή η παγκόσμια κοινότητα
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είναι φτωχότερη από την Ευρωπαϊκή και έτσι είναι δυσκολότερη η 

διείσδυση ειδικά των προϊόντων υψηλής Προστιθέμενης Αξίας.

Μέσα από τον παραπάνω τύπο προκύπτουν ακόμη ο βαθμός αυτάρκειας, η 

ένταση του ανταγωνισμού και οι προοπτικές του κλάδου τόσο όσον αφορά 

την επενδυτική του δραστηριότητα όσο και την κάλυψη της ζήτησης της 

ευρύτερης αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε και στους 

κανόνες της οποίας εναρμονιζόμαστε.

Μια αρχική μελέτη του παραπάνω μοντέλου σε τρεις διαφορετικούς 

κλάδους έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα.

Κλάδος Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ Προκύπτων Δείκτης

Αλουμινίου 274.2 2,401

Ζυμαρικών 158.5 1,122

Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης 282.2 0,046

Φυσικά η αξιοποίηση του μοντέλου θα γίνει αν μπορούν να εξεταστούν 

περισσότεροι κλάδοι από τον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. Συνεργεία 

καθαρισμού) όπου κάποιοι όροι εξαλείφονται εντελώς αλλά και από 

κλάδους που είναι ταχέως αναπτυσσόμενοι (Δορυφορική επικοινωνία κτλ) 

και άλλοι που βρίσκονται ήδη στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους. (π.χ. 

Συσκευές κασετοφώνου)

Τέλος η μεγαλύτερη αξία του παραπάνω μοντέλου είναι αν μπορεί να 

συγκριθεί σε διακρατική βάση, ώστε να μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα που θα αφορούν την εξειδίκευση μερικών κρατών σε 

συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας (π.χ. Ιταλία -Ζυμαρικά) ώστε να 

μπορούν να αναπτυχθούν συνεργασίες ή συνέργιες που θα προάγουν την 

ποιότητα των προϊόντων, του εμπορίου και της υγιούς ανάπτυξης και 

ευημερίας των λαών.
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5_____Ανάλοση του τρόπου εφαρμογής τοο μοντέλου

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και 

απεικονίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί έχουν παρθεί για τον κλάδο 

των Ζυμαρικών από μελέτες της ICAP (1998) και του ΙΟΒΕ (1998), για τον 

κλάδο της Κεντρικής Θέρμανσης από μελέτη της ICAP (1998) και για τον 

κλάδο του Αλουμινίου από την ICAP (1998) και από τον ΙΟΒΕ (1997). 

Συγκεκριμένα για τον κλάδο των Ζυμαρικών το μέγεθος της Ελληνικής 

Αγοράς το 1997 ήταν 44 δις δραχμές και καλυπτόταν κατά 88% από τις 

Παραγωγικές επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένες στην χώρα μας και το 

υπόλοιπο από εισαγωγές. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς τα τελευταία 

πέντε χρόνια παρουσίαζε αυξομειώσεις που έδειξαν ότι η κατανάλωση 

Ζυμαρικών αυξανόταν με ρυθμό περίπου 1% και ήταν για το 1997 περίπου 

97 τόνοι ετησίως. Τα μερίδια αγοράς ήταν κατανεμημένα σε πέντε μεγάλες 

μονάδες που κατείχαν περίπου το 95% της αγοράς. Ο ρυθμός αύξησης της 

παραγωγής ήταν περίπου 6,5% που σημαίνει ότι αυξανόταν χρόνο με τον 

χρόνο η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου. Οι εισαγωγές παρουσίαζαν 

διαχρονική μείωση της τάξης του 1%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους των 

οκτώ μεγαλύτερων επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

της τάξης του 3% εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού αλλά και του 

γεγονότος ότι η Ελληνική αγορά θεωρείται κορεσμένη έχοντας μετά την 

Ιταλία την αμέσως υψηλότερη μέση ετήσια κατανάλωση σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αν συνδυαστεί με τον υψηλό βαθμό αξιοποίησης 

