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Abstract 

This paper is a study which tries to form an attractiveness index, in order to help 

a want to be businessman choose the best industry to enter. First of all, the concept 

of attractiveness is described and the most popular business tools follow. In 

particular, Porter’s model and the GE Matrix are explained in detail, as well as the 

purpose of this thesis. Afterwards, past research is mentioned so that the reader can 

compare the existing models. Before describing the index and the methodology 

which is followed in order to extract it, the paper presents the most popular indexes 

which depict an industry’s profitability, competition, market share, long and short 

term plans. Finally, after modulating the index, it is applied in several industries so 

that we can see if it produces logical conclusions and further research is suggested.  



                                                                          Ανάπτυξη ∆είκτη Μέτρησης Ελκυστικότητας Κλάδων                                                                                                                  

 4 

Εισαγωγή 

Η αναγνώριση της σηµασίας της επιχειρηµατικότητας στη διαδικασία της 

οικονοµικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στα πλαίσια των σύγχρονων απαιτήσεων για µια 

ολοένα πιο ευέλικτη και δυναµική οικονοµία, έχει τονώσει το ενδιαφέρον για την 

παρακολούθηση της δηµογραφίας των επιχειρηµατικών µονάδων. Οι νέες 

επιχειρήσεις συνεισφέρουν στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη της 

καινοτοµίας και την οικοδόµηση ενός πλέγµατος οικονοµικών σχέσεων µε 

ευεργετικές, πολλαπλασιαστικές επιδράσεις για το σύνολο της οικονοµίας. 

Ταυτόχρονα βέβαια, η γέννηση νέων εταιριών συνοδεύεται από - και πολλές φορές 

προκαλεί - τη διάλυση άλλων επιχειρηµατικών µονάδων, των οποίων οι παραγωγικοί 

συντελεστές παύουν να απασχολούνται και απελευθερώνονται. Παρά τους 

βραχυχρόνιους κλυδωνισµούς που προκαλούνται, αυτές οι συνεχείς ροές και εκροές 

πόρων µεταξύ επιχειρηµατικών κλάδων και γεωγραφικών περιοχών συνθέτουν την 

διαδικασία της "δηµιουργικής καταστροφής" που επιτρέπει τον µετασχηµατισµό της 

οικονοµίας στο πέρασµα του χρόνου. 

Την πενταετία 1999-2003 ιδρύθηκαν 24.681 νέες επιχειρήσεις, εκ των οποίων στις 

31.12.2003 συνέχιζαν τη λειτουργία τους οι 22.913 (ποσοστό 92,8%). Ο αριθµός των 

νέων επιχειρήσεων αυξανόταν την περίοδο 1999-2001, ενώ το 2002 ανεκόπη υπό το 

βάρος του δυσµενούς επιχειρηµατικού κλίµατος που προκάλεσε η επιβράδυνση της 

ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας. Το 2003, ο αριθµός των νέων επιχειρήσεων 

ανέκαµψε και δηµιουργήθηκαν 4.657 νέες επιχειρήσεις µε συνολικά κεφάλαια € 1.094 

εκ., δηλαδή µε µέσο κεφάλαιο € 235 χιλ. Κατά µέσο όρο, την τελευταία πενταετία, το 

µεγαλύτερο µερίδιο των νέων επιχειρήσεων δηµιουργούνται στον τοµέα των 

υπηρεσιών (46,4%), ενώ ακολουθούν το εµπόριο µε 29,9%, η βιοµηχανία µε 16,5% 

και ο τουρισµός µε 7,2%. 

Τη διετία 2000-2001 συστάθηκε µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων µε µεγάλο αρχικό 

κεφάλαιο (κυρίως στους τοµείς ενέργειας, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τραπεζικών 

υπηρεσιών, δόµησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας). Η µεγάλη αύξηση των 

κεφαλαίων το 2000 συνοδεύεται από µια διόγκωση του µεριδίου του τοµέα των 

υπηρεσιών, όπου περιλαµβάνονται οι εταιρίες φυσικού αερίου, οι τράπεζες, οι 

συµµετοχικές, οι οικοδοµικές-τεχνικές εταιρίες και άλλοι δυναµικοί κλάδοι της 

ελληνικής οικονοµίας µε µεγάλα αρχικά κεφάλαια. Το 2003, το µερίδιο των 

κεφαλαίων νέων επιχειρήσεων στον τοµέα των υπηρεσιών ανήλθε σε 59,2%, 

διευρυνόµενο εις βάρος κυρίως της βιοµηχανίας (στο 14,4%) και των τουριστικών 

επιχειρήσεων (στο 5,8%). 

Με βάση τον αριθµό των νέων επιχειρήσεων, οι τεχνικές-οικοδοµικές εταιρίες 

κατέχουν την πρώτη θέση. Ο µεγάλος αριθµός νέων τεχνικών-οικοδοµικών εταιριών 

ασφαλώς συναρτάται µε την έντονη οικοδοµική δραστηριότητα που αναπτύσσεται τα 

τελευταία έτη, τόσο στο δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα. Το 5,5% των νέων 
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επιχειρήσεων της πενταετίας προσφέρουν υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, ενώ 

σηµαντικός είναι και ο αριθµός εστιατορίων-κέντρων διασκέδασης, εταιριών ακίνητης 

περιουσίας και ξενοδοχειακών µονάδων. ∆εν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι όλοι οι 

κλάδοι ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των υπηρεσιών.  

Στο σύνολο της πενταετίας κυριαρχούν επιχειρήσεις µε πολύ µεγαλύτερες 

απαιτήσεις σε αρχικά κεφάλαια: εταιρίες ενέργειας-νερού 11,9%, συµµετοχικές 8,9%, 

ΑΕΕΧ 8,7%, τράπεζες 6,4% και ξενοδοχεία 6%. Τα στοιχεία αυτά όµως 

κατευθύνονται σε µεγάλο βαθµό από τη διετία 2000-2001, ενώ το 2003, την πρώτη 

θέση καταλαµβάνουν οι διάφορες υπηρεσίες (19,7%), ακολουθούν τα σούπερ-µάρκετ 

και πολυκαταστήµατα (8,6%), οι συµµετοχικές (8,1%), οι τεχνικές-οικοδοµικές 

(7,4%) και οι εταιρίες ακίνητης περιουσίας (7,1%). 

Εστιάζοντας τώρα την προσοχή µας στον κλάδο της βιοµηχανίας, ο οποίος 

συνεισέφερε το 16,5% των νέων επιχειρήσεων και το 13,8% των αρχικών κεφαλαίων 

την περίοδο 1999-2003, την περίοδο 1999-2001 ο αριθµός των επιχειρήσεων 

σηµείωνε άνοδο, ενώ έκτοτε η τάση αυτή έχει αντιστραφεί. Το 2003 συστάθηκαν 

738 νέες επιχειρήσεις από τις οποίες, οι 137 ανήκαν στον κλάδο των ειδών 

διατροφής. Πέραν τούτου, σηµαντικά µερίδια στον αριθµό των νέων επιχειρήσεων 

στον τοµέα της βιοµηχανίας, κατέχουν συστηµατικά οι κλάδοι αγροτικών προϊόντων, 

µεταλλικών προϊόντων και κατασκευών, καθώς και προϊόντων µη-µεταλλικών 

ορυκτών. Σηµαντικός αριθµός νέων βιοµηχανικών επιχειρήσεων στρέφεται επίσης 

στον κλάδο των εκδόσεων - εκτυπώσεων - γραφικών τεχνών, αλλά και στη 

βιοµηχανία ενδυµάτων - εσωρούχων και αξεσουάρ, αν και τα αρχικά κεφάλαια που 

κινητοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις είναι κατά κανόνα αρκετά χαµηλότερα. 

Όπως είναι αναµενόµενο, η Αττική συγκεντρώνει το 59,8% των νέων 

επιχειρήσεων και το 64,3% των συνολικών αρχικών κεφαλαίων. Οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις επιµερίζονται µεταξύ των άλλων περιφερειών, µε την Κεντρική 

Μακεδονία (δηλαδή ουσιαστικά το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης) να 

συγκεντρώνει 15% των εταιριών και 16,5% των κεφαλαίων, ενώ ακολουθεί η Κρήτη 

µε 4,6% των επιχειρήσεων και 4,2% των κεφαλαίων [31].  

Σύµφωνα λοιπόν, µε τα στοιχεία της παραπάνω µελέτης της ICAP σχετικά µε τις 

νέες επιχειρήσεις στην χώρα µας, παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλλαγές και ραγδαία 

ανάπτυξη της αγοράς. Το επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται πως εντάθηκε, οπότε θα 

ήταν πολύ χρήσιµο σε κάθε δυνητικό επενδυτή να είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιο 

κλάδο ενδείκνυται να δραστηριοποιηθεί. Πώς όµως µπορεί να το πετύχει αυτό; Πώς 

µετράται η ελκυστικότητα ενός κλάδου; Συνήθως, οι περισσότεροι επιχειρηµατίες 

απευθύνονται σε εταιρίες συµβούλων και µε τη βοήθεια των λεγόµενων business 

plan, µε ορίζοντα µια πενταετία, προϋπολογίζουν ακόµη και τις ταµειακές ροές που 

θα προκύψουν από την έναρξη της όποιας δραστηριότητας. Πριν φτάσει κανείς όµως 

σε αυτό το στάδιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να υπήρχε κάποιο εργαλείο που να 
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οδηγούσε στον αποτελεσµατικό εντοπισµό ενός κλάδου που θα µπορούσε να είναι 

προσοδοφόρος για µια νέα επιχείρηση. 

Σηµαντικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι το 

µοντέλο του Porter, η µήτρα της GE και άλλα. Στην παρούσα εργασία, γίνεται µια 

προσπάθεια να αναπτυχθεί ένας δείκτης µέτρησης της ελκυστικότητας των κλάδων 

της Ελληνικής Οικονοµίας, στηριζόµενος σε δείκτες και εργαλεία µέτρησης τόσο του 

ανταγωνισµού, όσο και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Τελικός σκοπός είναι να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο δείκτης αυτός, µε κάποια απόκλιση, ως οδηγός στην 

επιλογή του κλάδου δραστηριοποίησης µιας νέας επιχείρησης.  
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Σκοπός της εργασίας 

Μέχρι τώρα, όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, οι περισσότεροι 

µελετητές/ερευνητές του θέµατος της ελκυστικότητας προσπάθησαν να 

κατασκευάσουν λίστες µε παράγοντες που την επηρεάζουν, στηριζόµενοι στο 

µοντέλο του Porter. Στη συνέχεια, οι διάφορες επιχειρήσεις που χρησιµοποιούσαν τις 

λίστες αυτές, έδιναν βαρύτητες στα κριτήρια ανάλογα µε το πόσο επηρέαζαν την 

επιχείρησή τους και µετρούσαν την ελκυστικότητα µε βάση τα ποιοτικά αυτά 

µοντέλα. Άλλες µελέτες πάλι, εξετάζουν το ζήτηµα της επιλογής του τόπου 

εγκατάστασης µιας νέας µονάδας, µε βασικό γνώµονα τη µείωση του κόστους 

µεταφοράς καθώς και την εύρεση και κάλυψη των αναγκών νέων αγορών.   

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα γίνει µια προσπάθεια ανάπτυξης ενός 

δείκτη µέτρησης της ελκυστικότητας ενός κλάδου. Συγκεκριµένα, αφού αναφερθούµε 

σε παλαιότερες προσπάθειες ανάπτυξης ενός τέτοιου µοντέλου, θα γίνει επιλογή των 

παραγόντων που θα κριθούν ότι µπορούν καλύτερα να περιγράψουν ποσοτικά και 

αντικειµενικά το πόσο ελκυστικός είναι ένας κλάδος σε κάποιον δυνητικό 

επιχειρηµατία που έχει επιλέξει την Ελλάδα ως χώρα εγκατάστασης της νέας 

επιχείρησής του και ο οποίος θέλει να στηριχθεί σε λογικά κριτήρια, ώστε να 

δηµιουργήσει ένα ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο και θα διαθέσει 

στην Ελληνική αλλά και την ευρύτερη Βαλκανική και παγκόσµια αγορά.  

Γνωρίζοντας ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν σαν στόχο τους την µεγιστοποίηση 

τους κέρδους – µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης, θα δηµιουργήσουµε ένα 

µοντέλο στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται τόσο κριτήρια – δείκτες που µετρούν την 

κερδοφορία, αλλά και κριτήρια – δείκτες σχετικά µε τον ανταγωνισµό και την 

αγορά. Επειδή όµως υπάρχουν και αρκετοί µη µετρήσιµοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ελκυστικότητα, όπως οι κοινωνικοπολιτικοί, θα θεωρήσουµε πως όλοι 

οι κλάδοι επηρεάζονται από αυτά τα κριτήρια το ίδιο. 

 



                                                                          Ανάπτυξη ∆είκτη Μέτρησης Ελκυστικότητας Κλάδων                                                                                                                  

 8 

Ορισµός της ελκυστικότητας 

Σύµφωνα µε τα επιστηµονικά λεξικά που κυκλοφορούν, ως ελκυστικότητα 

κλάδου ορίζεται η µέθοδος διαχωρισµού των επιχειρηµατικών µονάδων, που 

βασίζεται στο µέγεθος της αγοράς, στο ρυθµό ανάπτυξης, στην κερδοφορία, στον 

κύκλο ζωής των προϊόντων και σε άλλα σχετικά µέτρα-δείκτες. 

Πριν αναφερθούµε αναλυτικά στην έννοια της ελκυστικότητας κλάδου, καλό θα 

ήταν να διαχωρίσουµε το τι είναι κλάδος και τι είναι αγορά, δύο έννοιες που συχνά 

συγχέονται. Ο διαχωρισµός αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός επειδή οι σκέψεις 

σχετικά µε την ελκυστικότητα της αγοράς που κάποιος θέλει να υπηρετήσει, είναι 

τελείως διαφορετικές από αυτές σχετικά µε την ελκυστικότητα του κλάδου στον 

οποίο θέλει να δραστηριοποιηθεί και να ανταγωνιστεί.  

Ο κλάδος αποτελείται από πωλητές (δηλαδή οργανισµούς-επιχειρήσεις), που 

προσφέρουν προϊόντα ή οµάδες προϊόντων που είναι παρόµοια και κοντινά 

υποκατάστατα το ένα του άλλου. Για παράδειγµα, σε επίπεδο παραγωγού, υπάρχει ο 

κλάδος των ζαχαρωτών και ο κλάδος των αλµυρών σνακ. Υπάρχουν όµως και οι 

κλάδοι που παρέχουν την διανοµή αυτών των προϊόντων, όπως ο κλάδος των super 

market, ο κλάδος των εστιατορίων κτλ.  

Η αγορά αποτελείται από µια οµάδα ισχυόντων και/ή πιθανών αγοραστών, οι 

οποίοι έχουν την διάθεση και δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα (αγαθά ή 

υπηρεσίες), ώστε να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες ή επιθυµίες τους. Οπότε οι 

αγορές αποτελούνται από αγοραστές/καταναλωτές (άτοµα ή οργανισµούς µε τις 

ανάγκες τους) και όχι από προϊόντα. Για παράδειγµα, µια τέτοια αγορά αποτελείται 

από τους εργαζόµενους, που θέλουν να γευµατίσουν τρώγοντας κάτι πρόχειρο στο 

µεσηµεριανό διάλειµµα. Αυτή η αγορά ονοµάζεται αγορά ατόµων που επιθυµούν 

σνακ κατά την διάρκεια της εργασίας τους [24].  

Ο Michael Porter, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, αναγνώρισε τις δυνάµεις που 

καθορίζουν την ελκυστικότητα ενός κλάδου σε macro επίπεδο. Οι πέντε αυτές 

δυνάµεις είναι καθοριστικές στην κερδοφορία οποιουδήποτε κλάδου και σηµαντικό να 

τις γνωρίζει ο κάθε νέος επιχειρηµατίας: 

 η απειλή νεοεισερχόµενων στον κλάδο: αν είναι εύκολο για κάποιον να µπει 

στον κλάδο, να προσθέσει νέα δυναµικότητα και να επηρεάσει τις τιµές, θα 

έχει ως αποτέλεσµα να µειωθούν τα κέρδη, ενώ αν υπάρχουν σηµαντικά 

εµπόδια εισόδου, όλες οι εταιρίες µπορούν να πάνε καλύτερα. 

 η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών: καθορίζει τα περιθώρια που 

µπορούν να κινηθούν οι τιµές των αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρονται, 

δηλαδή αν οι καταναλωτές είναι πιο δυνατοί από τους επιχειρηµατίες 

µπορούν να προκαλέσουν την µείωση των τιµών, να αυξήσουν τις δωρεάν 

υπηρεσίες, ή να αναγκάσουν τις επιχειρήσεις να κρατούν απόθεµα που 

γεννά µε τη σειρά του κόστη και κινδύνους. 
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 η αγοραστική δύναµη των προµηθευτών: καθορίζουν το πόσο υψηλή θα 

είναι η τιµή του προϊόντος που θέλεις να αγοράσεις, αν λοιπόν είναι πολλοί 

δεν µπορούν να ανεβάσουν τιµές, αν όµως είναι λίγοι, η επιχείρηση θα 

πρέπει να πληρώσει ότι ζητήσουν. 

 η απειλή από υποκατάστατα: οι καταναλωτές πάντα βρίσκουν τρόπους να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, οπότε αν έχουν πολλές εναλλακτικές, αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των εσόδων. 

 το µέγεθος του ανταγωνισµού: αν ο ανταγωνισµός είναι έντονος και 

υπάρχει µεγάλη πιθανότητα κάποιος να επιτίθεται στη θέση που θα έχεις, 

τότε ο κλάδος δεν είναι ελκυστικός, ενώ αν ο ανταγωνισµός επικεντρώνεται 

στις εντυπώσεις και στην υπηρεσία, αντί στην µείωση των τιµών, τότε ο 

κλάδος µπορεί να είναι κερδοφόρος. 

Εφόσον ο νέος επιχειρηµατίας αποφασίσει τον κλάδο στον οποίο θέλει να 

δραστηριοποιηθεί, θα πρέπει να αναρωτηθεί και να ελέγξει κάθε µία από τις 5 αυτές 

δυνάµεις, ώστε να καθορίσει αν είναι ευνοϊκές ή όχι. Όσες περισσότερες είναι 

ευνοϊκές, τόσο πιο ελκυστικός είναι ο κλάδος. Οι νέοι αυτοί επιχειρηµατίες θα πρέπει 

να εξετάσουν πολύ καλά το όλο θέµα, επειδή τυχόν σοβαρά προβλήµατα σε µια από 

τις δυνάµεις µπορεί να είναι αρκετά για να ανατρέψουν την ισορροπία τους, οπότε και 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις βαρύτητες που θα δώσουν σε κάθε µια από 

αυτές. Το να αναγνωριστούν τα προβλήµατα αυτά από νωρίς, δίνει την ευκαιρία 

στους εν δυνάµει επιχειρηµατίες να σχεδιάσουν µε ποιο τρόπο θα µπορούσαν να 

αντιµετωπίσουν αυτά τα προβλήµατα ή αν θα πρέπει να εγκαταλείψουν το σχέδιο 

εξολοκλήρου, εφόσον τα προβλήµατα είναι πολύ σοβαρά.  