εργοστασιακού δυναμικού (85%) και τις πολλές σχετικά επενδύσεις που 

εμφάνισε ο κλάδος κατά την τελευταία πενταετία σε σχέση πάντα με το 

μέγεθος της Ελληνικής αγοράς, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διέξοδος των 

επιχειρήσεων για εξασφάλιση της καλής γενικά πορείας τους είναι η στροφή 

στις Ξένες αγορές. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι επειδή οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι ταυτόχρονα παραγωγικές και 

εμπορικές μαζί, ο κλάδος εμφάνιζε έναν από τους υψηλότερους δείκτες 

Προστιθέμενης Αξίας.
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Αντίστοιχα για τον κλάδο του Αλουμινίου εξετάστηκε παράλληλα ο 

υποκλάδος της Έλασης και της Διέλασης μαζί. Αυτό διότι στον κλάδο της 

Έλασης υπάρχει μόνο μία επιχείρηση στην Ελλάδα που τροφοδοτεί σχεδόν 

όλες αυτές που δραστηριοποιούνται στην Διέλαση. Το μέγεθος της αγοράς 

του κλάδου ανήλθε για το 1997 στα 490 δις δραχμές κατανεμημένο στο 56% 

για την Έλαση, στο 37% για την Διέλαση και στο υπόλοιπο 7% σε άλλες 

κατεργασίες και χρήσεις του. Ο ρυθμός αύξησης της αγοράς σε τόνους ήταν 

μεσοσταθμικά ίσος με 4,5% παρουσιάζοντας έντονες αυξομειώσεις από 

χρόνο σε χρόνο με εμφανείς όμως τάσεις αύξησης. Ο ρυθμός παραγωγής 

εμφάνιζε τάση αύξησης περίπου 10% ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα 

αυξανόταν με μικρότερους ρυθμούς από ότι η εισαγωγική διείσδυση. Αυτό 

εξηγείται από το γεγονός ότι την Ελληνική αγορά εμφανίζεται ότι 

καλύπτουν κατά 89% οι παραγωγικές επιχειρήσεις που είναι 

εγκατεστημένες στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 11% οι εισαγωγικές 

επιχειρήσεις. Η προστιθέμενη αξία του κλάδου είναι αξιόλογη όμως σε 

αντίθεση με τον κλάδο των Ζυμαρικών η προστιθέμενη αξία εμπορίου δεν 

υπάρχει, αφού μεσολαβούν συνήθως και άλλες κατεργασίες μέχρι να 

καταλήξει το προϊόν στον τελικό καταναλωτή. Στον κλάδο της Διέλασης τα 

μερίδια αγοράς των πέντε μεγαλύτερων του κλάδου φθάνουν σε ποσοστό το 

63%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους φαίνεται να σταθεροποιείται στο υψηλό 

για τα σημερινά δεδομένα επίπεδο κοντά στο 10% με σαφείς αυξητικές 

τάσεις .Το καθαρό περιθώριο κέρδους φαίνεται να επηρεάζεται βεβαίως και 

από την τακτική που θα ακολουθήσει η μοναδική προμηθεύτρια εταιρία του 

υποκλάδου της έλασης. Οι επενδύσεις που έχει κάνει ο κλάδος είναι σχετικά 

μικρές διότι ο βαθμός αξιοποίησης εργατικού δυναμικού του κλάδου 

εμφανίζεται πολύ μικρός της τάξης του 42%. Το σημαντικότερο όμως σημείο 

αναφοράς στον κλάδο είναι η πολύ μικρή σχετικά ετήσια κατά κεφαλή 

κατανάλωση Αλουμινίου. Η Ελληνική αγορά κατατάσσεται στην 

προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 8-10 περίπου κιλά, όταν ο 

Κοινοτικός μέσος όρος είναι περίπου στα 20 κιλά. Το γεγονός αυτό δείχνει
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ότι στον κλάδο θα υπάρξει πιθανότατα μεγάλη ανάπτυξη αν οι εταιρίες 

όμως προσαρμοστούν στην εκμετάλλευση της τεχνολογίας προσφέροντας 

ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Τέλος για τον κλάδο της Κεντρικής θέρμανσης στην Ελλάδα το μέγεθος της 

αγοράς για το 1997 διαμορφωνόταν στα 70 δις δραχμές περίπου με 

αυξητική τάση 5% περίπου σε τεμάχια του πιο σημαντικού κομματιού μιας 

Κεντρικής Θέρμανσης δηλαδή του Λέβητα και 6,5% περίπου σε αξία.. Ο 

κλάδος κυριαρχείται κατά 82% από εισαγωγικές επιχειρήσεις και εμφανίζει 

ρυθμό αύξησης της παραγωγής περίπου 8%, ρυθμό αύξησης των εισαγωγών 

κατά 8% επίσης και ρυθμό αύξησης των εξαγωγών κοντά στο 20% με 

αυξητικές τάσεις κυρίως προς τις γειτονικές μας χώρες. Η ιδιομορφία του 

κλάδου είναι ότι επειδή η ένταση τεχνολογίας είναι αρκετά μεγάλη οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν επάξια τις 

Ευρωπαϊκές κατά πρώτο λόγο και άλλες διεθνείς. Έτσι η προστιθέμενη αξία 

είναι κυρίως αυτή του εμπορίου με πολύ μικρότερη συμμετοχή από τους 

παραγωγούς. Το καθαρό περιθώριο κέρδους των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

του κλάδου είναι σχετικά καλό αν αναλογιστεί κανείς το μεγάλο πλήθος 

επιχειρήσεων με μικρά μερίδια αγοράς που κατακλύζουν τον χώρο. Έτσι 

βλέπουμε ότι σιγά αλλά σταθερά περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν τα 

κεφάλαια τους για να ενδυναμώσουν και να εκμεταλλευτούν την διάχυση 

των καταναλωτών σε πολλά και αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας 

προϊόντα. Οι λειτουργικές δαπάνες των εισαγωγικών επιχειρήσεων είναι 

πολύ μικρότερες των παραγωγικών γεγονός που εξηγεί εν μέρει την 

αδυναμία των τελευταίων να μεγαλώσουν αρκετά τα μερίδια αγοράς τους. 

Παρόλα αυτά όμως επειδή η Οικοδομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, αν και η 

χώρα μας εμφανίζεται με τους μεγαλύτερους δείκτες ανεξάρτητης 

ιδιοκτησίας παγκοσμίως, είναι αρκετά αυξητική, υπάρχει περιθώριο 

ανάπτυξης του κλάδου αν προσαρμοστεί έγκαιρα στις τάσεις της σύγχρονης 

εποχής μας. Διαφορετικά η αυξημένη σχετικά ζήτηση που εμφανίζεται θα 

καρπωθεί από ξένα προϊόντα που θα συμβάλλουν αρνητικά στο
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συναλλαγματικό μας εισόδημα. Η ιδιαιτερότητα του κλάδου επίσης είναι 

το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρίες δραστηριοποιούνται παράλληλα και 

στην ψύξη και στον κλιματισμό.

Στον πίνακα της επόμενης σελίδας δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της μελέτης

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

A 0,28 0,025 0,04

(Β.Ε.Δ.*=0,11) (Β.Ε.Δ.=0,12) (Β.Ε.Δ.=0,82)

Β 0,045 (τόνοι) 0,01 (τόνοι) 0,04 (τεμάχια)

Γ 0,68 0,53 -0,8

Δ -0,0773 -0,163 -0,0394

Ε 0,35 0,5 0,286

Ζ 0,08 0,03 0,06

Η 0,053 0,19 0,13

3*0 0,33 Μ 0,11

V 2,401 1,122 0,0466

* Βαθμός Εισαγωγικής Διείσδυσης

Στον παραπάνω πίνακα ο μέσος όρος των 17 βασικών κλάδων του Α.Ε.Π. 