Πέραν της macro ανάλυσης της ελκυστικότητας ενός κλάδου, είναι σηµαντικό να 

εξεταστεί το όλο εγχείρηµα και από την micro πλευρά.  

Ακόµη κι αν οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να αγοράσουν το προϊόν της 

νεοεισερχόµενης εταιρίας στον κλάδο, ένα νέο εγχείρηµα δεν πρόκειται να 

ευδοκιµήσει µακροχρόνια, αν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που φέρνει δεν µπορεί 

να διατηρηθεί, στην απειλή υποκατάστατων από νέους ανταγωνιστές ή αν το 

επιχειρηµατικό µοντέλο της νέας εταιρίας δεν έχει οικονοµική βιωσιµότητα.  

Η αξιολόγηση της διάρκειας του προτεινόµενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

απαιτεί να εξεταστεί η σχέση του εγχειρήµατος µε τους υπάρχοντες ανταγωνιστές, 

ώστε να κριθεί αν πρέπει να ιδρυθεί νέα εταιρία ή να γίνει προσπάθεια υλοποίησης 

τους εγχειρήµατος, µέσω µιας ήδη υπάρχουσας εταιρίας στον κλάδο. Ο στόχος είναι 

να καθοριστούν συγκεκριµένοι παράγοντες, που θα εµπλουτίσουν την δυνατότητα 

αυτού του σχεδίου να διατηρήσει το όποιο πλεονέκτηµα µπορεί να διαθέτει. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι: 

 η παρουσία ιδιοκτησιακών στοιχείων (πατέντες, βιοµηχανικά µυστικά κτλ) 

που άλλες εταιρίες δεν µπορούν να αναπαράγουν ή να µιµηθούν 
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 η πιθανότητα παρουσίας ανώτερων οργανωσιακών διαδικασιών, 

δυνατοτήτων ή πόρων που οι άλλες εταιρίες δεν θα µπορούν να µιµηθούν ή 

να αναπαράγουν 

 η παρουσία ενός οικονοµικά βιώσιµου επιχειρηµατικού µοντέλου  

 τα έσοδα, σε σχέση µε το απαιτούµενο επενδεδυµένο κεφάλαιο και τα 

εφικτά περιθώρια 

 το µερίδιο αγοράς και τα retention costs και το χρόνο που θα 

χρειαστεί για να αποκτήσει το συγκεκριµένο µερίδιο αγοράς 

 τα gross margins και την επάρκειά τους να καλύψουν τα κόστη 

υποδοµής ώστε να λειτουργήσει η επιχείρηση 

 τα χαρακτηριστικά του λειτουργικού κύκλου ρευστών, για 

παράδειγµα, πόσα χρήµατα πρέπει να είναι δεσµευµένα σαν κεφάλαιο 

κίνησης, πόσο γρήγορα θα πληρώνουν οι πελάτες, κάθε πότε θα 

πληρώνονται οι υπάλληλοι και οι προµηθευτές, σε σχέση µε τα 

περιθώρια που θα δηµιουργεί η επιχείρηση κτλ [24]. 

Είναι αρκετοί οι µελετητές που θέλησαν να καθορίσουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ελκυστικότητα ενός κλάδου δηµιουργώντας λίστες. Έτσι, οι Dickel 

and Mockler (1993) όρισαν τους παράγοντες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, 

τους οποίους και πρέπει µια εταιρία που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί σε 

κάποιον κλάδο, να βαθµολογήσει µε βαρύτητες από το 0 έως το 10. Επισηµαίνεται 

επίσης, πως κάθε επιχείρηση που µελετά την ελκυστικότητα ενός κλάδου, θα πρέπει 

να εξετάσει το πως ο κλάδος χειρίζεται τα λεγόµενα 4Ρ. Συγκεκριµένα, τι προϊόντα 

παράγονται, πως τιµολογούνται, τα ποσά που διατίθενται για την προώθησή 

τους και τέλος τα κανάλια διανοµής. 

Ο Certo and Peter (1991), διέκριναν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ελκυστικότητα ενός κλάδου σε κατηγορίες όπως η αγορά, ο ανταγωνισµός, η 

τεχνολογία, οι οικονοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Το σκεπτικό είναι όµοιο µε 

αυτό των Dickel and Mockler (1993), δηλαδή να δοθούν βαρύτητες. Τέλος, ας 

αναφερθούµε και στους Luffman et al. (1996), που κατέληξαν σε έντεκα 

χαρακτηριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα και φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 
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Παράγοντες Dickel and 

Mockler 

Παράγοντες Certo and 

Peter 

Παράγοντες Luffman et 

al. 

∆υνατότητα ανάπτυξης Μέγεθος αγοράς 

∆ιαποίκιλση της αγοράς Τµηµατοποίηση 

Κερδοφορία Ρυθµός ανάπτυξης αγοράς 

Ευαισθησία Φάση του κύκλου ζωής του 

προϊόντος  

Συγκέντρωση ∆ιαφοροποίηση προϊόντων 

Πωλήσεις 

Αγορά: 

Μέγεθος αγοράς, µέγεθος 

κρίσιµων τµηµάτων, ρυθµός 

ανάπτυξης/έτος, διαποίκιλση, 

ευαισθησία τιµής-εξυπηρέτησης, 

κυκλικότητα, εποχικότητα, 

διαπραγµατευτική δύναµη 

προµηθευτών Κερδοφορία 

Εξειδίκευση Κυκλικότητα 

Πίστη σε µάρκα 

Ανταγωνισµός: 

Είδη ανταγωνιστών, βαθµός 

συγκέντρωσης, αλλαγές στο 

είδος και στο µίγµα των 

ανταγωνιστών, αλλαγές στα 

µερίδια, ευκολία αντικατάστασης 

τεχνολογίας, βαθµός και είδη 

ολοκλήρωσης 

∆οµή του κλάδου 

∆ιανοµή Εµπόδια εισόδου 

Τιµολογιακή πολιτική 

Χρηµατοοικονοµικοί 

παράγοντες: 

Περιθώριο συνεισφοράς, 

παράγοντες µόχλευσης, 

καµπύλες εµπειρίας, εµπόδια 

εισόδου/εξόδου, χρήση 

δυναµικότητας 

Επίπεδο τεχνολογίας 

Κόστος Χαρακτηριστικά προµηθευτών 

Εξυπηρέτηση 

Τεχνολογικοί παράγοντες: 

Ωριµότητα και ευκολία 

προσαρµογής, διαφοροποίηση, 

πατέντες, πολυπλοκότητα, 

απαιτούµενη τεχνολογία 

Χαρακτηριστικά αγοραστών 

Τεχνολογία  

Ολοκλήρωση 

Κοινωνικοπολιτιστικοί 

παράγοντες: 

Νοµοθεσία, τάσεις - 

συµπεριφορές, αποδοχή από 

κοινωνία, ύπαρξη σωµατείων, 

βαθµός παρέµβασης από οµάδες 

ειδικού ενδιαφέροντος 

 

Ευκολία εισόδου/εξόδου   

Πίνακας 1. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα ενός κλάδου σύµφωνα µε 

διάφορους ερευνητές. 

 

Ο σχεδιασµός λοιπόν επιχειρηµατικών χαρτοφυλακίων (Business Portfolio 

Planning) έχει σηµαντική επίδραση στην θεωρία και πρακτική του στρατηγικού 

σχεδιασµού, µε αποτέλεσµα πολλά µαθήµατα και κείµενα να αφιερώνουν σηµαντικό 

µέρος τους, στις τεχνικές που αφορούν τον σχεδιασµό αυτό. Η βασική ιδέα στις 

τεχνικές αυτές είναι πως τα αποτελέσµατα µιας επιχειρηµατικής µονάδας είναι ένας 
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συνδυασµός «δύναµης» και «ελκυστικότητας» κλάδου. Παρακάτω θα αναφερθούµε 

αναλυτικά στις τεχνικές αυτές, µερικές από τις οποίες είναι το µοντέλο του Porter, 

η µήτρα της GE και άλλες. Στις τελευταίες αυτές τεχνικές που αναφέρθηκαν, οι δύο 

παραπάνω διαστάσεις αντιµετωπίζονται ως ανεξάρτητες. 

Παρόλο που µεγάλο µέρος της επιτυχίας των τεχνικών σχεδιασµού 

επιχειρηµατικών χαρτοφυλακίων ξεκινά από την απλότητά τους, ξεκαθαρίστηκε 

τελικά πως η ελκυστικότητα ενός κλάδου εξαρτάται από την φύση των πόρων της 

[Andrews 1971]. Οι Hofer και Schendel (1978) θεωρούν πως πρέπει να δοθούν 

βαρύτητες στα στοιχεία που καθορίζουν την ελκυστικότητα ενός κλάδου, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τους αντικειµενικούς στόχους της κάθε εταιρίας. Οι Hax και Majluf 

(1983) ρητά συµπεριλαµβάνουν παράγοντες που επηρεάζουν την εκάστοτε εταιρία 

και τους ανταγωνιστές της διαφορετικά. Μια σειρά λοιπόν από βιβλιογραφικές 

έρευνες ξεκίνησε να ορίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, αδύναµες εταιρίες ή 

εταιρίες σε µη ελκυστικούς κλάδους, µπορούν να ευηµερήσουν παρά τις προβλέψεις 

ειδικών (Hall, 1980; Hamermesh, Anderson and Harris, 1978; Woo and 

Cooper, 1982; Warnerfelt and Montgomery, 1986). Ας µην ξεχνάµε άλλωστε 

πως η πράξη έχει αποδείξει ότι επιχειρηµατικές ευκαιρίες µπορούν να προκύψουν και 

σε κλάδους που δεν είναι και τόσο ελκυστικοί. 
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Κεφάλαιο 1ο : Εργαλεία ανάλυσης κλάδου 

Το µοντέλο του Porter  

 
Σχήµα 1. Το µοντέλο του Porter για τις δυνάµεις που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό ενός 

κλάδου (1985). 

 

«Η οµάδα των δυνάµεων αυτών καθορίζει τη µέγιστη δυνατότητα κέρδους ενός 

κλάδου, όπου ο όρος κέρδος µετράται σε σχέση µε τα µακροχρόνια έσοδα επί του 

επενδεδυµένου κεφαλαίου» 

Michael E. Porter 

Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα, όσο πιο ισχυρή είναι κάθε µια από αυτές τις 

δυνάµεις, τόσο πιο περιορισµένες είναι οι δυνατότητες των επιχειρήσεων του κλάδου 

να αυξήσουν τις τιµές ή να κερδίσουν περισσότερα. Παρόλο που ο Porter αναφέρει 

Πιθανοί 

νεοεισερχόµενοι 

στον κλάδο 

Απειλή εισόδου νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο 

Καταναλωτές 

Αγοραστική 

δύναµη 

καταναλωτών 

Υποκατάστατα 

Απειλή υποκατάστατων 

προιόντων/υπηρεσιών 

Ανταγωνιστές του 

κλάδου 

 

 

 

 

Ανταγωνισµός 

ανάµεσα στις ήδη 

υπάρχουσες 

επιχειρήσεις 

Άλλες 

επιρροές 

∆ύναµη 

σωµατείων, 

κυβερνήσεις 

κτλ. 

Προµηθευτές 

Αγοραστική 

δύναµη 

προµηθευτών 
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µόνο πέντε δυνάµεις, εδώ προστέθηκε και µία ακόµη, ή οποία αντικατοπτρίζει την 

επίδραση των κυβερνήσεων, των τοπικών κοινωνιών και άλλων οµάδων. 

Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

Οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο φέρνουν νέα δυναµικότητα και επιθυµούν να 

κερδίσουν µερίδιο αγοράς και µερίδιο πόρων – προµηθειών. Είναι λοιπόν απειλή για 

τις ήδη εδραιωµένες εταιρίες του κλάδου. Η απειλή εισόδου εξαρτάται από την 

παρουσία εµποδίων εισόδου και από την αντίδραση των ήδη υπαρχόντων 

ανταγωνιστών. Συνήθη πιθανά εµπόδια εισόδου είναι: 

 οι οικονοµίες κλίµακας 

 η διαφοροποίηση προϊόντων  

 οι απαιτήσεις σε κεφάλαια 

 τα κόστη από την αλλαγή ήδη εδραιωµένων προϊόντων 

 η πρόσβαση στα κανάλια διανοµών 

 τα µειονεκτήµατα λόγω κόστους, ανεξάρτητα από το µέγεθος 

 οι κυβερνητικές πολιτικές  

Ανταγωνισµός ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου 

Στους περισσότερους κλάδους οι επιχειρήσεις είναι εξαρτηµένες η µια από την 

άλλη. Μια κίνηση ανταγωνισµού από µια εταιρία, έχει επίδραση στους ανταγωνιστές 

της και µπορεί να προκαλέσει αντίποινα. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Porter ο έντονος 

ανταγωνισµός σχετίζεται µε την παρουσία διαφόρων παραγόντων 

συµπεριλαµβανοµένου: 

 του αριθµού των ανταγωνιστών 

 του ρυθµού ανάπτυξης του κλάδου 

 των χαρακτηριστικών των προϊόντων/υπηρεσιών  

 του µεγέθους που έχουν τα σταθερά κόστη 

 της δυναµικότητας 

 τα εµπόδια εξόδου από τον κλάδο 

 την ποικιλία των ανταγωνιστών 

Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα/υπηρεσίες 

Τα υποκατάστατα είναι τα προϊόντα εκείνα που είναι φαίνονται διαφορετικά αλλά 

ικανοποιούν τις ίδιες ανάγκες µε κάποιο άλλο προϊόν.  

«Τα υποκατάστατα περιορίζουν τα έσοδα ενός κλάδου, τοποθετώντας ανώτατο 

όριο στις τιµές που οι εταιρίες µπορούν να βάλουν ώστε να έχουν κέρδος» είπε ο 

Porter. 

Αγοραστική δύναµη καταναλωτών 

Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να ρίξουν τις τιµές, να «κάνουν παζάρι» 

για καλύτερη ποιότητα ή περισσότερες υπηρεσίες, ή ακόµη και να στρέψουν τους 

ανταγωνιστές ενάντια τον ένα στον άλλο. Οι καταναλωτές λοιπόν είναι δύναµη 

εφόσον: 

 ο καταναλωτής αγοράζει µεγάλη ποσότητα προϊόντος 
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 ο καταναλωτής µπορεί να προχωρήσει σε κάθετη ολοκλήρωση προς τα 

πίσω, παράγοντας το προϊόν/υπηρεσία µόνος 

 υπάρχουν πολλοί προµηθευτές 

 η αλλαγή προµηθευτή δεν κοστίζει 

 το προϊόν αντιπροσωπεύει ένα υψηλό ποσοστό από τα καταναλωτικά κόστη, 

οπότε και αποτελεί κίνητρο για να ψάξει κανείς χαµηλότερη τιµή 

 ο καταναλωτής κερδίζει λίγα και άρα είναι ευαίσθητος σε ότι αφορά το 

κόστος  

 το προϊόν δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία στην τελική ποιότητα του προϊόντος 

που παράγει ο καταναλωτής, οπότε και µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί  

Αγοραστική δύναµη προµηθευτών 

Οι προµηθευτές µπορούν να επηρεάσουν τον κλάδο µε την δυνατότητα να 

αυξήσουν τις τιµές ή να µειώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Οι προµηθευτές 

µπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα δυνατοί αν: 

 ο κλάδος των προµηθευτών κυβερνάται από λίγες εταιρίες 

 το προϊόν των προµηθευτών είναι µοναδικό 

 δεν υπάρχουν υποκατάστατα 

 οι προµηθευτές µπορούν να προχωρήσουν σε κάθετη ολοκλήρωση προς τα 

εµπρός, µε αποτέλεσµα να ανταγωνίζονται απευθείας τους πελάτες τους 

 αν ο αγοραστής του προϊόντος του προµηθευτή, χρειάζεται µόνο µικρή 

ποσότητα προϊόντος και έτσι είναι ασήµαντος για τον προµηθευτή 

∆ύναµη άλλων οµάδων  

Η έκτη αυτή δύναµη που προστέθηκε, αντιπροσωπεύει διάφορες οµάδες του 

περιβάλλοντος στο οποίο επιβιώνει ο κλάδος κι αποτελείται από οµάδες κοινωνικές 

όπως τοπικές κοινωνίες, κυβερνήσεις, πιστωτές, εργατικά / εµπορικά σωµατεία, 

µετόχους ή και συµπληρωµατικές εταιρίες, δηλαδή εταιρίες των οποίων τα προϊόντα 

συµπληρώνουν τα προϊόντα του κάθε κλάδου όπως ο κλάδος των 

αυτοκινητοβιοµηχανιών και ο κλάδος των παραγωγών λάστιχων [6].  

 

Η µήτρα της General Electric 

Η General Electric µε τη βοήθεια της εταιρίας συµβούλων McKinsey, ανάπτυξε µια 

µήτρα αρκετά πολύπλοκη. Όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί, η µήτρα 

περιλαµβάνει 9 κελιά που βασίζονται στην µακροχρόνια ελκυστικότητα του κλάδου 

που δραστηριοποιείται µια επιχείρηση και στην ανταγωνιστική θέση της. Η έννοια της 

ελκυστικότητας περιλαµβάνει τον ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, την κερδοφορία του 

κλάδου, το µέγεθος, τις τιµολογιακές πρακτικές µεταξύ άλλων ευκαιριών απειλών. Η 

δύναµη της επιχείρησης ή αλλιώς η ανταγωνιστική της θέση περιλαµβάνει την θέση 

από τεχνολογική άποψη, την κερδοφορία της επιχείρησης, το µέγεθος µεταξύ άλλων 

δυνάµεων και αδυναµιών της επιχείρησης. 
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Το µέγεθος κάθε κύκλου στο παραπάνω σχήµα είναι ανάλογο του µεγέθους του 

κάθε κλάδου µε βάση τις πωλήσεις, ενώ οι φέτες εντός των κύκλων παριστάνουν το 

µερίδιο αγοράς κάθε σειράς προϊόντος ή επιχειρηµατικής µονάδας. Γίνεται αντιληπτό 

πως η µήτρα GE είναι µια βελτιωµένη έκδοση της µήτρας BCG µια και στην µήτρα 

των 9 κελιών λαµβάνονται υπόψη περισσότερες µεταβλητές. Για παράδειγµα, η 

ελκυστικότητα ενός κλάδου µπορεί να αξιολογηθεί µε πολλούς τρόπους, οπότε 

δίνεται η ελευθερία στον κάθε χρήστη να επιλέξει τα κριτήρια που θεωρεί πιο σωστά 

σε κάθε περίπτωση.  

Όπως όµως όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην προσπάθεια ανάλυσης 

ενός κλάδου, έχει τα εξής µειονεκτήµατα: 

 είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και δυσκίνητη  

 παρόλο που οι υπολογισµοί της ελκυστικότητα ενός κλάδου και της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης φαίνονται αντικειµενικοί, στην 

πραγµατικότητα είναι υποκειµενικές κρίσεις που µπορούν να ποικίλουν από 

άτοµο σε άτοµο και τέλος, 

 δεν µπορεί να προβλέψει τη θέση νέων προϊόντων σε αναπτυσσόµενες 

εταιρίες [6].  

   

Νικητές Ε 

Χαµένοι G 

Μεσαία 

Χαµηλή 

∆υνατή Μεσαία Χαµηλή 

Ανταγωνιστική θέση 

Ελκυστικότητα 

κλάδου 

Σχήµα 2. Η µήτρα της GE 

Υψηλή 

Νικητές Α Νικητές Β 

Ερωτηµατικά C 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις F 
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Profit  

Producers 
Χαµένοι H 



                                                                          Ανάπτυξη ∆είκτη Μέτρησης Ελκυστικότητας Κλάδων                                                                                                                  

 17 

Κεφάλαιο 2ο : Βιβλιογραφική έρευνα 

Παλαιότερες διπλωµατικές πάνω στο θέµα 

Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας έγιναν και άλλες προσπάθειες από µεταπτυχιακούς 

φοιτητές, να αναπτύξουν κάποιο δείκτη µέτρησης ελκυστικότητας κλάδου, είτε αυτό 

αφορούσε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, είτε περιοριζόταν στον 

κλάδο της βιοµηχανίας ή τον κλάδο των υπηρεσιών. 

Συγκεκριµένα, ο Κωσταδήµας Χρήστος, µετά από µια λεπτοµερή ανάλυση του 

θέµατος κατέληξε στον παρακάτω δείκτη µέτρησης της ελκυστικότητας των κλάδων 

της ελληνικής οικονοµίας: 

V= A+B+Γ-∆+Ε+Ζ+Η+3Θ, όπου 

Α: το µέγεθος της αγοράς σε δραχµές µε όρια [0-1] 

Β: ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς σε τεµάχια, κιλά κλπ. µε όρια [-1,1] 

Γ: η εξαγωγική και εισαγωγική διείσδυση σε τεµάχια, κιλά κλπ. µε όρια [-1,1] 

∆: ο ετήσιος βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς σε δραχµές µε όρια [-1,0] 

Ε: η προστιθέµενη αξία των προϊόντων σε δραχµές µε όρια [0,1] 

Ζ: το καθαρό περιθώριο κέρδους σε δραχµές µε όρια [0,1] 

Η: οι επενδύσεις του κλάδου σε δραχµές µε όρια [0,1] 

Θ: η τάση της ζήτησης σε τεµάχια, κιλά κλπ. µε όρια [-1,1] 

Όλες οι παραπάνω µονάδες µετατρέπονται σε ποσοστά ώστε να συνοψίζονται σε ένα 

οµοειδές µαθηµατικό σχήµα, οπότε και τα όρια του δείκτη τυπικά είναι -6 < V < 9, αν 

και για το 99% των περιπτώσεων τα όρια είναι -2 < V < 4. Ο συντελεστής βαρύτητας 

όλων των δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν είναι η µονάδα, εκτός του λόγου της κατά 

κεφαλήν κατανάλωσης σε Ελλάδα και Ευρώπη, που θεωρείται ο σηµαντικότερος από 

όλους και του δίνεται ο συντελεστής 3, ώστε να ακολουθείται η ζήτηση στα προϊόντα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τον παραπάνω τύπο προκύπτουν ακόµη ο 

βαθµός αυτάρκειας, η ένταση του ανταγωνισµού και οι προοπτικές του κλάδου, τόσο 

όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα, όσο και την κάλυψη της ζήτησης της 

ευρύτερης αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης [38].  

Ο προτεινόµενος δείκτης εκτίµησης ελκυστικότητας κλάδου για τις βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις από την Στούπα Κωνσταντίνα ακολουθεί: 

V= A+B-Γ+∆+Ε, όπου 

Α: ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς 

Β: ο ρυθµός µεταβολής των εξαγωγών 

Γ: ο δείκτης Herfindahl 

∆: η αποδοτικότητα επενδεδυµένων κεφαλαίων 

Ε: το καθαρό περιθώριο κέρδους 
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Επειδή στο συνολικό δείκτη συµµετέχουν µεγέθη των οποίων οι τιµές δεν έχουν άνω 

και κάτω όριο, το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη που προέκυψε. Στόχος είναι να 

καθορίσουµε από ποια τιµή και µετά µπορούµε να εξάγουµε θετικά συµπεράσµατα 

για την ελκυστικότητα ενός κλάδου. Γενικότερα, όσο µεγαλύτερη η τιµή του δείκτη, 

τόσο ελκυστικότερος ο κλάδος. Αντίθετα, αν ο δείκτης πάρει αρνητικές τιµές, τότε ο 

κλάδος διέρχεται κρίση. Παρατηρήθηκε λοιπόν ύστερα από διεξοδική µελέτη ότι, για 

κλάδους του βιοµηχανικού τοµέα, τιµή του δείκτη πάνω από το 50, δηλώνει ότι ο 

κλάδος έχει επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ τιµές του δείκτη κάτω του 20 χαρακτηρίζουν 

αρνητική πορεία για τον κλάδο [39].  

Μια παρόµοια προσπάθεια έγινε και για τον τοµέα των υπηρεσιών όπου ο δείκτης 

που προέκυψε φαίνεται παρακάτω: 

V= Α-Γ+∆+Ε, όπου 

Α: ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς 

Γ: ο δείκτης Herfindahl 

∆: η αποδοτικότητα επενδεδυµένων κεφαλαίων 

Ε: το καθαρό περιθώριο κέρδους 

Τα συµπεράσµατα σχετικά µε τον δείκτη αυτό είναι όµοια µε πριν. Παρατηρήθηκε 

λοιπόν µετά από µελέτη σε κλάδους του τοµέα υπηρεσιών ότι, τιµές του δείκτη άνω 

του 20, δηλώνουν ελκυστικό κλάδο, ενώ τιµές του δείκτη κάτω του 5 δηλώνουν 

κλάδο χωρίς επενδυτικό ενδιαφέρον [40].  
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Κεφάλαιο 3ο : Ανάλυση δεικτών 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες δεικτών που 

χρησιµοποιούνται ευρέως τόσο σε κλαδικές µελέτες, όσο και για να περιγράψουν την 

οικονοµική κατάσταση µιας χώρας. Σκοπός είναι να αναλυθούν, ώστε τελικά να 

επιλεγούν αυτοί που θεωρείται ότι µπορούν να περιγράψουν καλύτερα τον δείκτη 

µέτρησης ελκυστικότητας κλάδων. 

 

∆είκτες χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Για να είναι εφικτή η σύγκριση και η αξιολόγηση των επιδόσεων επιχειρήσεων που 

ανήκουν στον ίδιο κλάδο, χρησιµοποιούνται οι χρηµατο-οικονοµικοί δείκτες. Με τη 

βοήθεια των δεικτών αυτών άρχισε να συστηµατοποιείται η µελέτη της οικονοµικής 

πορείας των επιχειρήσεων, µιας και µε τη χρήση τους ελέγχεται η σχέση µεταξύ των 

διαφόρων οµάδων περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων του παθητικού.  

Απώτερος στόχος της χρηµατο-οικονοµικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισµός των 

δυνάµεων και αδυναµιών µιας επιχείρησης, ώστε να διαπιστωθεί το πόσο ισχυρή και 

κερδοφόρα είναι έναντι των ανταγωνιστών της. Κατ’ επέκταση λοιπόν η χρήση των 

µέσων όρων των δεικτών αυτών, µπορεί να περιγράψει από χρηµατο-οικονοµική 

πλευρά και την κατάσταση του κλάδου.  

Οι Dickel and Mockler (1993) ανέφεραν πως η χρηµατο-οικονοµική ανάλυση 

γίνεται από δείκτες που διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 ∆είκτες κερδοφορίας, που δείχνουν την απόδοση µιας επιχείρησης 

σύµφωνα µε τις πωλήσεις ή σύµφωνα µε το επενδεδυµένο κεφάλαιο, 

 ∆είκτες χρηµατο-οικονοµικής µόχλευσης, που καθορίζουν το 

περιθώριο ασφάλειας µιας επιχείρησης µετρώντας το βαθµό 

χρηµατοδότησής της από ξένα κεφάλαια, 

 ∆είκτες ρευστότητας, που ελέγχουν το πως ανταποκρίνεται µια 

επιχείρηση στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και τέλος,  

 ∆είκτες δραστηριότητας, που µετρούν την αποτελεσµατική χρήση των 

διάφορων περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης. 

Σύµφωνα τώρα µε τους Luffman et al. υπάρχει και  µια ακόµη κατηγορία 

δεικτών που περιέχει δείκτες αγοραίας αξίας και αποτίµησης. Οι δείκτες αυτοί 

συγκρίνουν την αγοραία τιµή της µετοχής, µε τα κέρδη της επιχείρησης και µε τη 

λογιστική αξία της µετοχής. Οι σηµαντικότεροι από τους δείκτες αυτούς είναι: 

 ∆είκτες απόδοσης 

 ∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους: 
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 ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων που βοηθά να γίνουν 

συγκρίσεις σε ότι αφορά την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που 

έχουν επενδύσει οι µέτοχοι:  
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 ∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού που βοηθά να γίνουν 

συγκρίσεις σε ότι αφορά την αποδοτικότητα που παρουσιάζουν τα 

συνολικά στοιχεία ενεργητικού: 
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 Αποδοτικότητα Επενδεδυµένων Κεφαλαίων (Return on 

Assets): 
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 Αποδοτικότητα καθαρής θέσης (Return on equity): 
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 ∆είκτες αγοραίας αξίας ή αποτίµησης 

 ∆είκτης αγοραίας τιµής µετοχής προς καθαρά κέρδη ανά 

µετοχή, που δείχνει το ποσό που θα ήθελαν να πληρώσουν οι 

επενδυτές για τα ανά µετοχή καθαρά κέρδη: 
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 ∆είκτης αγοραίας προς λογιστική τιµή, που δείχνει πως 

αποτιµούν οι επενδυτές την επιχείρηση, µιας και οι εταιρίες µε υψηλή 
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απόδοση, µπορούν να πουλήσουν τις µετοχές τους σε πολλαπλάσια 

αξία από την λογιστική τους: 

 

ςαµετοχαξογιστικ

ςµετοχιµ
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ήίή

ήή
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 ∆είκτης µερίσµατος: 

 

ςµετοχιµ

µετοχρισµααν
σµατοςκτηςµερε

ήή

ήάέ
ίί

Τ

Μ
=∆  , [1, 38, 39, 40] 

 

Μακροοικονοµικοί δείκτες 

Οι δείκτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή περιγράφουν την οικονοµία µιας 

χώρας και επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις και άρα τους κλάδους στους οποίους και 

ανήκουν. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφερθούν αν και δεν θα συµπεριληφθούν 

στο µοντέλο που θα αναπτυχθεί παρακάτω.  

 Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας. Ο δείκτης αυτός µας βοηθά να 

προσδιορίσουµε σε ποια φάση βρίσκεται η οικονοµία µιας χώρας (ύφεση, 

σταθερότητα ή ανάπτυξη), και εκφράζεται ως το ποσοστό αύξησης του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

 Το επίπεδο των τιµών. Η τιµή του δείκτη αυτού αντικατοπτρίζει τις τιµές 

όλων των αγαθών και υπηρεσιών στην οικονοµία, σε σχέση µε τις τιµές που 

επικρατούσαν σε ένα έτος, που θεωρείται έτος αναφοράς. 

 Ο πληθωρισµός. Μετρά την αύξηση του µέσου επιπέδου τιµών. Είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός δείκτης επειδή επηρεάζει και άλλους δείκτες όπως τα 

επιτόκια, την µέση κατανάλωση κλπ. Αύξηση του συγκεκριµένου δείκτη 

οδηγεί σε πτώση της παραγωγικότητας, µιας και τότε οι καταναλωτές 

ασχολούνται µε το πως θα ζηµιωθούν λιγότερο. Ας σηµειωθεί ότι ο 

πληθωρισµός διακρίνεται σε πληθωρισµό ζήτησης και προσφοράς. 

 Τα επιτόκια. Αύξηση των επιτοκίων σηµατοδοτεί αύξηση των 

αποταµιεύσεων και µείωση της κατανάλωσης. Αντίθετα µείωση των 

επιτοκίων σηµαίνει αύξηση επενδύσεων και κατανάλωσης. 

 Η παραγωγικότητα. Αλλαγές του δείκτη αυτού επηρεάζουν το επίπεδο 

διαβίωσης και την ικανότητα της οικονοµίας της χώρας να παράγει. 

 Η παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο. Αναπαριστά την ποιότητα του 

εργατικού δυναµικού, δηλαδή όσο καλύτερη η ποιότητα του δυναµικού, 

τόσο περισσότερα παράγει σε λιγότερο χρόνο. 
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 Το µέσο επίπεδο µισθών. Σηµαντικός δείκτης που καθορίζει και το τελικό 

κέρδος µιας επιχείρησης, αφού µεγάλο µέρος των δαπανών αποτελούν οι 

µισθοί. 

 Η ανεργία. Εκφράζεται ως ο λόγος των ανέργων προς το σύνολο του 

εργατικού δυναµικού. 

 Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού. Η αύξηση αυτών των 

εσόδων επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες, στις οποίες 

περιλαµβάνεται και η κατανάλωση αγαθών, πράγµα που ευνοεί τις 

επιχειρήσεις.   

 Η συνολική δαπάνη. Περιλαµβάνει δαπάνες συντάξεων, παγίων και 

µισθούς. 

 Το συνολικό εισόδηµα κυβέρνησης. Προέρχεται από φόρους σε φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα. 

 Η προσφορά χρήµατος. Αύξηση του δείκτη σηµατοδοτεί αύξηση της 

κατανάλωσης και στη συνέχεια αύξηση πληθωρισµού. 

 Οι δείκτες εξωτερικού ισοζυγίου. Ένας τέτοιος δείκτης είναι η ισοτιµία. 

Πλέον µας ενδιαφέρει η ισοτιµία ευρώ δολαρίου, µιας και το δολάριο 

χρησιµοποιείται για συναλλαγές εκτός Ε.Ε. Ο δείκτης αυτός επηρεάζει τη 

σχέση εξαγωγών εισαγωγών [38, 39, 40].  

Βραχυχρόνιοι δείκτες 

Όµοια µε την προηγούµενη κατηγορία δεικτών και αυτοί οι δείκτες περιγράφουν 

την κατάσταση της οικονοµίας ενός κράτους και συνδέονται άµεσα µε την εικόνα που 

παρουσιάζει κάθε κλάδος. Ούτε αυτοί θα χρησιµοποιηθούν στο µοντέλο, οπότε 

ενδεικτικά αναφέρουµε µερικούς: 

 Η βιοµηχανική παραγωγή 

 Οι λιανικές πωλήσεις ή εγχώρια κατανάλωση νοικοκυριών 

 Οι τιµές χονδρικής 

 Οι τιµές καταναλωτή 

 Ο δείκτης Laspeyres, 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. Αυτό το κάνει µετρώντας 

την δαπάνη σε ορισµένα προϊόντα κατά τον πρώτο χρόνο, σε σύγκριση µε 

την δαπάνη στον ίδιο αριθµό προϊόντων το δεύτερο χρόνο και βρίσκει πόσο 

αυξήθηκαν οι τιµές στο δεύτερο χρόνο έναντι του πρώτου. 

 Ο δείκτης Paasche, ένας σταθµικός δείκτης στον οποίο η στάθµιση των 

τιµών γίνεται µε τις αξίες των αγοραζόµενων ποσοτήτων στην τρέχουσα 

περίοδο υπολογιζόµενων σε τιµές της περιόδου βάσης [38, 39, 40].  
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Χρηµατιστηριακοί δείκτες 

Είναι γνωστό πως οι επιχειρήσεις σήµερα για να αυξήσουν την αξία τους δεν 

κυνηγούν την αύξηση των πωλήσεων ή των κερδών, αλλά την αύξηση της αξίας της 

µετοχής τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Εφόσον λοιπόν ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγµα των επιχειρήσεων ενός κλάδου είναι εισηγµένες και στο χρηµατιστήριο, τότε 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι δείκτες του παρακάτω πίνακα για να περιγράψουν 

τον εκάστοτε κλάδο [38]. 

 

Α/Α ∆είκτης Α/Α ∆είκτης 

1 Ασφαλειών 24 Πληροφορικής  

2 Βασικών µετάλλων 25 Τηλεπικοινωνιών 

3 Είδη λύσεων πληροφορικής 26 Τραπεζικός 

4 Εκδόσεων εκτυπώσεων 27 Τροφίµων και ποτών 

5 Επενδύσεων 28 Χονδρικού εµπορίου 

6 Συµµετοχών  29 Μεταφορές 

7 Κατασκευαστικός 30 Ακίνητης περιουσίας διαχείρισης 

8 Κλωστοϋφαντουργίας  31 Γεωργία κτηνοτροφία 

9 Λιανικού εµπορίου 32 ∆ιαφήµιση 

10 Ελαστικά πλαστικά 33 ∆ιυλιστήρια 

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 Ιχθυοτροφία 

16 Ξενοδοχεία καταλύµατα 39 Κατασκευή κοσµηµάτων 

17 Χάρτου 40 Καλώδια 

18 Χηµικά προϊόντα  41 Προϊόντα καπνού 

19 Leasing 42 Κινητής τηλεφωνίας 

20 Υγεία  43 Ορυχεία λατοµεία 

21 Ύδρευση 44 Τηλεόραση ψυχαγωγία 

22 Οχηµάτων (εµπόριο επισκευή) 45 Οχηµάτων κατασκευή 

23 Προϊόντα ξύλου και φελλού 46 Σηµαντικών αλλαγών δραστηριότητας  

Πίνακας 2. Χρηµατιστηριακοί δείκτες. 
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∆είκτες που µετρούν την παραγωγή και µεταποίηση 

Αυτή η οµάδα δεικτών αναφέρεται σε όλες τις κλαδικές εκθέσεις και οι πιο 

χαρακτηριστικοί από αυτούς είναι: 

 Αύξηση παραγωγικότητας ανά κλάδο δραστηριότητας 

 ∆είκτης εργατικού δυναµικού, που στόχος του είναι να µετρήσει την 

αποτελεσµατικότητα του εργατικού δυναµικού µιας επιχείρησης, 

επιτρέποντας συγχρόνως διάφορες συγκρίσεις. Ο δείκτης παίρνει συνήθως 

τη µορφή: 

ρησηςεπιχεδυναµικεργατικ

ρησηςεπιχεδυναµικοικολεσµαεργατποτ
δυναµικοκοκτηςεργατιε

ίόό

ίύύέ
ύύί

Α
=∆

 

Να σηµειωθεί ότι ως αποτέλεσµα εργατικού δυναµικού επιχείρησης ορίζονται η 

παραγωγή, οι πωλήσεις, τα κέρδη ή ο κύκλος εργασιών κλπ. 

 ∆είκτης παραγωγής, που αναφέρεται στο σύνολο της παραγωγής του 

κλάδου. 

 ∆είκτης κατανάλωσης, εκφράζει το σύνολο των προϊόντων του κλάδου 

που καταναλώθηκαν σε ένα χρόνο. 

 ∆είκτες πωλήσεων, που εκφράζεται σε αξία είτε σε τεµάχια και δείχνει τις 

συνολικές πωλήσεις του κλάδου σε ετήσια βάση. 