είναι 1,7 τρις δραχμές. Ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης, μόνο στον κλάδο 

της Κεντρικής Θέρμανσης είναι πολύ μεγάλος άρα και ο δείκτης Balassa 

έχει αρνητικό πρόσημο και αφαιρείται.

Ο υπολογισμός του Α δείχνει ότι ο κλάδος του Αλουμινίου είναι ο 

μεγαλύτερος και καλύπτει σχεδόν όλη την Ελληνική αγορά. Ο υπολογισμός 

του Β έγινε για περίοδο μίας πενταετίας με καλύτερα αποτελέσματα και 

πάλι για τον κλάδο του Αλουμινίου. Ο υπολογισμός του Γ έχει σταθερή
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προς μειωτική τάση για το Αλουμίνιο, σταθερή προς αυξητική στα 

Ζυμαρικά και αυξητική στην Κεντρική Θέρμανση. Από τον Δ προκύπτει ότι 

ο πιο συγκεντρωμένος κλάδος είναι αυτός των Ζυμαρικών ο οποίος 

εμφανίζει και την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία ως προς την ακαθάριστη 

αξία παραγωγής.

Μεγαλύτερη κερδοφορία έχει ο κλάδος Αλουμινίου με αυξητικές τάσεις ενώ 

των Ζυμαρικών η τάση είναι έντονα μειωτική και περίπου σταθερή προς 

μειωτική της Κεντρικής Θέρμανσης. Περισσότερο αναλογικά φαίνεται να 

έχει επενδύσει ο κλάδος των Ζυμαρικών. Αντίθετα ο κλάδος του 

Αλουμινίου φαίνεται ότι έχει επενδύσει λιγότερο επειδή όπως έχει 

αναφερθεί η αξιοποίηση του εργοστασιακού δυναμικού είναι πολύ μικρή. 

Τέλος η τάση για αύξηση της ζήτησης σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα 

δίνει σαφή προτεραιότητα στον κλάδο του Αλουμινίου.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το μοντέλο λειτουργεί καλά τουλάχιστον 

στους κλάδους που έχει εφαρμοστεί. Όπως ήδη έχουμε πει βεβαίως η αξία 

του έγκειται κυρίως στην συγκρισιμότητα των επιμέρους δεικτών του για 

την εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων, παρά στην απλή αναφορά στο 

τελικό αποτέλεσμα.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμα με τα προαναφερθέντα 

αποτελέσματα και στην συνέχεια θα ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη του 

μοντέλου με την παράθεση των τελικών συμπερασμάτων.
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2,5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Σύμφωνα με την παραπάνω εφαρμογή φαίνεται ότι έπειτα από εξέταση των 

κλάδων όσοι παρουσιάζουν θετικό πρόσημο είναι από ελάχιστα έως πολύ 

ελκυστικοί ενώ κλάδοι που χαρακτηρίζονται με αρνητικό πρόσημο είναι 

από καθόλου έως ελάχιστα ενδιαφέροντες για μια μελλοντική επένδυση 

στην Ελλάδα.

Σε βάθος μελέτη μπορεί να γίνει έρευνα σε πολλούς κλάδους. Μία ωστόσο 

γρήγορη ματιά σε μερικούς που θεωρούμε ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζεται πιο κάτω.

Κλάδος Ασφαλειών.

Είναι από τους πιο Ελκυστικούς και αναπτυσσόμενους και παρουσίασε 

έναν από τους υψηλότερους δείκτες V» 2,7 που δικαιολογείται από την 

χαμηλή ζήτηση που παρουσιάζει αυτή την στιγμή ο κλάδος στην χώρα μας 

σε σχέση με την ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την απουσία πολλών και 

μεγάλων εταιριών με ψηλά μερίδια αγοράς και την υψηλή προστιθέμενη 

αξία. Πιστεύετε λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια θα φτάσει το 6% του Α.Ε.Π.
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Κλάδος Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).