 Ρυθµός ανάπτυξης, εκφράζεται ως το ποσοστό µεταβολής των 

πωλήσεων, οπότε ένας κλάδος µε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης βρίσκεται στα 

πρώιµα στάδια του κύκλου ζωής όποτε ενδείκνυται η είσοδος σε αυτόν, ενώ 

ο χαµηλός ή αρνητικός ρυθµός ανάπτυξης δείχνει ότι πιθανότατα ο κλάδος 

έχει µπει στο στάδιο παρακµής και έχει αρχίσει να συρρικνώνεται. 

 Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία, που συνήθως εµφανίζεται µε τη µορφή 

της προστιθέµενης αξίας κατά κλάδο που διατίθεται για επενδύσεις. 

 Ποσοστιαία συµµετοχή της αξίας των πρώτων υλών, στην αξία των 

παραχθέντων προϊόντων. 

 Ποσοστιαία συµµετοχή του συνόλου των αµοιβών στην 

ακαθάριστη αξία παραγωγής. 

 Ποσοστιαία συµµετοχή του συνόλου των αµοιβών στην 

προστιθέµενη αξία. 

 Ποσοστιαία συµµετοχή της προστιθέµενης αξίας αφαιρουµένων 

των αµοιβών στην ακαθάριστη αξία παραγωγής. 

 Βαθµός χρησιµοποίησης εργατικού δυναµικού. 

 Κόστος εργαζόµενου ανά παραγόµενο προϊόν. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δείκτες που αναφέρονται στην προστιθέµενη αξία είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικοί διότι δίνουν περισσότερα κέρδη. Το κράτος λοιπόν επιδιώκει να 

δίνει κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε µε την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών να αναπτύσσεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων [38, 39].  
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∆είκτες που µετρούν παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση 

Σε αυτή την κατηγορία δεικτών περιλαµβάνονται δείκτες που µετρούν την ζήτηση 

στους τελικούς καταναλωτές, έτσι δείχνουν µια γενική εικόνα της αγοράς και 

αποτελούν συχνά πηγή εύρεσης κατάρτισης ενός δείγµατος έρευνας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 οι δείκτες ευηµερίας των καταναλωτών ή δείκτες βιοτικού επιπέδου, 

 το οικογενειακό εισόδηµα κατά πηγή και οµάδες επαγγελµάτων, 

 πληθυσµιακοί δείκτες, 

 δείκτες οικοδοµικής δραστηριότητας, 

 ο δείκτης κατασκευών, 

 ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης του Michigan University κλπ [38].  

 

∆είκτες ανταγωνισµού 

Οι δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι ίσως οι σηµαντικότεροι για τον 

προσδιορισµό της ελκυστικότητας ενός κλάδου και σίγουρα κάποιοι θα 

συµπεριληφθούν στο τελικό µοντέλο. Πριν αναφερθούµε αναλυτικά όµως στους 

δείκτες αυτούς, καλό θα ήταν να αναπτύξουµε την έννοια του ανταγωνισµού και το 

πως αυτή περιγράφεται από διάφορους ερευνητές. 

Οι επιχειρήσεις σήµερα ανταγωνίζονται για τις αγορές και τους πόρους, µετρούν 

την ανταγωνιστικότητα συγκρίνοντας µερίδια αγοράς και κερδοφορία, ενώ 

χρησιµοποιούν στρατηγικές ανταγωνισµού για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Οι 

οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν τον όρο ανταγωνιστικότητα µε διάφορους τρόπους. Ο 

µακροοικονοµικός ορισµός θεωρεί πως η ανταγωνιστικότητα µετράται ως ένας 

δείκτης βελτίωσης της τιµής έναντι του κόστους, ότι επικεντρώνεται στον 

βραχυχρόνιο µακροοικονοµικό σχεδιασµό που επηρεάζει τις σχετικές τιµές των 

διεθνών αγαθών/υπηρεσιών µεταξύ των χωρών [8].  

Οι περισσότεροι αναλυτές από την άλλη χρησιµοποιούν έναν πιο ευρύ ορισµό της 

ανταγωνιστικότητας και επικεντρώνονται σε παράγοντες που επηρεάζουν την 

µακροχρόνια οικονοµική απόδοση, όπως η παραγωγικότητα, η καινοτοµία και οι 

ικανότητες [11].  

Ένας σωστός δείκτης µέτρησης της ανταγωνιστικότητας πρέπει να πληροί δύο 

προϋποθέσεις, αρχικά να εµπεριέχει δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον 

ανταγωνισµό και δεύτερον να περιστρέφεται γύρω από αποτυχηµένες αγορές που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστική ικανότητα, και ειδικότερα την εξέλιξη δυναµικών 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

Η έρευνα της αγοράς του ανταγωνισµού µπορεί να ταξινοµηθεί σε τρεις 

κατηγορίες: την οικονοµική, της επιστήµης του µάρκετινγκ και του στρατηγικού 

σχεδιασµού. Στην πρώτη κατηγορία οι οικονοµολόγοι εφαρµόζουν οικονοµικά 

µοντέλα σε κλάδους ολιγοπώλια, στην βιβλιογραφία του µάρκετινγκ, ο ανταγωνισµός 
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της αγοράς έχει µελετηθεί στα κανάλια διανοµής, στην προώθηση, στη διαφήµιση, 

στην τοποθέτηση και στα σηµεία λιανικής πώλησης, ενώ τέλος οι ερευνητές του 

στρατηγικού σχεδιασµού, απευθύνουν τα δυναµικά στρατηγικά µοντέλα σε κλάδους 

ολιγοπώλια και επικεντρώνονται στους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την αντίδραση των επιχειρήσεων, καθώς και στον χρόνο αντίδρασής τους σε µια 

πρωτοβουλία που παίρνει µια επιχείρηση, ή στα αποτελέσµατα και τον τρόπο 

απάντησης των ανταγωνιστών σε µια τέτοια κίνηση [19].  

Οι δείκτες λοιπόν που έχουν προκύψει και βοηθούν σήµερα στην µέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας είναι: 

 ∆ιεθνής ∆είκτης Ανταγωνιστικότητας των κρατών (IMD). Μετρά την 

δυνατότητα ανάπτυξης µεταξύ 59 χωρών που αξιολογούνται µε βάση 

µετρήσεις διαφόρων στοιχείων µε µεσοπρόθεσµη διάρκεια όπως ο ρυθµός 

ανάπτυξης, η παραγωγικότητα της εργασίας, η προστιθέµενη αξία των 

προϊόντων κλπ. Παραλλαγή του δείκτη αυτού αποτελεί ο δείκτης 

πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας που βασίζεται στη µέτρηση του 

κόστους εργασίας έναντι 22 βιοµηχανικών χωρών. Με βάση το δείκτη αυτό 

η χώρα µας υστερεί σε σχέση µε τις άλλες χώρες στον τοµέα 

ανταγωνιστικότητας ως προς: την καινοτοµία, την έρευνα, την ιδιωτική 

συµµετοχή, το τραπεζικό σύστηµα, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την 

πληρωµή µε βάση την παραγωγικότητα στο δηµόσιο τοµέα και στις 

κυβερνητικές παρατάξεις, τη δυνατότητα µείωσης των µισθών των 

υπαλλήλων, τη φοροδιαφυγή, την ανεξαρτησία της δηµόσιας διοίκησης, την 

προσφορά επιλεκτικών υπηρεσιών από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τις 

δαπάνες της κυβέρνησης σε καταναλωτικά αγαθά, την ασυµβατότητα 

µεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστηµιακού προσωπικού, τη χαµηλή ποιότητα 

των κρατικών σχολείων, το προβληµατικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, 

τη µαύρη αγορά.  
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∆ιάγραµµα 1. Σύγκριση των τιµών του δείκτη IMD για τα έτη 2003-2004. 

 

 ∆είκτες επενδύσεων. Αναφέρονται στις επενδύσεις που 

πραγµατοποιούνται σε ένα κλάδο και προδιαγράφουν σε µεγάλο βαθµό την 

µελλοντική του πορεία. Σε αυτούς τους δείκτες εντάσσεται και ο δείκτης 

έρευνας και ανάπτυξης ως ενδεικτικό στοιχείο που επικρατεί σε ένα 

κλάδο. Ειδικότερα εµφανίζεται και µε την µορφή του δείκτη επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου ή δείκτη ξένων επενδύσεων. 

 ∆είκτης Herfindahl. Ο δείκτης αυτός είναι ένα εργαλείο µέτρησης του 

βαθµού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων σε ένα κλάδο και είναι ίσο µε το 

άθροισµα των τετραγώνων των µεριδίων αγοράς (σi) των επιχειρήσεων του 

κλάδου. Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται µεταξύ 0 και 1. Συγκεκριµένα, όσο 

πλησιάζουµε στο µηδέν αναφερόµαστε σε κλάδους που αποτελούνται από 

µεγάλο αριθµό µικρών επιχειρήσεων, ενώ τιµές κοντά στη µονάδα 

δηλώνουν κλάδο µονοπωλιακού χαρακτήρα. Μείωση της τιµής του εν λόγω 

δείκτη δηλώνει µείωση της αγοραστικής δύναµης των προµηθευτών-

επιχειρήσεων του κλάδου και αύξηση του ανταγωνισµού, ενώ αύξηση της 

τιµής του δηλώνει το αντίθετο. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης πως 

τιµές του δείκτη µεταξύ 0,1 και 0,18 δηλώνουν µετριοπαθώς 

συγκεντρωµένο κλάδο, ουσιαστικά µέτρια ανταγωνιστικό, ενώ τιµές του 

δείκτη άνω του 0,18 δηλώνουν συγκέντρωση στον κλάδο [42].  

∑= i iHN 2)(σ  
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 ∆είκτης Lerner. Είναι ο δείκτης µέτρησης της µονοπωλιακής δύναµης και 

ορίζεται από τη σχέση (τιµή – πρόσθετο κόστος / τιµή). Ο όρος πρόσθετο 

κόστος σηµαίνει το κόστος πέραν της προστιθέµενης αξίας που δίνεται σε 

ένα προϊόν. Στον τέλειο ανταγωνισµό η τιµή είναι ίση µε το πρόσθετο 

κόστος, τα κέρδη δηλαδή έχουν µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, αυτό 

της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας. Κόστη όπως µεσολαβητές που 

συχνά προστίθενται στην τελική τιµή του προϊόντος, µηδενίζονται και 

εξασφαλίζεται η κάλυψη µόνο των απαραίτητων λειτουργικών αναγκών. 

Έτσι ο δείκτης παίρνει την τιµή µηδέν. Όταν η τιµή ξεπερνά το επιπρόσθετο 

κόστος, ο δείκτης Lerner γίνεται θετικός και κυµαίνεται µεταξύ του µηδενός 

και του ένα. Όσο πιο κοντά στη µονάδα βρίσκεται ο δείκτης, τόσο πιο 

αυξηµένη η µονοπωλιακή δύναµη του οργανισµού/επιχείρησης. 

 ∆είκτες 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 και 

ανάλογα µε την τάση τους σηµαίνουν ότι αύξηση του δείκτη υπονοεί 

συνήθως αύξηση της έντασης τους ανταγωνισµού, ενώ µείωσή 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. Για παράδειγµα ο 

κλάδος των αυτοκινητοβιοµηχανιών που διακρίνεται από µεγάλο 

ανταγωνισµό, χαρακτηρίζεται και από αυξανόµενους δείκτες διαφηµιστικής 

δαπάνης.  

 Βαθµός αυτάρκειας. Ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης που περιγράφει 

τον τοπικό ανταγωνισµό µιας αγοράς. Είναι ίσος µε την παραγωγή προς την 

κατανάλωση, δείχνοντας αν η τοπική αγορά καλύπτει τις ανάγκες της από 

τους τοπικούς παραγωγούς. Όταν κάτι τέτοιο ισχύει είναι δύσκολο για ένα 

νέο παραγωγό να εισέλθει στον κλάδο. 

 Βαθµός εξωστρέφειας. Είναι ίσος µε το πηλίκο των εξαγωγών ενός 

κλάδου προς την παραγωγή. Όταν παρουσιάζει αυξητική τάση σηµαίνει 

προς προτιµάται µια ξένη αγορά είτε γιατί είναι ελκυστικότερη, είτε γιατί η 

τοπική αγορά δεν µπορεί να απορροφήσει την παραγωγική ικανότητα της. 

 Εισαγωγική διείσδυση. Είναι ο λόγος των εισαγωγών προς τη 

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.  

 Βαθµός κάλυψης των εισαγωγών. Είναι το πηλίκο εξαγωγών προς 

εισαγωγές.  

 Όροι εµπορίου. Είναι το πηλίκο της µέσης αξίας εισαγωγών προς τη µέση 

αξία εξαγωγών και αν προσµετρηθεί παράλληλα µε τον δείκτη κάλυψης των 
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εισαγωγών, φανερώνει την τάση της τοπικής αγοράς για κατανάλωση 

προϊόντων είτε ποιοτικότερων, είτε φθηνότερων σε σχέση µε τον τόπο 

προέλευσή τους. 

 ∆είκτης Balassa. Ο δείκτης αυτός µετρά τεµάχια και όχι αξία και φαίνεται 

παρακάτω: 
MX

MX
B

+

−
=  , όπου Χ οι εξαγωγές και Μ οι εισαγωγές, ενώ ο 

δείκτης κυµαίνεται µεταξύ -1 και 1. Αν  δείκτης πλησιάζει τη µονάδα, τόσο 

περισσότερο ανταγωνιστικά είναι τα προϊόντα στη διεθνή αγορά, ενώ όσο ο 

δείκτης πλησιάζει το µηδέν τόσο η ανταγωνιστικότητα µειώνεται. Αν όµως ο 

δείκτης πάρει αρνητική τιµή, το προϊόν δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικό 

στις ξένες αγορές. ∆ιαχρονική µελέτη του συγκεκριµένου δείκτη δείχνει την 

τάση ανάπτυξης του κλάδου. Η κατάτµησή του σε επιµέρους δείκτες που 

µετρούν συνδιαλλαγές που γίνονται µε συγκεκριµένες χώρες, δείχνει την 

κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσµια ή ευρύτερη αγορά ενός κλάδου 

[38, 39].   

 

Μερίδιο αγοράς και κερδοφορία  

Υποθέσεις σχετικά µε την σύνδεση του µεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας 

έχουν οδηγήσει σε ένα µεγάλο αριθµό ερευνών ώστε να αποδειχθεί η πιθανή σχέση 

µεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια, ερευνητές έχουν αναπτύξει διάφορα 

οικονοµετρικά µοντέλα της σχέσης µεριδίου αγοράς – κερδοφορίας. Τα περισσότερα 

από αυτά χρησιµοποιούν στοιχεία επίδρασης του κέδρους των στρατηγικών 

µάρκετινγκ (PIMS, profit impact of marketing strategy) και έχουν επικεντρωθεί 

στην αποµάκρυνση των στατιστικών σφαλµάτων, ώστε να οδηγηθούν στην 

πραγµατική επίδραση που έχει το µερίδιο αγοράς στην κερδοφορία. Όταν όµως η 

επίδραση αυτών των παραγόντων παραληφθεί, η σχέση µεριδίου αγοράς και 

κερδοφορίας ελαχιστοποιείται.  

Προηγούµενες έρευνες και τα αποτελέσµατά τους φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα συγκεντρωτικά.  

 

Ερευνητές Αποτελέσµατα έρευνας 

Buzzell et al. 

(1975) 

Ανακοίνωσαν δυνατή και θετική σχέση µεταξύ µεριδίου αγοράς και 

κερδοφορίας. Οι σύνδεσµοι που βρήκαν ανάµεσα στα δύο ήταν οι 

οικονοµίες κλίµακος, η δύναµη της αγοράς και η ποιότητα 

διοίκησης. Σηµείωσαν πως το µερίδιο αγοράς και η κερδοφορία 

σχετίζονται έντονα σε κλάδους µε προϊόντα που αγοράζονται 

σπάνια από καταναλωτές µε µικρή αγοραστική δύναµη σε ότι 

αφορά την τιµή. 

MacMillan et Επικεντρώθηκαν σε δεδοµένα από επιχειρηµατικές µονάδες τις 
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al. (1982) οποίες παρακολουθούσαν επί 4 χρόνια, τις οποίες ταξινόµησαν 

στην µήτρα των τεσσάρων κελιών της Boston Consulting Group. 

Κατέληξαν σε ισχυρά θετική σχέση µεταξύ µεριδίου αγοράς, 

κερδοφορίας και τιµών. 

Newton 

(1983) 

∆ιεξήγαγε έρευνα σε επιχειρήσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

χρησιµοποιώντας δεδοµένα PIMS και µελετώντας τους κλάδους 

του τσιµέντου, των φαρµάκων και διανοµής τροφίµων, έδειξε δύο 

σηµαντικά προβλήµατα που αφορούσαν τις έννοιες της αγοράς 

προϊόντος και ROI. Οι περισσότερες µεγάλες εταιρίες 

δραστηριοποιούνται σε πολλές αγορές και άρα είναι δύσκολο να 

καθοριστεί οµογενής αγορά στην οποία να ανταγωνίζονται άµεσα 

η µια εταιρία µε την άλλη. Συνεπώς, είναι δύσκολο να µετρηθεί το 

µερίδιο αγοράς. Ακόµη, το ROI µπορεί να διαστρεβλωθεί από 

συγχωνεύσεις, εξαγορές ή µεταβολές στο καταβεβληµένο 

µετοχικό κεφάλαιο. Τέλος, ο ίδιος ερευνητής κατέληξε, πως η 

διοίκηση από γνώστες του αντικειµένου, οδηγεί σε άνοδο του 

ROI, του µεριδίου αγοράς  ή και των δύο. 

Hergert 

(1984) 

Εξετάζοντας µεµονωµένες επιχειρήσεις βρήκε µια αδύναµη, µη 

γραµµική σχέση µεταξύ µεριδίου αγοράς και κερδοφορίας. 

Παρατήρησε πως όσο µεγαλύτερο το µερίδιο αγοράς τόσο 

µεγαλύτερη η κερδοφορία µέχρι ένα σηµείο. Συγκεκριµένα, 

εταιρίες µε µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο από 58% ήταν λιγότερο 

κερδοφόρες. Τέλος, κατέληξε πως η υποτιθέµενη σχέση µεταξύ 

µεριδίου αγοράς και κερδοφορίας δεν είναι αρκετά δυνατή, ώστε 

να στηρίζει στρατηγικές αποφάσεις που πιέζουν για ηγεσία στην 

αγορά.  

Wernefelt 

(1986) 

Μέσω των ερευνών του υποστήριξε, πως οι εταιρίες πρέπει να 

µάχονται για µεγάλο µερίδιο αγοράς στο στάδιο εισαγωγής και 

ανάπτυξης του προϊόντος και να το αποφεύγουν στο στάδιο 

ωρίµανσης και παρακµής του. 

Bourantas and 

Mandes 

(1987) 

Κριτίκαραν προηγούµενες µελέτες που αντιµετώπιζαν το µερίδιο 

αγοράς σαν ανεξάρτητη µεταβλητή και την κερδοφορία ως 

εξαρτηµένη. Αντιµετώπισαν και τις δύο µεταβλητές ως 

εξαρτηµένες από παράγοντες όπως, τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, την προώθηση και διανοµή, την τιµή και το κόστος. 

Ήταν ενάντια στο σχεδιασµό µιας σχέσης αιτίας αποτελέσµατος 

για τους δυο παράγοντες και συµβούλευαν τις εταιρίες να 

επιδιώκουν µερίδιο αγοράς σύµφωνα µε τις ικανότητες και τους 

πόρους τους. 
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Minor (1989) Κατέληξε στο συµπέρασµα πως το µέγεθος της επιχείρησης 

επηρεάζει τη σχέση µεταξύ του µεριδίου αγοράς και της 

κερδοφορίας. Επίσης, παρατήρησε πως σε συγκεκριµένα επίπεδα 

µεριδίου αγοράς, η δύναµη της σχέσης µε την κερδοφορία µπορεί 

να είναι εντονότερη ή πιο αδύναµη από ότι σε κάποια άλλα 

επίπεδα. 

Shanklin 

(1988) 

Κατέληξε στο συµπέρασµα πως παρά την έντονη σχέση µεταξύ 

µεριδίου αγοράς και κερδοφορίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να αυτο-

αξιολογηθούν πριν υιοθετήσουν µια στρατηγική διείσδυσης, ώστε 

να αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Με την ανάλυσή του 

έδειξε πως µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν περισσότερα 

ενδεχόµενα να γίνουν ιδιαίτερα επικερδής. 

Schwalbach 

(1991) 

Συµφώνησε µε προηγούµενες µελέτες που υποστήριζαν την µη 

άµεση σχέση µεριδίου αγοράς και κερδοφορίας. Επισήµανε επίσης, 

πως µερικές εταιρίες µε µεγάλο µερίδιο αγοράς υπέφεραν από 

χαµηλή κερδοφορία, ενώ εταιρίες µε µικρό µερίδιο, ήταν ιδιαίτερα 

επικερδής. 

Kuzma and 

Shanklin 

(1992) 

Επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του µεριδίου αγοράς µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και ανακάλυψαν ότι η βελτίωση της ποιότητας του 

προϊόντος, είναι το πρώτο βήµα στην αύξηση της κερδοφορίας, 

ενώ η στόχευση σε αγορές και η γρήγορη αντίδραση σε αλλαγές, 

είναι τα κρίσιµα στοιχεία για την επιτυχία. 

Πίνακας 3. Αποτελέσµατα ερευνών σχετικά µε την επίδραση του µεριδίου αγοράς στην 

κερδοφορία [12]. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία ερευνών σχετικά µε το κατά πόσο τελικά έχουν άµεση και 

γραµµική σχέση το µερίδιο αγοράς µιας επιχείρησης και η κερδοφορίας της, 

ποικίλουν. Όλοι παραδέχονται πως υπάρχει σχέση µεταξύ των δυο δεικτών αυτών, 

άλλοι αποδεικνύουν πως είναι έντονη, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως όχι. Σίγουρα, η 

σχέση τους είναι ακόµη θέµα µελετών, µιας και δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισµένη. Η 

διαφοροποίηση του προϊόντος και η προνοµιακή πρόσβαση σε κεφαλαιακές και 

πιστωτικές αγορές µπορεί να έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στην κερδοφορία. Η ηγεσία 

στις πωλήσεις, µπορεί να οδηγήσει σε αξιοσηµείωτη ζήτηση των προϊόντων µιας 

εταιρίας. Η δυνατότητα να µεταφράζει κανείς το µεγάλο µερίδιο αγοράς σε κέρδος, 

µπορεί και να εξαρτάται και από το είδος του κλάδου. Σωστό θα ήταν λοιπόν, για 

κάθε επιχειρηµατία να διενεργεί την ανάλυση του ανταγωνισµού, βασιζόµενος στην 

ιστορία του κλάδου και στην πιθανή επίδραση που µπορεί να έχει το µερίδιο αγοράς 

στην κερδοφορία στον κλάδο που δραστηριοποιείται ή θέλει να δραστηριοποιηθεί.  
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Κεφάλαιο 4ο : ∆ιαµόρφωση του δείκτη µέτρησης 

ελκυστικότητας κλάδου 

Ταξινόµηση των κλάδων επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 

καθορισµός του δείγµατος  

Η Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆), παρέχει το 

πλαίσιο, σε εθνικό επίπεδο, για τη συλλογή, εµφάνιση και ανάλυση των στατιστικών 

δεδοµένων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και η χρήση της συµβάλλει στην 

κατά οµοιόµορφο τρόπο παρουσίαση και σύγκριση των συλλεγόµενων στοιχείων από 

διάφορες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή από ιδιωτικούς φορείς, ως ο πλέον πρόσφορος 

τρόπος ταξινόµησης των στατιστικών µονάδων κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

Η ΣΤΑΚΟ∆ αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά το έτος 1991. Η συχνότητα µε την 

οποία γίνονται αναθεωρήσεις δεν είναι προκαθορισµένη. Κριτήριο για τη λήψη 

απόφασης αναθεώρησης της ΣΤΑΚΟ∆, αποτελεί το γεγονός ότι οι χρονικές περίοδοι 

µεταξύ των αναθεωρήσεων δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ µεγάλες, γιατί µε την 

πάροδο του χρόνου µειώνεται η επάρκεια της ταξινόµησης, ούτε πολύ µικρές, γιατί η 

συγκρισιµότητα των δεδοµένων επηρεάζεται αρνητικά από το χρόνο, αλλά και η 

ανάγκη προσαρµογής της προς τις διεθνείς ταξινοµήσεις δραστηριοτήτων, και 

ιδιαίτερα αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη NACE. 

Η αναθεώρηση ΣΤΑΚΟ∆ – 03 κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου να ενταχθούν οι 

µεταβολές που έχουν επέλθει στη διάρθρωση ορισµένων κλάδων παραγωγής 

προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από 

την τελευταία αναθεώρηση, να προστεθούν κλάδοι ή δραστηριότητες που δεν 

περιλαµβάνονταν προηγουµένως ή να καταργηθούν δραστηριότητες που έχουν 

εκλείψει.  

Στο σύστηµα ταξινόµησης ΣΤΑΚΟ∆ – 03 η ταξινόµηση των στατιστικών µονάδων 

στους κλάδους δραστηριότητας έχουν ληφθεί υπόψη διάφοροι συντελεστές, όπως ο 

τύπος της παραγωγικής διαδικασίας ή των εργασιών που εκτελούνται, οι κυριότερες 

πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται, ο προορισµός των αγαθών που παράγονται κλπ. 

Οι συντελεστές που λαµβάνονται υπόψη στους διάφορους τοµείς της ταξινόµησης 

επισηµαίνονται είτε στον τίτλο του κλάδου, είτε στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που 

δίνεται µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται.  

Η ΣΤΑΚΟ∆ – 03 είναι ένα ιεραρχικά δοµηµένο τετραψήφιο σύστηµα και βασίζεται 

ακριβώς στη NACE, αλλά όπου θεωρήθηκε αναγκαίο, ορισµένοι τριψήφιοι και 

τετραψήφιοι κλάδοι από-οµαδοποιήθηκαν, προκειµένου να καλυφθούν οι εθνικές 

ανάγκες και να είναι δυνατή η διαχρονική παρακολούθηση ορισµένων στατιστικών 

σειρών.  
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Στην ΣΤΑΚΟ∆ υπάρχουν 17 κατηγορίες ταξινόµησης, οι οποίες προσδιορίζονται µε 

τα γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου Α έως Π. Μερικές κατηγορίες υποδιαιρούνται 

σε υποκατηγορίες, µε την προσθήκη ενός δεύτερου γράµµατος. Αυτό συµβαίνει στην 

περίπτωση των ορυχείων, όπου υπάρχουν 2 κατηγορίες και στην περίπτωση των 

µεταποιητικών βιοµηχανιών όπου υπάρχουν 14 υποκατηγορίες. Στον παρακάτω 

πίνακα δίνεται ο αριθµός τω υποδιαιρέσεων της ΣΤΑΚΟ∆ – 03 σε σύγκριση µε NACE  

και ISIC.  

 

 ΣΤΑΚΟ∆ - 03 NACE αναθ. 1.1 ISIC αναθ. 3.1 

Κατηγορίες 17 17 17 

Υποκατηγορίες 16 16 - 

∆ιψήφιοι κλάδοι 62 62 62 

Τριψήφιοι κλάδοι 227 224 161 

Τετραψήφιοι κλάδοι 564 514 298 

Πίνακας 4. Αριθµός υποδιαιρέσεων ΣΤΑΚΟ∆ – 03 σε σύγκριση µε NACE  και ISIC. 

 

Η ΣΤΑΚΟ∆ – 03  εφαρµόζεται για την κατάταξη των στατιστικών µονάδων 

σύµφωνα µε τη δραστηριότητά τους. Η δραστηριότητα µιας µονάδας χαρακτηρίζεται 

από την εισροή προϊόντων (αγαθά ή υπηρεσίες), την παραγωγική διαδικασία και την 

παραγωγή προϊόντων. Στην πράξη η πλειονότητα των παραγωγικών µονάδων ασκεί 

δραστηριότητες µικτού τύπου. Ο προσδιορισµός της κύριας δραστηριότητας είναι 

απαραίτητος για την κατάταξη της µονάδας σε µια συγκεκριµένη υποδιαίρεση της 

ΣΤΑΚΟ∆ – 03.  

Η κύρια δραστηριότητα καθορίζεται βάσει της µεθόδου από την κορυφή προς τα 

κάτω, ως η δραστηριότητα που συµβάλλει περισσότερο στη συνολική προστιθέµενη 

αξία της εξαρτηµένης ενότητας. Η µέθοδος από την κορυφή προς τα κάτω ακολουθεί 

µια ιεραρχική αρχή: η ταξινόµηση µιας µονάδας στο κατώτερο επίπεδο ταξινόµησης 

πρέπει να συµφωνεί µε την ταξινόµηση της µονάδας στα ανώτερα επίπεδα. Για να 

πληρωθεί ο όρος αυτός, η διαδικασία ξεκινά µε τον εντοπισµό της σχετικής 

υποδιαίρεσης στο ανώτατο επίπεδο και προχωρεί προς τα κάτω µέσω των διαφόρων 

επιπέδων ταξινόµησης. 

Στον πίνακα 4 φαίνεται η κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟ∆ – 03 την οποία και χρησιµοποιεί 

η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αλλά που θα χρησιµοποιηθεί και στην παρούσα 

εργασία. Εφόσον λοιπόν καθοριστεί ο κλάδος ης επιχείρησης, πρέπει να βρεθεί στη 

συνέχεια το αντιπροσωπευτικό δείγµα επιχειρήσεων µε την βοήθεια των οποίων θα 

µετρηθούν τα µεγέθη που θέλουµε να προσδιορίσουµε. Στην φάση αυτή µεγάλη 

σηµασία έχει να επιλεγούν αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του κλάδου και να γίνουν 

µετρήσεις όταν παρουσιάζονται µεγάλες αποκλίσεις στα αποτελέσµατα.  
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Α Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και ∆ασοκοµία 

01 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

02 ∆ασοκοµία υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες 

Β Αλιεία 

05 Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια και συναφείς δραστηριότητες  

Γ Ορυχεία και Λατοµεία  

10 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξη τύρφης 

11 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

12 Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου 

13 Εξόρυξη µεταλλικών µεταλλευµάτων 

14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες   

∆ Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 

15 Βιοµηχανία τροφίµων ποτών 

16 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

18 Κατασκευή ειδών ένδυσης και βαφή γουναρικών 

19 Κατεργασία και δέψη δέρµατος  

20 Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα, 

κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 

22 Εκδόσεις εκτυπώσεις και αναπαραγωγή µέσων εγγραφής, ήχου και µέσων πληροφορικής 

23 Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίµων 

24 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες  

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 

27 Παραγωγή βασικών µετάλλων  

28 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων εκτός από τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 

29 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού 

30 Κατασκευή µηχανών γραφείου και η/υ 

31 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών 

32 Κατασκευή εξοπλισµού και µηχανών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών  

33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας, οπτικών οργάνων και ρολογιών 

34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ήµι-ρυµουλκούµενων  

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 

36 Κατασκευή επίπλων 

37 Ανακύκλωση 

Ε Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού 

40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού νερού 

41 Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού 

ΣΤ Κατασκευές 

45 Κατασκευές 

Ζ Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, 
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ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης   

50 Εµπόριο, συντήρηση, και επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, λιανική πώληση καυσίµων 

51 Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο  µε προµήθεια, εκτός από εµπόριο αυτοκινήτων 

52 Λιανικό εµπόριο, εκτός από εµπόριο αυτοκινήτων, επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής 

χρήσης 

Η Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

Θ Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 

60 Μεταφορές χερσαίες και µέσω αγωγών 

61 Υδάτινες µεταφορές 

62 Εναέριες µεταφορές 

63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες, δραστηριότητες 

ταξιδιωτικών πρακτορείων 

64 Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες 

Ι Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

65 Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί εκτός από ασφαλιστικές εταιρίες και ταµεία 

συντάξεων 

66 Ασφαλίσεις και ταµεία συντάξεων εκτός από υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

67 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών 

Κ ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες 

70 ∆ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη περιουσία 

71 Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού χωρίς χειριστή, εκµίσθωση ειδών ατοµικής και 

οικιακής χρήσης 

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 

73 Έρευνα και ανάπτυξη 

74 Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Λ ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

75 ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

Μ Εκπαίδευση 

80 Εκπαίδευση 

Ν Υγεία και κοινωνική µέριµνα 

85 Υγεία και κοινωνική µέριµνα 

Ξ Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου 

και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα 

90 ∆ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων, υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες  

91 ∆ραστηριότητες οργανισµών µε µέλη 

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 

93 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
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Ο Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό και µη 

διαφοροποιηµένες παραγωγικές δραστηριότητες νοικοκυριών για ίδια 

χρήση 

95 ∆ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδότες οικιακού προσωπικού 

96 Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την 

παραγωγή αγαθών για ιδία χρήση 

97 Μη διαφοροποιηµένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την 

παραγωγή υπηρεσιών για ιδία χρήση 

Π Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 

99 Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 

Πίνακας 5. Κατηγορίες ΣΤΑΚΟ∆ – 03. 

 

Η βασική κατηγοριοποίηση της δυναµικότητας των κλάδων της Οικονοµίας που 

χρησιµοποιείται στους διάφορους φορείς και τις ειδικές οµάδες είναι η εξής: 

 Γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκοµία και αλιεία → πρωτογενής παραγωγή > 

8,5 % 

 Βιοµηχανία ή µεταποίηση που περιέχει ορυχεία, λατοµία, εταιρίες κοινωνικής 

ωφέλειας και κατασκευαστικές εταιρίες → δευτερογενής παραγωγή > 

24,3 % 

 Υπηρεσίες όπως τουρισµός, ακτοπλοΐα, εµπόριο, τραπεζικός κλάδος κλπ → 

τριτογενής παραγωγή > 67,2% [30].  

 

Οι δείκτες που επιλέγονται για την τελική ανάπτυξη του µοντέλου 

Πριν προχωρήσουµε στην περιγραφή των δεικτών που θα αποτελέσουν το 

µοντέλο, καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιλέγονται, πρέπει να ορίσουµε τις 

προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα ισχύσει το µοντέλο. Συγκεκριµένα: 

 Ο δείκτης θα αναπτυχθεί για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

ελλαδικό χώρο, ουσιαστικά λοιπόν δίνει απάντηση στο ερώτηµα «Σε ποιο 

κλάδο της ελληνικής αγοράς συµφέρει κάποιον δυνητικό επενδυτή να 

διεισδύσει, αν διέθετε τους πόρους;» 

 Η µελέτη οποιουδήποτε κλάδου εξετάζεται µετά το 1992, όπου η Ελλάδα 

είναι πλέον ενεργό µέλος της Ε.Ε.  

 Τα τέσσερα τουλάχιστον χρόνια θεωρούνται ικανό διάστηµα για να 

σχηµατιστεί εικόνα του κλάδου, εκτός αν ο κλάδος είναι τόσο νέος. 

 Μια επιχείρηση που µετέχει στον κλάδο, πρέπει να έχει τουλάχιστον µια 

πενταετία ύπαρξης σε αυτόν, για να εξαχθούν συγκρίσιµα αποτελέσµατα. 

 Ο ανταγωνισµός θα θεωρείται έντονος όταν σε κάποιον κλάδο 

δραστηριοποιούνται λίγες και µεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή σε ολιγοπώλια. 

Μεγαλύτερος ανταγωνισµός προέρχεται από εµπόρους παραγωγούς και όχι 
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εµπόρους εισαγωγείς, εποµένως δυνατός είναι ο κλάδος εκείνος όπου οι 

ντόπιες επιχειρήσεις είναι εύρωστες.  

 Η ελκυστικότητα θα επηρεάζεται από την δυσκολία εισόδου, τον 

ανταγωνισµό, τον ρυθµό ανάπτυξης, την απόδοση των περιουσιακών 

στοιχείων της κάθε επιχείρησης και την κερδοφορία της. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω υποθέσεις ισχύς του µοντέλου, οι δείκτες 

που επιλέγονται τελικά και συµπεριλαµβάνονται στον δείκτη µέτρησης 

ελκυστικότητας κλάδων είναι: 

1.  
 

 

 

 

 

Ο ρυθµός ανάπτυξης εκφράζει την αύξηση ή την µείωση του µεγέθους της αγοράς 

σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και υπολογίζεται ως η µεταβολή της φαινοµενικής 

κατανάλωσης του τρέχοντος έτους (Ν+1) σε τεµάχια, τόνους ή ακόµη και € από το 

προηγούµενο έτος (Ν). Στη συνέχεια στο δείκτη ελκυστικότητας ως ρυθµός 

ανάπτυξης, θεωρείται ο µέσος όρος των ρυθµών ανάπτυξης των τελευταίων 

τεσσάρων ετών, ενώ τα όρια του δείκτη είναι [-1,1]. Βέβαια, θεωρητικά ο δείκτης δεν 

µπορεί να έχει άνω και κάτω όριο, παρόλα αυτά δεν είναι φυσιολογικό να παίρνει 

τιµές εκτός των ορίων που δόθηκαν, γιατί κάτι τέτοιο δηλώνει πως η οικονοµία δεν 

πάει καλά (πόλεµος, καταστροφές κλπ.). Συνήθεις τιµές του δείκτη σύµφωνα µε 

κλαδικές µελέτες, δεν ξεπερνούν το 30% και δεν υποχωρούν κάτω από 10%, χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπερβαίνουν τα όρια αυτά.  

2.  

 

 

 

Είναι γνωστό πως µε τον δείκτη αυτό µετράται ο βαθµός συγκέντρωσης των 

επιχειρήσεων ενός κλάδου. Όσο πιο κοντά στην µονάδα είναι οι τιµές του δείκτη, 

τόσο πιο µονοπωλιακό χαρακτήρα έχει ο κλάδος αυτός, ενώ όσο πιο κοντά στο µηδέν 

είναι οι τιµές του, τόσο πιο ανταγωνιστικός είναι ο κλάδος, δηλαδή οι επιχειρήσεις 

που τον απαρτίζουν έχουν µικρά µερίδια αγοράς. Στην συγκεκριµένη µελέτη θα 

θεωρήσουµε ότι η τιµή του δείκτη αυτού θα προκύπτει από τα µερίδια αγοράς (σi) 

των τεσσάρων µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου σύµφωνα µε την τελευταία 

δηµοσιευµένη κλαδική µελέτη. Το µερίδιο αγοράς που θα συµπεριλαµβάνεται στον 

παραπάνω τύπο, θα είναι ο µέσος όρος των µεριδίων της αγοράς των τελευταίων 4 

ετών εκτός από τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία. Ο δείκτης Herfindahl θα 

∆1 →→→→  ο ρυθµός ανάπτυξης  
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συµπεριληφθεί στο µοντέλο µε αρνητικό πρόσηµο, µιας και όταν οι τιµές του 

πλησιάζουν την µονάδα, δηλώνουν πως ο κλάδος γίνεται λιγότερο ελκυστικός αφού 

τείνει να γίνει µονοπώλιο. Αντίθετα, µικρές τιµές του δείκτη δηλώνουν ανταγωνισµό 

και σχετικά µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να είναι ευκολότερη η 

διείσδυση. Τα όρια του δείκτη είναι [0,1]. 