Είναι ένας από τους πιο Ελκυστικούς κλάδους με υψηλό συντελεστή V® 2,2. 

Ο υψηλός αυτός δείκτης δικαιολογείται κυρίως από την μεγάλη 

δυσαναλογία ανταπόκρισης που έχει ο κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στην Ελλάδα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όταν εναρμονιστεί η 

Ελληνική με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και γίνει γνωστό και κατανοητό το 

σύστημα στην μεγάλη κατηγορία των μικρομεσαίων Ελληνικών 

επιχειρήσεων θα υπάρξει μεγάλη άνθηση. Σήμερα αυτό που διακρίνει τον 

κλάδο είναι ότι κυριαρχείται από 4-5 εταιρίες, θυγατρικές Τραπεζών και 

του Ο.Τ.Ε., που παρουσιάζουν πολύ καλά Οικονομικά αποτελέσματα τα 

τελευταία χρόνια. Αυτό σε συνάρτηση με τον προσδοκόμενο μέσο ρυθμό 

αύξησης της τάξης του 5% της Ελληνικής Οικονομίας σε σχέση με το 

αντίστοιχο 2,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η αγορά θα στραφεί 

μοιραία σε νέες χρηματοδοτικές μορφές όπως το Leasing.

Κλάδος Κινητής Τηλεφωνίας.

Αυτός ο κλάδος αν και θα περίμενε κανείς να είναι από τους πλέον 

Ελκυστικούς έδειξε έναν δείκτη της τάξης του V» 1,2. Σημαντικό παράγοντα 

γιαυτό έπαιξε ο έντονος ανταγωνισμός των τριών επιχειρήσεων που 

υπάρχουν στον κλάδο και το γεγονός ότι η Ελληνική αγορά μετ'α τους 

αρχικούς μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης φαίνεται να περνά στο στάδιο της 

ωριμότητας. Αυτό σε συνάρτηση με το αντίστοιχο στάδιο στην ζωή του 

κλάδου που φαίνεται να περνά στο στάδιο του κορεσμού για το σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος θα είναι 

περισσότερο ελκυστικός αν στραφεί σε νέες εκτός Ε.Ε. αγορές όπως των 

Βαλκανίων. Γενικότερα όμως επειδή ο συγκεκριμένος κλάδος από την φύση 

του είναι περισσότερο στραμμένος σε ευρύτερες περιοχές κάλυψης 

αναμένεται να υπάρξουν στρατηγικές συμμαχίες τέτοιες που θα μοιράσουν 

ανάλογα την Παγκόσμια πίττα. Κάτι τέτοιο όμως φυσικά παραπέμπει σε 

μεγάλα κεφάλαια κίνησης και ευρύτερα άρτια δομημένες επιχειρηματικές 

μονάδες.
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Κλάδος Πληροφορικής.

Πριν οτιδήποτε άλλο για τον κλάδο της Πληροφορικής πρέπει να τονίσουμε 

το εξής. Εξετάζοντας κανείς τον κλάδο σε σχέση με την ζήτηση των 

εφαρμογών του στην αγορά εργασίας θα έλεγε ότι είναι σαφώς η επένδυση 

του μέλλοντος. Επειδή όμως όπως είπαμε ο δείκτης που αναπτύχθηκε 

εξετάζει την περίπτωση της Ελκυστικότητας ίδρυσης μίας νέας μονάδας 

στον κλάδο θα πρέπει πρώτα από όλα να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά του. 