3.  
 

 

 

 

Ο βαθµός εξωστρέφειας είναι ένας ακόµη δείκτης µέτρησης του ανταγωνισµού και 

εφόσον είναι αυξητικός, φανερώνει αν τα προϊόντα του συγκεκριµένου κλάδου 

προτιµώνται από κάποια ξένη αγορά ή ότι η τοπική αγορά έχει τέτοια παραγωγική 

ικανότητα που τα προϊόντα της δεν απορροφούνται και άρα πρέπει να τα εξάγει. 

Ουσιαστικά λοιπόν αυτός ο δείκτης µετρά την ύπαρξη ή όχι έντονου ανταγωνισµού. 

Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται µεταξύ 0 και 1, [0,1]. Μεγάλες τιµές του δείκτη 

αυτού θα θεωρήσουµε, για το συγκεκριµένο µοντέλο, ότι σηµαίνουν πως τα προϊόντα 

του κλάδου αυτού είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά στο εξωτερικό. Ακόµη να σηµειωθεί 

πως ο δείκτης θα λαµβάνεται ως ο µέσος όρος των βαθµών εξωστρέφειας των 

τελευταίων τεσσάρων ετών. 

4.  
 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε σηµαντικό να συµπεριληφθεί ένας ακόµη δείκτης ανταγωνισµού στο 

µοντέλο, αυτός της εισαγωγικής διείσδυσης, που µε τη σειρά του δηλώνει αν η 

τοπική αγορά καλύπτει τις ανάγκες της από µόνη της, δηλαδή µε βάση µόνο την 

εγχώρια παραγωγή, ή αν οι καταναλωτικές ανάγκες των πολιτών χρειάζονται και 

εισαγόµενα προϊόντα. Μεγάλες τιµές του δείκτη δείχνουν πως η αγορά καλύπτει τις 

ανάγκες της µε προϊόντα που προέρχονται από το εξωτερικό και άρα υπάρχει 

περιθώριο να µπει στο κλάδο επιχείρηση που θα τον ενισχύσει. Τα όρια και αυτού του 

δείκτη είναι µεταξύ του 0 και του 1 [0,1]. Όµοια και σε αυτή την περίπτωση, ο 

δείκτης θα λαµβάνεται ως ο µέσος όρος των δεικτών εισαγωγικής διείσδυσης των 

τελευταίων τεσσάρων ετών.  

5.  
 

 

∆3 →→→→  ο βαθµός εξωστρέφειας  
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Περνώντας στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, θα ήταν παράλειψη να µην 

συµπεριληφθεί στο µοντέλο ο δείκτης που περιγράφει την κερδοφορία ενός κλάδου 

και που ουσιαστικά ενδιαφέρει του περισσότερους δυνητικούς επιχειρηµατίες. Όσο 

µεγαλύτερες οι τιµές αυτού του δείκτη, τόσο ελκυστικότερος γίνεται ο κλάδος. 

Υπολογίζεται µε την βοήθεια των οµαδικών ισολογισµών που υπάρχουν σε όλες τις 

κλαδικές µελέτες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας τετραετίας. Στις 

περισσότερες κλαδικές, οι οµαδικοί ισολογισµοί γίνονται µε βάση τα οικονοµικά 

στοιχεία των µεγαλύτερων και αντιπροσωπευτικότερων επιχειρήσεων του κλάδου. 

Αυτό βοηθά και το αποτέλεσµα που θα δώσει το τελικό µοντέλο, µιας και οι 

µεγαλύτερες εταιρίες είναι αυτές που δηµιουργούν τα µεγαλύτερα εµπόδια εισόδου. 

Οι τιµές του δείκτη αυτού κυµαίνονται µεταξύ -1 και 1 [-1,1].  

6.  
 

 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός βοηθά σαν µέτρο σύγκρισης της αποδοτικότητας των στοιχείων 

του ενεργητικού, κατά πόσο δηλαδή συµµετέχουν τα στοιχεία ενεργητικού (πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, αποθέµατα, απαιτήσεις, κλπ) στα καθαρά κέρδη. Μεγάλη τιµή 

του δείκτη αυτού δείχνει καλή, αποδοτική χρήση των στοιχείων του ενεργητικού. Για 

να έχει νόηµα λοιπόν µια επένδυση, πρέπει παράλληλα µε την αύξηση των στοιχείων 

του ενεργητικού, να υπάρχει αύξηση και των καθαρών κερδών. Στις περισσότερες 

κλαδικές µελέτες, ο δείκτης αυτό παρουσιάζεται µαζί µε των δείκτη Αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων. Όµοια και ο παρόν δείκτης έχει όρια µεταξύ του -1 και 1 [-1,1] και 

υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων ετών. 

Σηµαντικό ρόλο στην επιλογή των δεικτών του µοντέλου, έπαιξαν οι κλαδικές 

µελέτες του ΙΟΒΕ και της ICAP. Μελετώντας αρκετές, φαινόταν πως για να 

περιγράψεις ένα κλάδο αναλυτικά έπρεπε να αναφερθείς στη δραστηριότητά του, 

στις επιχειρήσεις που τον αποτελούσαν καθώς και στα µερίδια αγοράς τους, στη 

φαινοµενική κατανάλωση του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας, στις εισαγωγές και 

εξαγωγές που λαµβάνουν χώρα και στην κερδοφορία των επιχειρήσεων που τον 

απαρτίζουν, ώστε τελικά να προκύψει η κερδοφορία του κλάδου. Μετά την ανάλυση 

όλων των παραπάνω στοιχείων καθώς και άλλων οικονοµικής φύσης, οι κλαδικές 

µελέτες κατέληγαν σε ποια φάση του κύκλου ζωής βρισκόταν ο κλάδος και στις 

προοπτικές ανάπτυξης που έχει. Μιας και οι κλαδικές µελέτες λοιπόν αποτελούν κατά 

κύριο λόγο την πηγή άντλησης των στοιχείων για τους υπολογισµούς στην παρούσα 

µελέτης, δεν µπορούσαµε να αγνοήσουµε τα στοιχεία που περιλαµβάνουν και µε 

βάση αυτές, να καταλήξουµε στους πιο αντιπροσωπευτικούς δείκτες που σύµφωνα µε 

∆6 →→→→  ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

ύύ

ήέά

νεργητικονολο

σηςρρδηαθαρ

ΕΣ

ΧΚΚ
=∆6  
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την βιβλιογραφία περιγράφεται ο ρυθµός ανάπτυξης, η κερδοφορία, η εισαγωγική και 

εξαγωγική δραστηριότητα και ο ανταγωνισµός εντός του κλάδου.  

 

Το µοντέλο, οι συντελεστές βαρύτητας και τα όρια των δεικτών 

Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν όλους τους δείκτες που παρουσιάστηκαν πριν, το 

τελικό µοντέλο µέτρησης της ελκυστικότητας κλάδων για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά έχει ως εξής: 

 

 

 

 

Να σηµειωθεί πως το µοντέλο προέκυψε µετά από αρκετές δοκιµές στους 

συντελεστές βαρύτητας των δεικτών που συµπεριλήφθησαν στο µοντέλο, όπως 

αυτές παρουσιάζονται στο παράρτηµα στο τέλος της εργασίας. 

Παρατηρώντας το µοντέλο, φαίνεται πως στον βαθµό εξωστρέφειας και στον 

δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης ο συντελεστής βαρύτητας είναι 3, πράγµα που 

σηµαίνει πως για το συγκεκριµένο µοντέλο, αυτοί οι δείκτες είναι οι πιο σηµαντικοί. 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι δείκτες αυτοί συµπεριλαµβάνονται στους 

σηµαντικότερους, µιας και παριστάνουν καλύτερα το τι γίνεται σε κάθε κλάδο σε ότι 

αφορά την κάλυψη ή όχι της ζήτησης και άρα µπορεί κανείς στηριζόµενος σε αυτούς 

να συµπεράνει αν στον κλάδο αυτό υπάρχει περιθώριο για µια νέα επιχείρηση να 

δραστηριοποιηθεί ή όχι. Όταν οι τιµή του βαθµού εξωστρέφειας πλησιάζει στο 1, 

φαίνεται πως ο κλάδος πάει καλά σε ότι αφορά τις εξαγωγές, ενώ όσο πλησιάζει τη 

µονάδα ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης, φαίνεται πως δεν υπάρχουν αρκετές 

ντόπιες επιχειρήσεις που να δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό και άρα να 

καλύπτουν τις καταναλωτικές ανάγκες των πολιτών.  

Στους υπόλοιπους δείκτες οι συντελεστές βαρύτητας είναι µονάδα, γεγονός που 

δηλώνει ότι η ελκυστικότητα ναι µεν επηρεάζεται από όλα αυτά τα στοιχεία, απλά οι 

παράγοντες αυτοί είναι ισοδύναµοι.  

Αφού υπολογίσαµε τις τιµές που λαµβάνει ο κάθε δείκτης στους υπό µελέτη 

κλάδους, προσπαθήσαµε να δούµε ποιος συνδυασµός στις βαρύτητες µας δίνει το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, ώστε αυτό να συµφωνεί µε τις προοπτικές του 

κλάδου, όπως αυτές παρουσιάζονται στο τέλος κάθε µελέτης από την ICAP ή την 

ΙΟΒΕ. 

Παρακάτω στον πίνακα, φαίνονται συγκεντρωτικά οι δείκτες που 

συµπεριλαµβάνονται στο µοντέλο, τα όριά τους και οι µονάδες µέτρησής τους.  

 

 

 

V = ∆1 - ∆2 + 3∆3 + 3∆4 + ∆5 + ∆6 
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Επιµέρους δείκτες του µοντέλου 

ελκυστικότητας 

Όρια Μονάδες µέτρησης 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  [-1,1] Τεµάχια, τόνοι, ευρώ κλπ 

∆2: ο δείκτης Herfindahl [0,1] Ευρώ 

∆3: ο βαθµός εξωστρέφειας  [0,1] Τεµάχια, τόνοι, ευρώ κλπ 

∆4: η εισαγωγική διείσδυση [0,1] Τεµάχια, τόνοι, ευρώ κλπ 

∆5: ο δείκτης καθαρού περιθωρίου 

κέρδους 

[-1,1] Ευρώ 

∆6: ο δείκτης αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

[-1,1] Ευρώ 

V: δείκτης µέτρησης ελκυστικότητας 

κλάδων 

[-4,9] - 

Πίνακας 6. Στοιχεία που απαρτίζουν το µοντέλο ελκυστικότητας κλάδου. 

 

Τα όρια του δείκτη µας λοιπόν κυµαίνονται ανάµεσα στο -4 και το 9. Όσο 

πλησιάζει λοιπόν ο δείκτης στο άνω άκρο του διαστήµατος, τόσο πιο ελκυστικός 

θεωρείται ο κλάδος.  

 

Πρακτική εφαρµογή του δείκτη µέτρησης ελκυστικότητας κλάδου 

Μετά τη διαµόρφωση του δείκτη, είναι απαραίτητη η δοκιµή του σε διάφορους 

κλάδους, είτε βιοµηχανικούς είτε παροχής υπηρεσιών, µε απώτερο στόχο να 

εξεταστεί κατά πόσο οδηγεί σε λογικά συµπεράσµατα. Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο 

να σηµειώσουµε ότι δεν είναι φιλοδοξία µας να δώσουµε λύση στο πρόβληµα 

οποιοδήποτε επιχειρηµατία που καλείται να επιλέξει κλάδο δραστηριότητας, αλλά να 

τον βοηθήσουµε να αποκτήσει µια πιο ποσοτικοποιηµένη άποψη για τον κλάδο. Το αν 

τελικά θα διεισδύσει σε κάποιον κλάδο ή όχι, θα πρέπει να γίνει µετά από µια πιο 

εκτεταµένη µελέτη όλων των παραγόντων που ελέγχουν την πορεία του. 

 

Ο κλάδος των λιπασµάτων 

Σε φάση ύφεσης αναµένεται να εισέλθει η βιοµηχανία χηµικών λιπασµάτων, όπως 

προκύπτει από τη µελέτη που ολοκλήρωσε το ΙΟΒΕ για τον κλάδο των ανόργανων 

λιπασµάτων, µετά την στασιµότητα που παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία. Ο 

αναµενόµενος περιορισµός της ζήτησης, ως αποτέλεσµα των αλλαγών που 

κυοφορούνται στον αγροτικό τοµέα αποτελεί τον σηµαντικότερο λόγο για τις 

απαισιόδοξες προβλέψεις. Το φαινόµενο της µείωσης της κατανάλωσης των 

ανόργανων λιπασµάτων, παρουσιάζεται σε όλες τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, 
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γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει µάλιστα, σε διακοπή λειτουργίας πολλών 

παραγωγικών µονάδων υψηλής δυναµικότητας και τεχνολογίας.  

Σύµφωνα µε την στροφή των παραγωγών προς τα βιολογικά προϊόντα, θα έχει ως 

αντίκτυπο την µείωση της κατανάλωσης ανόργανων λιπασµάτων. Μια τέτοια εξέλιξη 

θα αναγκάσει µελλοντικά επιχειρήσεις που δεν παράγουν καθόλου οργανικά 

λιπάσµατα να προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα. Η κατανάλωση λιπασµάτων 

(χωρίς τα αποθέµατα) ακολουθεί οριακά ανοδική πορεία την περίοδο 1993-2000, µε 

µέση ετήσια µεταβολή της τάξης του 1,2% η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην 

σηµαντική ανάκαµψη της κατανάλωσης κατά το 2000 (30% σε σχέση µε το 1999). 

Από το 1993 µέχρι και το 1997, η κατανάλωση κυµαίνεται περίπου στους 1,4 

εκατοµµύρια τόνους και το 1998 µειώνεται στο 1 εκ. τόνους, παρουσιάζοντας πτώση 

της τάξης του 25%. Το 2000 η κατανάλωση πλησιάζει πάλι στους 1,4 εκ. τόνους, µε 

τάση υποχώρησης όµως για το 2001, όπου υπολογίζεται σε 1,2 εκ. τόνους. Σύµφωνα 

µε εκτιµήσεις του ΙΟΒΕ, η αρνητική τάση στην κατανάλωση ανόργανων λιπασµάτων 

που καταγράφεται για το 2001, αναµένεται να συνεχιστεί και µέσα στην επόµενη 

πενταετία. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των χηµικών λιπασµάτων, πέρα 

από την γενικότερη αναδιάρθρωση του αγροτικού τοµέα, είναι οι τιµές των 

προϊόντων φυτικής προέλευσης και οι βιολογικές καλλιέργειες. Η άνθηση των 

βιολογικών καλλιεργειών των τελευταίων ετών και η προβλεπόµενη ανοδική τους 

τάση θα έχουν αρνητική επίδραση στη ζήτηση χηµικών λιπασµάτων.  

Ο κλάδος των χηµικών λιπασµάτων, είναι κυρίως εισαγωγικός. Οι εισαγωγές 

υπερτερούν των εξαγωγών σε όλη την περίοδο 1996-2000, κάτι που έχει ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου. Η αξία των εξαγωγών 

έφτασε τα 48,4 εκ. ευρώ (2000), έναντι 64,9 το 1996, παρουσιάζοντας µέση ετήσια 

µείωση της τάξης του 7% όπως και οι εξαγόµενες ποσότητες που παρουσίασαν 

έντονη µείωση από 503 χιλιάδες τόνους το 1993 σε 293 χιλιάδες το 2000. Από την 

άλλη µεριά, οι εισαγωγές παρουσίασαν χαµηλότερη µείωση και σε όρους αξίας, από 

106,2 εκατ. ευρώ το 1996 σε 83,6 εκατ. ευρώ το 2000 - µέση ετήσια µείωση της 

τάξης του 6% - και σε όρους ποσότητας από 708 χιλιάδες τόνους το 1996 σε 624 

χιλιάδες τόνους το 2000. Η χαµηλή ανταγωνιστική ικανότητα της εγχώριας 

παραγωγής µπορεί να αποδοθεί, σε ένα βαθµό, στην ανεπάρκεια εγχώριων πρώτων 

υλών γεγονός που υποχρεώνει την εισαγωγή τους σε τιµές αρκετά υψηλές, µε άµεσο 

αποτέλεσµα την σηµαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής χηµικών 

λιπασµάτων [37].  

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των 

δεικτών, µε βάση την τελευταία δηµοσιευµένη µελέτη της ΙΟΒΕ για το έτος 2002. 
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 1996 1997 1998 1999 2000 

Κατανάλωση (σε 

τόνους) 

1.355.744 1.406.431 1.049.583 1.101.819 1.484.192 

Παραγωγή (σε 

τόνους) 

1.314.207 1.427.329 1.020.653 1.142.055 1.485.571 

Εισαγωγές (σε 

τόνους) 

709.615 827.917 694.322 627.503 623.940 

Εξαγωγές (σε 

τόνους) 

503.320 420.945 516.395 322.282 293.128 

Σύνολο Ενεργητικού 

(σε χιλ. δραχ.) * 
- 65.582.522. 72.405.343 113.724.251 136.401.821 

Καθαρά κέρδη (σε 

χιλ. δραχ.) * 
- 2.791.499 1.587.422 1.249.168 -10.115.742 

* οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα του οµαδοποιηµένου ισολογισµού είναι 17 

Πίνακας 7. Στοιχεία οµαδοποιηµένου ισολογισµού, εισαγωγών, εξαγωγών κλπ [37].  
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∆ιάγραµµα 2. Εξέλιξη µεριδίων αγοράς των 4 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου 

λιπασµάτων [37]. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η µέση τιµή που λαµβάνει κάθε δείκτης που 

περιέχεται στο µοντέλο, ύστερα από πράξεις που διενεργήθηκαν µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία. 
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∆είκτης Τιµή 

δείκτη 

1996 

Τιµή 

δείκτη 

1997 

Τιµή 

δείκτη 

1998 

Τιµή 

δείκτη 

1999 

Τιµή 

δείκτη 

2000 

Μέση 

τιµή 

δείκτη 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  - 0,0374 -0,254 0,05 0,35 0,046 

∆2: ο δείκτης Herfindahl - - - - - 0,3055 

∆3: ο βαθµός εξωστρέφειας  44% 41% 60% 39% 24% 41,6% 

∆4: η εισαγωγική διείσδυση 54% 58% 68% 55% 42% 55,4% 

∆5: ο δείκτης καθαρού 

περιθωρίου κέρδους 

- 4,08% 2,15% 1,34% -8,25% -17% 

∆6: ο δείκτης αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

- 4,26% 2,19% 1,1% -7,42% 3,25% 

Πίνακας 8. Οι τιµές των δεικτών που περιέχονται στο µοντέλο ελκυστικότητας κλάδων [37].  