Έτσι για την πληροφορική θα πρέπει να γίνει μια διαίρεση της αγοράς σε 

δύο επιμέρους ενότητες. Τον κλάδο του software και τον κλάδο του 

hardware. Έτσι ενώ ο πρώτος παρουσιάζει ένα εκπληκτικά μεγάλο 

συντελεστή V ο δεύτερος αντίθετα έχει έναν μικρό συντελεστή. Έτσι ενιαίος 

ο κλάδος παρουσιάζει ένα σύνολο της τάξης του V«l,15 που 

ομολογουμένως δεν είναι ο αναμενόμενος. Αυτό από μόνο του οδηγεί σε 

μια νέα διάσταση την εργασία. Ότι επιμέρους δραστηριότητες που μπορούν 

να αποτελέσουν ενιαίες οντότητες πρέπει να εξετάζονται χωριστά γιατί 

μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική εικόνα από ότι ολόκληρος ο κλάδος. 

Έπειτα και από τα παραπάνω που παρουσιάστηκαν συνοπτικά ώστε να 

δώσουν το στίγμα μερικών σημείων που πρέπει να προσεχθούν κατά την 

εύρεση του δείκτη V κάθε κλάδου παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα 

τα τελικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν για την προσπάθεια 

αποτύπωσης σε έναν δείκτη της έννοιας της Ελκυστικότητας των 

Βιομηχανικών κλάδων της Οικονομίας ενός κράτους.

7_____Συμπεράσματα

Στην πιο πάνω εργασία προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο που 

να μετρά την ελκυστικότητα ίδρυσης στην Ελλάδα μιας νέας μονάδας ενός 

Βιομηχανικού κλάδου. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου δείκτη 

που ουσιαστικά παίρνει υπόψη του επιμέρους δείκτες και περιγράφει την 

κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στο χώρο. Αν το εξαγόμενο 

αποτέλεσμα του δείκτη είναι θετικό και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, ο
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κλάδος στην Ελλάδα είναι αναπτυγμένος και υπάρχουν ακόμη πολλά 

περιθώρια ανάπτυξης. Αυτό βέβαια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια νέα 

επένδυση, όταν διατίθενται βέβαια οι απαραίτητοι πόροι, θα είναι βιώσιμη 

αν ακολουθηθούν φυσικά και οι απαραίτητες προϋποθέσεις των "business 

plan" που καταρτίζονται πάντα σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η αξία του δείκτη έγκειται σε μερικά από τα κάτωθι στοιχεία που μας 

προσφέρει όπως.

S Ευκολία εύρεσης των επιμέρους δεικτών 

S Απλότητα στην ανάπτυξη και έκφραση του μοντέλου 

S Δυνατότητα επιμέρους συγκρίσεων με άλλους κλάδους στην Ελλάδα ή 

ίδιους κλάδους σε άλλες χώρες όταν μπορούν να συλλεχθούν στοιχεία 

S Εξέτασή του δείκτη σε βάθος χρόνου (Δυναμική προσέγγιση) και 

παρακολούθηση της τάσης του

S Συμπλήρωση των στοιχείων με αναφορά στις τάσεις των επιμέρους 

δεικτών

S Όροι με σχετικά ομοειδή όρια έκτασης και άρα αποτέλεσμα 

S Εφαρμογή του δείκτη σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας 

■S Ευελιξία ως προς την συλλογή και την ανάπτυξη των στοιχείων των 

επιμέρους δεικτών

S Δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα.

Καταλήγοντας πρέπει να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι η 

δικαίωση αυτής της μελέτης μπορεί να προέλθει μόνο από την εφαρμογή 

του σε πρακτική πλέον βάση κατά το στάδιο χάραξης της Στρατηγικής των 

Επιχειρήσεων ή καλύτερα των διεθνών οργανισμών.

Είναι πάντως βέβαιο ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης η μελέτη αυτή 

θα αποτελεί ένα επιπλέον όπλο των επιχειρήσεων, στην προσπάθειά τους να 

σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πλάνα δράσης σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές.
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