 

Μετά από αντικατάσταση των τιµών στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράψαµε 

στην προηγούµενη ενότητα έχουµε: 

 

V= 0,046 – 0,3055 + 3 · 0,416 + 3 · 0,554 – 0.17 + 0,0325 = 2,513 

 

Παρατηρούµε πως η τιµή του δείκτη βρίσκεται στο µέσο περίπου του διαστήµατος 

που κυµαίνεται ο δείκτης µέτρησης ελκυστικότητα κλάδων [-3,8], σύµφωνα µε όλη 

την µελέτη που προηγήθηκε. Ο κλάδος των λιπασµάτων µε βάση τα συµπεράσµατα 

της ίδιας της κλαδικής που διενεργήθηκε από το ΙΟΒΕ, περνά σε φάση ύφεσης, ενώ 

και η τιµή του δείκτη συνηγορεί µε την άποψη αυτή. Ο βαθµός εξωστρέφειας και ο 

δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης από το 1998 και µετά βλέπουµε πως αρχίζουν και 

µειώνονται, µια τάση που στην κλαδική υποστηρίζεται πως θα συνεχιστεί για µια 

πενταετία ακόµη. Παρόλο που η ανταγωνιστικότητα του κλάδου είναι περιορισµένη 

στο εξωτερικό, οι εισαγωγές διεισδύουν όλο και περισσότερο στην ελληνική αγορά, 

δείχνοντας την προτίµηση των καταναλωτών. Τα καθαρά κέρδη παρουσιάζουν 

έντονα πτωτική τάση µε µεγαλύτερη µείωση το έτος 2000 σε σχέση µε το 1999. Η 

αποδοτικότητα ενεργητικού παρουσιάζει οµοίως πτωτική τάση, γεγονός που 

οφείλεται στο ότι οι επιχειρήσεις του δείγµατος παρουσιάζουν καθαρές ζηµιές. Τέλος, 

να σηµειωθεί ότι στο τέλος του 2000 στα στοιχεία του ενεργητικού, µεγάλο µέρος 

αντιπροσωπεύουν τα ξένα κεφάλαια. Ο κλάδος γενικά έχει περάσει σε µια περίοδο 

κρίσης και δεν συστήνεται σε κάποιο δυνητικό επιχειρηµατία να δραστηριοποιηθεί σε 

αυτόν τόσο και από την ίδια την κλαδική, όσο και από τον δείκτη.  

 

Ο κλάδος των κονσερβοποιηµένων φρούτων 

Τα φρούτα κατέχουν σηµαντική θέση στις διατροφικές συνήθειες, σε ολόκληρο 

τον κόσµο. Η κατανάλωσή τους πραγµατοποιείται είτε ως νωπό προϊόν, είτε ως 
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επεξεργασµένο ή συντηρηµένο κατάλληλα. Οι δυνατότητες επεξεργασίας τους 

περιλαµβάνουν την κονσερβοποίηση, την παραγωγή µαρµελάδας, την χυµοποίηση 

κλπ. Στα πλαίσια της µελέτης της ICAP εξετάζονται µόνο τα κονσερβοποιηµένα 

φρούτα και συγκεκριµένα: ροδάκινο, αχλάδι, βερίκοκο, µίγµατα, λοιπά. 

Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει καθεστώς ενίσχυσης συγκεκριµένων αγροτικών προϊόντων, 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σηµασία για την οικονοµία ορισµένων περιφερειών. Τα 

προϊόντα που ενισχύονται έχουν µεγαλύτερη τιµή παραγωγής σε σχέση µε τις τρίτες 

χώρες. Οι ενισχύσεις αυτές αποδίδονται σε οργανώσεις παραγωγών που διαθέτουν τα 

προϊόντα τους σε βιοµηχανίες για µεταποίηση, στο πλαίσιο συγκεκριµένων 

συµβάσεων που καθορίζουν τους όρους διάθεσης (τιµή, ποσότητες, λοιποί όροι). 

Τα κονσερβοποιηµένα φρούτα χρησιµοποιούνται κυρίως στον τοµέα της µαζικής 

εστίασης και λιγότερο από τα νοικοκυριά για οικιακή χρήση. Η επάρκεια της αγοράς 

σε νωπά προϊόντα, σε συνδυασµό µε την παραδοσιακή προτίµηση των καταναλωτών 

σε αυτά, περιορίζει τη ζήτηση κονσερβοποιηµένων φρούτων στο καθηµερινό τραπέζι. 

Από την πλευρά της επαγγελµατικής χρήσης, η προτίµηση σε κονσερβοποιηµένα 

φρούτα οφείλεται στη δυνατότητα αποθεµατοποίησης των προϊόντων και άρα 

κατανάλωσης τη χρονική στιγµή που χρειάζεται, στη χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε τα 

νωπά, στη δυνατότητα άµεσης χρήσης για την παρασκευή συγκεκριµένων προϊόντων 

(γλυκά κλπ.).  

Αντίστοιχα από την πλευρά της οικιακής χρήσης, ιδιαίτερα σηµαντικό ποσοστό 

αφορά την παρασκευή γλυκισµάτων και λοιπών προϊόντων, η δε κατανάλωση ως 

συµπλήρωµα στη διατροφή είναι περιορισµένη.  

Από την άποψη της εποχικότητας, αύξηση της κατανάλωσης παρατηρείται κατά 

τους καλοκαιρινούς µήνες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην τουριστική κίνηση.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των κονσερβοποιηµένων φρούτων 

αφορούν την τιµή της διάθεσης, τις διατροφικές συνήθειες, την επάρκεια των 

ανταγωνιστικών προϊόντων στην αγορά. Η τιµή διάθεσης των κονσερβοποιηµένων 

φρούτων κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τα νωπά προϊόντα. Η 

διαφορά αυτή λειτουργεί ευνοϊκά για την κατανάλωση των υπό εξέταση προϊόντων, 

ιδιαίτερα σε περιόδους έλλειψης νωπών φρούτων, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα 

την περαιτέρω άνοδο της τιµής των τελευταίων.  

Οι διατροφικές συνήθειες, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, 

χαρακτηρίζονται από σηµαντική µετατόπιση σε περισσότερο υγιεινές τροφές. Η τάση 

αυτή επηρεάζει και τα οπωροκηπευτικά προϊόντα έστω και σε µορφή κονσέρβας.  

Τέλος, η επάρκεια των νωπών φρούτων διαµορφώνει σε σηµαντικό βαθµό τη 

ζήτηση των εξεταζόµενων προϊόντων. Από την πλευρά της επαγγελµατικής χρήσης, 

οι διακυµάνσεις της προσφοράς των νωπών φρούτων, δηµιουργούν σηµαντικά 

προβλήµατα στην τροφοδότηση των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα η µόνη διέξοδος 

για σταθερότητα στις προµήθειες να είναι η αγορά κονσερβοποιηµένων φρούτων.  
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Ο κλάδος κονσερβοποίησης φρούτων χαρακτηρίζεται από µικρό αριθµό 

επιχειρήσεων κάθε νοµικής µορφής (Α.Ε., συνεταιρισµοί, ενώσεις αγροτικών 

συνεταιρισµών κλπ.). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου 

Γεωργίας οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια και µπορούν να συµµετέχουν στο καθεστώς 

ενίσχυσης ροδάκινων και αχλαδιών είναι 20.  

Η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης και η τήρηση υψηλών προδιαγραφών 

διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας και των τελικών προϊόντων, 

οφείλεται στον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του κλάδου, καθώς οι περισσότεροι 

διανοµείς του εξωτερικού θέτουν ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές τυποποίησης και 

συσκευασίας.  

Η περίοδος συγκοµιδής προσδιορίζει την εποχικότητα της λειτουργίας των 

µονάδων. Συγκεκριµένα, οι περισσότερες παραγωγικές µονάδες έχουν περιοδική 

λειτουργία λόγω του ότι η διαδικασία της κονσερβοποίησης των φρούτων θα πρέπει 

να ολοκληρώνεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Για ορισµένες µονάδες 

ωστόσο, σηµειώνεται επιµήκυνση της περιόδου λειτουργίας, καθώς 

δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα προϊόντα, αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα του επενδεδυµένου κεφαλαίου. 

Η διανοµή των κονσερβοποιηµένων φρούτων πραγµατοποιείται µέσω 

χονδρεµπορικών επιχειρήσεων όσο και απευθείας από σούπερ µάρκετ. Το µεγαλύτερο 

µέρος των κονσερβοποιηµένων φρούτων που διατίθεται για οικιακή χρήση, πωλείται 

από τα σούπερ µάρκετ. Άλλωστε στο εξωτερικό τα συγκεκριµένα καταστήµατα 

διακινούν το µεγαλύτερο µέρος των τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών. 

Ειδικότερα για τα κονσερβοποιηµένα φρούτα, το κυριότερο δίκτυο διάθεσης είναι τα 

καταστήµατα σούπερ µάρκετ τύπου discount, καθώς κύριος παράγοντας επηρεασµού 

της ζήτησης είναι η τιµή. 

Η αγορά των κονσερβοποιηµένων φρούτων παρουσιάζει στοιχεία έντονου 

ανταγωνισµού, καθώς ο αριθµός των παραγωγών και γενικότερα το επίπεδο της 

παραγωγικής δυναµικότητας είναι υψηλό, τα περισσότερα προϊόντα χαρακτηρίζονται 

από υψηλό βαθµό οµοιογένειας και τέλος η εγχώρια παραγωγή, εφόσον εξάγεται 

κατά το µεγαλύτερο µέρος, αντιµετωπίζει το σηµαντικό ανταγωνισµό άλλων χωρών. 

Ειδικότερα στις ευρωπαϊκές αγορές, που ο αριθµός των προµηθευτών είναι µεγάλος, 

η διαµόρφωση των τιµών εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις δυνάµεις της 

συνολικής προσφοράς και ζήτησης, µε αποτέλεσµα οι ελληνικές παραγωγικές µονάδες 

να έχουν περιορισµένες δυνατότητας ελέγχου των τιµών [36]. 

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των 

δεικτών, µε βάση την τελευταία δηµοσιευµένη µελέτη της ICAP για το έτος 2003. 
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 1999 2000 2001 2002 

Κατανάλωση (σε τόνους 

α΄ύλης) 

20.350 22.100 21.200 22.300 

Παραγωγή (σε τόνους) 290.805 430.486 491.508 - 

Εισαγωγές (σε τόνους) 10.083 13.837 21.955 - 

Εξαγωγές (σε τόνους) 280.538 422.223 492.263 - 

Σύνολο Ενεργητικού (σε 

Ευρώ)* 
- 268.645.520 275.536.604 - 

Καθαρά κέρδη (σε 

Ευρώ)* 
- 4.427.921 5.143.752 - 

* οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα του οµαδοποιηµένου ισολογισµού 

είναι 11 

Πίνακας 9. Στοιχεία οµαδοποιηµένου ισολογισµού, εισαγωγών, εξαγωγών κλπ [36].  
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∆ιάγραµµα 3. Μερίδια αγοράς των 4 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου 

κονσερβοποιηµένων φρούτων για το 2002 [36]. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η µέση τιµή που λαµβάνει κάθε δείκτης που 

περιέχεται στο µοντέλο, ύστερα από πράξεις που διενεργήθηκαν µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία και στοιχεία της κλαδικής µελέτης κονσερβοποιηµένων φρούτων 

2003. 
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∆είκτης Τιµή 

δείκτη 

1999 

Τιµή 

δείκτη 

2000 

Τιµή 

δείκτη 

2001 

Τιµή 

δείκτη 

2002 

Μέση 

τιµή 

δείκτη 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  - 0,086 -0,0407 0,052 0,0324 

∆2: ο δείκτης Herfindahl - - - 0,045 0,045 

∆3: ο βαθµός εξωστρέφειας  0,96 0,98 1 - 0,98 

∆4: η εισαγωγική διείσδυση 0,5 0,62 1 - 0,7 

∆5: ο δείκτης καθαρού 

περιθωρίου κέρδους * 
3,19% 7,71% 1,77% 2,02% 3,7% 

∆6: ο δείκτης αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

- 1,65% 1,87% - 1,76% 

* ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι ο µέσος όρος των δεικτών των 12 

σηµαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου 

Πίνακας 10. Οι τιµές των δεικτών που περιέχονται στο µοντέλο ελκυστικότητας κλάδων 

[36]. 

 

Μετά από αντικατάσταση των τιµών στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράψαµε 

στην προηγούµενη ενότητα έχουµε: 

 

V= 0,0324 – 0,045 + 3 · 0,98 + 3 · 0,7 + 0,037+ 0,0176 = 5,1 

 

Πριν προχωρήσω στο σχολιασµό του αποτελέσµατος θα ήθελα να τονίσω πως 

σύµφωνα µε την κλαδική µελέτη, τα στοιχεία που αφορούν τους τόνους 

κατανάλωσης δίνονται σε µονάδες τόνων πρώτης ύλης, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία σε 

τόνους συσκευασµένου προϊόντος. Υπάρχει λοιπόν κάποιο σφάλµα σχετικά µε τις 

τιµές των βαθµών εξωστρέφειας και του δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης. Πάντως, 

παρότι παίρνουν για τον συγκεκριµένο κλάδο µεγάλες τιµές, δεν αγγίζουν την µονάδα 

στην πραγµατικότητα.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο και την τιµή που λαµβάνουµε για τον δείκτη 

ελκυστικότητας, φαίνεται πως µιλάµε για ένα κλάδο που θα µπορούσε ύστερα από 

µια πιο διεξοδική µελέτη, να αποδειχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον για ένα δυνητικό 

επιχειρηµατία. Τα προϊόντα του κλάδου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά στο εξωτερικό, 

µιας και παρακολουθώντας τον βαθµό εξωστρέφειας,  βλέπουµε πως ο κύριος όγκος 

της παραγωγής καταλήγει έξω. Οι εταιρίες που απαρτίζουν τον κλάδο είναι αρκετές 

και µε µικρά όµως µερίδια, γεγονός που δηλώνει πως δεν έχει χαρακτήρα 

ολιγοπωλίου. Σε ότι αφορά την παραγωγή, παρουσιάζονται διακυµάνσεις που 

οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, οι οποίες και παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στον 

κλάδο αυτό, µιας και η πρωτογενής παραγωγή φρούτων εξαρτάται αποκλειστικά από 

αυτές. Τέλος, να τονίσουµε πως από τις επιχειρήσεις που αποτελούσαν το δείγµα για 

να παρουσιαστεί ο οµαδοποιηµένος ισολογισµός, µόνο µία παρουσίασε ζηµίες. 
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Συµπερασµατικά, παρόλο που σύµφωνα µε το µοντέλο ο κλάδος φαίνεται 

ελκυστικός, θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικότερα παράγοντες όπως οι καιρικές 

συνθήκες και ο ανταγωνισµός στο εξωτερικό, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. 

 

Ο κλάδος των καλλυντικών 

Η ζήτηση των καλλυντικών επηρεάζεται καταρχήν από δηµογραφικούς 

παράγοντες, καθώς ορισµένα από τα εξεταζόµενα προϊόντα είναι είδη πρώτης 

ανάγκης. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση του πληθυσµού, διότι 

οι γυναίκες είναι οι κύριοι καταναλωτές ειδών καλλωπισµού και διαθέτουν ετησίως 

σηµαντικά ποσά για την αγορά καλλυντικών προϊόντων. Στη σύγχρονη εποχή, οι 

περισσότερες γυναίκες έχουν αποκτήσει οικονοµική ανεξαρτησία λόγω της ολοένα 

εντονότερης παρουσίας τους στην αγορά εργασίας, γεγονός που ευνοεί ακόµη 

περισσότερο τη διάθεση από µέρους τους σηµαντικών κονδυλίων για την απόκτηση 

ειδών καλλωπισµού. Εντούτοις, τον τελευταίο καιρό παρατηρείται η ζήτηση 

προϊόντων καλλωπισµού και από τον αντρικό πληθυσµό, µε αποτέλεσµα την 

ανάπτυξη σειρών προϊόντων αποκλειστικά στο συγκεκριµένο κοινό.  

Το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών, σε συνδυασµό µε τις τιµές των 

προϊόντων, επηρεάζει τη ζήτηση στα καλλυντικά, καθορίζοντας κυρίως το είδος και το 

κανάλι διανοµής στο οποίο θα απευθυνθεί ο καταναλωτής.  

Η διαφήµιση επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη ζήτηση, στρέφοντάς τη σε 

συγκεκριµένα εµπορικά σήµατα. Ενδεικτικό της σηµασίας που δίνουν οι επιχειρήσεις 

του κλάδου στη διαφήµιση, αποτελούν τα υψηλά κονδύλια που διαθέτουν ετησίως 

για την προβολή των ειδών τους στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

Ορισµένες κατηγορίες καλλυντικών χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως 

αντηλιακά, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και προϊόντα προστασίας του 

δέρµατος και του προσώπου από το κρύο, το χειµώνα.  

Στον κλάδο των καλλυντικών δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι 

µεγάλου µεγέθους εισαγωγικές εταιρίες, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκουν σε 

πολυεθνικούς οµίλους, συγκεντρώνουν σηµαντικό µέρος της αγοράς. Μερικές από τις 

εν λόγω επιχειρήσεις ασχολούνται και µε την παραγωγή καλλυντικών, κατόπιν άδειας 

(under license) της µητρικής εταιρίας. Εντούτοις, ολοένα και περισσότερες από τις 

παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν στραφεί στον εισαγωγικό τοµέα, µε αποτέλεσµα να 

διευρύνεται η εισαγωγική διείσδυση στην εγχώρια αγορά.  

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ο ανταγωνισµός που επικρατεί µεταξύ των 

επιχειρήσεων. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις είναι πιο έντονες στα κανάλια ευρείας και 

επιλεκτικής διανοµής των καλλυντικών, καθώς τα προϊόντα που διανέµονται µε αυτόν 

τον τρόπο είναι πολλά και οι διαφοροποιήσεις στην ποιότητα και στην τιµή των 

προϊόντων σε κάθε κανάλι δεν είναι συνήθως µεγάλες.  



                                                                          Ανάπτυξη ∆είκτη Μέτρησης Ελκυστικότητας Κλάδων                                                                                                                  

 50 

Το κυριότερο κανάλι διανοµής των καλλυντικών αποτελεί το δίκτυο ευρείας 

διανοµής, ενώ αξιόλογη είναι και η αξία των προϊόντων που διατίθενται µέσω του 

καναλιού επιλεκτικής διανοµής. Καλλυντικά διατίθενται επιπλέον, µέσω φαρµακείων, 

απευθείας πωλήσεων, ινστιτούτων αισθητικής, κοµµωτηρίων και καταστηµάτων 

αφορολόγητων ειδών. Αρκετές από τις επιχειρήσεις του κλάδου δραστηριοποιούνται 

σε περισσότερα του ενός κανάλια, ενώ άλλες έχουν παρουσία αποκλειστικά σε ένα 

από αυτά.  

Η αξία των εγχωρίως παραγόµενων προϊόντων καλλυντικών εµφάνισε σε γενικές 

γραµµές άνοδο από το 1991 µέχρι το 2003, µε ετήσιο ρυθµό αύξησης 7,4%. 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε µια σηµαντική επιβράδυνση του 

ρυθµού ανόδου της παραγωγής, γεγονός που οφείλεται στη στροφή ορισµένων 

µεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων στον εισαγωγικό τοµέα. Το 2003 η παραγωγή 

καλλυντικών σηµείωσε µικρή πτώση σε σχέση µε το 2002 και εκτιµάται ότι 

διαµορφώθηκε σε € 221,2 εκατ. έναντι € 222 εκατ. το προηγούµενο έτος.  

Αναφορικά µε τη διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής καλλυντικών, επισηµαίνεται 

ότι τα προϊόντα περιποίησης µαλλιών καταλαµβάνουν διαχρονικά το µεγαλύτερο 

µέρος της παραγωγής.  

Αξιόλογη άνοδο παρουσίασε η αξία εισαγόµενων προϊόντων τη χρονική περίοδο 

1991-2003, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 20,4%, ανερχόµενη σε € 791, 1 εκατ. το 

2003. Οι εξαγωγές σηµείωσαν µεγάλη ανάπτυξη από το 1997 και µετά, ενώ το 2003 

διαµορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα της περιόδου.  

Το κανάλι ευρείας διανοµής αποτελεί το κυριότερο δίκτυο διανοµής καλλυντικών, 

το µέγεθος του οποίου εκτιµάται ότι ανήλθε το 2003 σε € 408 εκατ., 

καταλαµβάνοντας το 47% της συνολικής αγοράς. Η αγορά της επιλεκτικής διανοµής 

εκτιµάται ότι διαµορφώθηκε το 2003 σε € 254 εκατ., αποσπώντας µερίδιο της τάξης 

του 29%. Μικρό µερίδιο αγοράς κατέλαβαν τα φαρµακεία και τα κοµµωτήρια, 8% και 

9% αντίστοιχα. Τέλος, τα καλλυντικά που διατίθενται µέσω απευθείας πωλήσεων 

υπολογίζονται το 2003 σε € 60,3 εκατ., καταλαµβάνοντας το 7% της συνολικής 

αγοράς.  

Ο έντονος ανταγωνισµός που επικρατεί οδηγεί τις επιχειρήσεις σε προσπάθεια 

διαφοροποίησης, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως µε τη δηµιουργία καινοτόµων 

προϊόντων, τα οποία ικανοποιούν πιο εξειδικευµένες ανάγκες καταναλωτών, καθώς 

και µε την αλλαγή της συσκευασίας. Προκειµένου να προωθήσουν καλύτερα τα 

προϊόντα τους, οι περισσότερες εταιρίες δαπανούν κάθε χρόνο αξιόλογα ποσά για τη 

διαφηµιστική προβολή τους, ενώ εκτεταµένη είναι και η χρήση των υπολοίπων 

µεθόδων που προσφέρει το µάρκετινγκ. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιχειρήσεις 

προωθούν τα νέα προϊόντα και µέσω προσφορών γνωριµίας, διανοµής δωρεάν 

δειγµάτων ή της παροχής εκπτωτικών κουπονιών και δώρων µε την αγορά ενός ή 

περισσοτέρων προϊόντων.  
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Ο κλάδος των καλλυντικών γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα και σύµφωνα 

µε παράγοντες της αγοράς η εξέλιξη αυτή πρόκειται να συνεχιστεί και στο µέλλον, 

καθώς η κατά κεφαλή κατανάλωση καλλυντικών στην Ελλάδα παραµένει σε 

χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η εγχώρια αγορά καλλυντικών 

αναµένεται να παρουσιάσει άνοδο το 2004 µεταξύ του 8% – 9%, ενώ το 2005 

προβλέπεται άνοδος µε ρυθµό 6% - 7% [34].  

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των 

δεικτών, µε βάση την τελευταία δηµοσιευµένη µελέτη της ICAP για το έτος 2004. 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Κατανάλωση 

(σε χιλ. Ευρώ) 

607.500 680.600 733.500 801.500 866.700 

Παραγωγή (σε 

χιλ. Ευρώ) 

201.650 204.800 218.000 222.000 221.200 

Εισαγωγές (σε 

χιλ. Ευρώ) 

478.700 575.600 620.500 684.400 791.100 

Εξαγωγές (σε 

χιλ. Ευρώ) 

72.850 99.800 105.000 104.900 145.600 

Σύνολο 

Ενεργητικού 

(σε Ευρώ)* 

- - - 408.948.045 452.748.456 

Καθαρά κέρδη 

(σε Ευρώ)* 
   62.153.223 67.960.582 

* οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα του οµαδοποιηµένου ισολογισµού 

είναι 52 

Πίνακας 11. Στοιχεία οµαδοποιηµένου ισολογισµού, εισαγωγών, εξαγωγών κλπ [34].  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(%)

ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΓΡ. ΑΒΕΕ
ΕΛΛΕΝΙΚΑ

ΑΕ

RILKEN ΑΕ ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ

2003

 
∆ιάγραµµα 4. Μερίδια αγοράς των 4 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου καλλυντικών 

για το 2003 [34]. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η µέση τιµή που λαµβάνει κάθε δείκτης που 

περιέχεται στο µοντέλο, ύστερα από πράξεις που διενεργήθηκαν µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία, καθώς και από στοιχεία που περιέχονται στην κλαδική µελέτη. 

 

∆είκτης Τιµή 

δείκτη 

1999 

Τιµή 

δείκτη 

2000 

Τιµή 

δείκτη 

2001 

Τιµή 

δείκτη 

2002 

Τιµή 

δείκτη 

2003 

Μέση 

τιµή 

δείκτη 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  - 0,12 0,078 0,093 0,081 0,093 

∆2: ο δείκτης Herfindahl - - - - 0,0214 0,0214 

∆3: ο βαθµός εξωστρέφειας  0,36 0,49 0,48 0,47 0,66 0,492 

∆4: η εισαγωγική διείσδυση 0,79 0,846 0,846 0,854 0,913 0,85 

∆5: ο δείκτης καθαρού 

περιθωρίου κέρδους * 
8,31% 9,04% 8,28% 10,33% 10,71% 9,33% 

∆6: ο δείκτης 

αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

- - - 15,2% 15% 15,1% 

* ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι ο µέσος όρος των δεικτών των 10 σηµαντικότερων 

επιχειρήσεων του κλάδου 

Πίνακας 12. Οι τιµές των δεικτών που περιέχονται στο µοντέλο ελκυστικότητας κλάδων 

[34]. 

 

Μετά από αντικατάσταση των τιµών στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράψαµε 

στην προηγούµενη ενότητα έχουµε: 

 

V= 0,093 – 0,0214 + 3 · 0,492 + 3 · 0,85 + 0,0933+ 0,151 = 4,34 

 

Πριν προχωρήσουµε στο σχολιασµό του αποτελέσµατος να επισηµάνουµε ότι στο 

δείγµα των επιχειρήσεων που µελετώνται στην συγκεκριµένη κλαδική µελέτη 

περιλαµβάνονται εταιρίες στις οποίες οι πωλήσεις καλλυντικών καταλαµβάνουν το 

ήµισυ του συνολικού κύκλου εργασιών τους. 

Ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου έπεσε από το 1999 και βλέπουµε πως κυµαίνεται 

σε τιµές πάνω και κάτω του 9%. Η εισαγωγική διείσδυση είναι πολύ µεγάλη, γεγονός 

που δηλώνει ότι τα προϊόντα του εξωτερικού είναι πιο αξιόπιστα και για αυτό τα 

επιλέγουν οι εγχώριοι καταναλωτές. Βέβαια και ο βαθµός εξωστρέφειας είναι 

σηµαντικός και βλέπουµε να κυµαίνεται κοντά στο 50%, έστω και αν οι χώρες που 

κυρίως εξάγονται τα ελληνικά καλλυντικά είναι οι τρίτες χώρες, ποσοστό που 

διαχρονικά βέβαια αρχίζει να πέφτει, ενώ ανεβαίνει αυτό των χωρών της Ε.Ε. Το 

καθαρό περιθώριο κέρδους αγγίζει το 10%, ενώ η αποδοτικότητα ενεργητικού 

κυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλές τιµές, όπως και οι υπόλοιποι δείκτες αποδοτικότητας 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της κλαδικής µελέτης. 
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Το µοντέλο δίνει για τον κλάδο µια τιµή τέτοια που τον καθιστά αρκετά ελκυστικό. 

Οι δυσκολίες για τον οποιοδήποτε δυνητικό επιχειρηµατία στον συγκεκριµένο κλάδο, 

είναι ο ανταγωνισµός από τις µεγάλες και αναγνωρισµένες εταιρίες του εξωτερικού. 

Σίγουρα µια διεξοδική µελέτη σχετικά µε τις προτιµήσεις των καταναλωτών, καθώς 

και κάποιο business plan που θα συνιστά σε όποιον θέλει να εισέλθει στον κλάδο, 

συγκεκριµένο target group είναι απαραίτητα πριν αποφασιστεί οτιδήποτε. 

Συµπερασµατικά, ο κλάδος των καλλυντικών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και είναι 

γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόµη πείσει τον καταναλωτή για την 

αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων τους. Το κλειδί της επιτυχίας όποιου 

αποφασίσει να εισέλθει στον κλάδο είναι να µπορέσει να φτιάξει ένα δυνατό brand 

name εστιάζοντας σε συγκεκριµένο κοµµάτι του καταναλωτικού κοινού.  

 

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας 

Το παρόν και το µέλλον της εγχώριας αγοράς κινητής τηλεφωνίας σκιαγραφεί 

ειδική µελέτη για τον κλάδο που πραγµατοποίησε το Ίδρυµα Βιοµηχανικών και 

Οικονοµικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).  

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες 4 εταιρίες κινητής τηλεφωνίας: 

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, Q-TELECOM AE, STET ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, VODAFONE – PANAFON AE. Το αντικείµενο της 

δραστηριότητάς τους είναι η εκµετάλλευση δικτύου κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες 

κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ειδικές τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές, broadband 

internet, εισαγωγές και εµπόριο τηλεφωνικού εξοπλισµού, Η/Υ, περιφερειακών, 

αναλώσιµων και λογισµικού, τηλεφωνικές εξυπηρετήσεις και πληροφορίες.  

Μετά από µια δεκαετία αδιάκοπης µεγέθυνσης, η αγορά έχει εισέλθει πλέον σε 

φάση ωρίµανσης και από το 1999 και µετά παρατηρείται µείωση των ρυθµών 

ανάπτυξης των νέων συνδέσεων. Για την περίοδο 2003-2006 εκτιµάται ότι κατά µέσο 

όρο η αύξηση των νέων συνδέσεων θα κυµανθεί µεταξύ 3% και 5% ετησίως, έναντι 

µέσου ετήσιου ρυθµού µεγέθυνσης 57% στην περίοδο 1996-2001.  

Αν και ο κορεσµός της αγοράς πλέον είναι φανερός, οι προοπτικές εξακολουθούν 

να παραµένουν θετικές. Οι Έλληνες χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κάνουν 

µικρότερη χρήση του κινητού από το µέσο ευρωπαίο, γεγονός που δηµιουργεί 

προσδοκίες για την αύξηση των εσόδων. Ωστόσο το µεγάλο όπλο του κλάδου είναι η 

εξέλιξη της τεχνολογίας. Υπηρεσίες όπως τα MMS δηµιουργούν νέες πηγές εσόδων 

και µάλιστα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, µεγάλες είναι οι 

προσδοκίες από την έλευση των κινητών τρίτης γενιάς, που σε συνδυασµό µε την 

εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, θα επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στην 

καθηµερινότητα των καταναλωτών. Οφέλη αναµένονται και από τη διαφαινόµενη 

τάση σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, αντικατάστασης της σταθερής τηλεφωνίας από 
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την κινητή, µε τη συνδροµή νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών (video, φωνή και 

φωτογραφία) που θα διαµορφώσουν µια νέα αγορά. 

Στο πρώτο εξάµηνο του 2003 ο αριθµός των συνδροµητών συµβολαίων και 

καρτοκινητής τηλεφωνίας έφτασε τα 10,4 εκατ. Στη µελέτη του ΙΟΒΕ καταγράφεται 

η εντυπωσιακή ανάπτυξη της καρτοκινητής τηλεφωνίας, η οποία πλέον αποτελεί την 

κυρίαρχη κατηγορία υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

συνδροµητές καρτοκινητής τηλεφωνίας ανέρχονται σε 6,9 εκατ. αποτελώντας το 

66,8% του συνόλου των συνδροµητών. Το αντίστοιχο ποσοστό το 1999 ήταν 

52,7%.  

Όπως προκύπτει από τη µελέτη, ο βαθµός διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας 

στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακός. Από 20% το 1998 ο βαθµός διείσδυσης εκτινάχτηκε 

στο 95% το α΄ εξάµηνο του 2003, ενώ ο βαθµός κάλυψης του πληθυσµού από 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, άγγιξε σχεδόν το απόλυτο. 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα οξύς, ενώ η ένταση του 

ενισχύεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο βαθµός συγκέντρωσης του κλάδου είναι υψηλός, 

καθώς οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κινητή 

τηλεφωνία συγκεντρώνουν το 98% του συνόλου των συνδροµητών. Πιο 

συγκεκριµένα, το α΄εξάµηνο του 2003 η COSMOTE συγκεντρώνει το 37% των 

συνδροµητών, η VODAFONE το 35% ενώ τα µερίδια της STET και της Q-TELECOM 

είναι 27% και 2% αντίστοιχα. Το µεγάλο κόστος επενδύσεων για εξοπλισµό, για τη 

δηµιουργία ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου, για τη δηµιουργία ενός ιδιόκτητου 

δικτύου πωλήσεων, αλλά και για τη διαφηµιστική προβολή της, λειτουργούν 

αποτρεπτικά στην είσοδο νέων επιχειρήσεων που προσπαθούν να εισέλθουν στον 

κλάδο. 

Σε ότι αφορά τα µερίδια των εταιρειών, από τη µελέτη του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι η 

COSMOTE από το 2000 µέχρι και το α΄ εξάµηνο του 2003 παρουσιάζει τα υψηλότερα 

µερίδια στις υπηρεσίες βάση συµβολαίου. Η κυριαρχία, όµως, της COSMOTE στα 

συµβόλαια κινητής τηλεφωνίας δεν επαναλαµβάνεται και στην προπληρωµένη 

καρτοκινητή τηλεφωνία, όπου το µεγαλύτερο κοµµάτι αποσπά η VODAFONE-

PANAFON.  

Ισχυρή είναι η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση του κλάδου. Από την ανάλυση 

προκύπτει ότι οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικά 

επίπεδα, ενώ στην περίπτωση των αριθµοδεικτών δανειακής πίεσης και επιβάρυνσης 

παρατηρείται µια µικρή µεταστροφή στην κεφαλαιακή διάρθρωση µε τα ξένα 

κεφάλαια να µειώνουν σταδιακά τη συµµετοχή τους στο σύνολο του ενεργητικού. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τους αριθµοδείκτες ρευστότητας οι εταιρείες χρηµατοδοτούν 

σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων τους µε βραχυχρόνιες δεσµεύσεις ενώ 

παράλληλα διατηρούν ένα σχετικά σηµαντικό ποσοστό του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού τους σε απαιτήσεις. 
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Η εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς κινητής τηλεφωνίας είχε σαν φυσικό 

επακόλουθο τη δηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Κατά µέσο όρο η 

απασχόληση στον κλάδο αυξάνεται κατά 32,7% ετησίως και στα τέλη του 2001 οι 

απασχολούµενοι έφταναν τους 4.375 έναντι µόλις 800 το 1995 [35]. 

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των 

δεικτών, µε βάση την τελευταία δηµοσιευµένη µελέτη της ICAP για το έτος 2004. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Κατανάλωση/Πωλήσεις 

(σε χιλ. Ευρώ) 

1.103.633 1.549.981 2.060.133 2.347.677 3.049.808 

Σύνολο Ενεργητικού 

(σε χιλ. Ευρώ)* 
- 1.706.812 2.403.097 3.392.086 3.596.554 

Καθαρά κέρδη (σε χιλ. 

Ευρώ)* 
- 323.786 388.456 536.494 681.059 

* οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα του οµαδοποιηµένου ισολογισµού είναι 3 

Πίνακας 13. Στοιχεία οµαδοποιηµένου ισολογισµού και πωλήσεων [35]. 
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∆ιάγραµµα 5. Μερίδια αγοράς των 3 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου κινητής 

τηλεφωνίας από το 1998-2002 [35]. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η µέση τιµή που λαµβάνει κάθε δείκτης που 

περιέχεται στο µοντέλο, ύστερα από πράξεις που διενεργήθηκαν µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία, καθώς και από στοιχεία που περιέχονται στην κλαδική µελέτη 
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∆είκτης Τιµή 

δείκτη 

1998 

Τιµή 

δείκτη 

1999 

Τιµή 

δείκτη 

2000 

Τιµή 

δείκτη 

2001 

Τιµή 

δείκτη 

2002 

Μέση 

τιµή 

δείκτη 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  - 0,404 0,33 0,14 0,3 0,3 

∆2: ο δείκτης Herfindahl 0,512 0,372 0,36 0,353 0,351 0,39 

∆3: ο βαθµός 

εξωστρέφειας  

- - - - - - 

∆4: η εισαγωγική διείσδυση - - - - - - 

∆5: ο δείκτης καθαρού 

περιθωρίου κέρδους * 
- 20,89% 18,86% 22,85% 22,33% 21,23% 

∆6: ο δείκτης 

αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

- 18,97% 16,16% 15,82% 18,94% 17,5% 

* ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι ο µέσος όρος των δεικτών των 3 σηµαντικότερων 

επιχειρήσεων του κλάδου 

Πίνακας 14. Οι τιµές των δεικτών που περιέχονται στο µοντέλο ελκυστικότητας κλάδων 

[35].  

 

Μετά από αντικατάσταση των τιµών στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράψαµε 

στην προηγούµενη ενότητα έχουµε: 

 

V= 0,3 – 0,39 + 0,2123+ 0,175 = 0,3 

 

Ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας ανήκει στον τοµέα των υπηρεσιών και όπως είναι 

αντιληπτό, δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός εξαγωγών, εισαγωγών κλπ. οπότε και ο 

βαθµός εξωστρέφειας και ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης δεν υπολογίζονται.  

Σύµφωνα µε την τελευταία κλαδική µελέτη λοιπόν, ο ρυθµός ανάπτυξης της 

αγοράς τείνει να σταθεροποιηθεί, γεγονός που δικαιολογείται από το γεγονός ότι έχει 

περάσει στο στάδιο ωρίµανσής του. Στον κλάδο µόλις το 2002, εισήλθε µια ακόµη 

εταιρία, η Q-TELECOM, γεγονός που καθιστά τον κλάδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, µε 

τις 3 κύριες εταιρίες να κατέχουν το 98% του συνόλου των συνδροµητών. Το 

καθαρό περιθώριο κέρδους είναι σχεδόν σταθερό κατά την πενταετία που εξετάζεται 

στη µελέτη, πράγµα που ισχύει επίσης και για την αποδοτικότητα ενεργητικού.  

Ο δείκτης στον οποίο καταλήξαµε δίνει για τον κλάδο την τιµή 0,3, ιδιαίτερα 

χαµηλή και αποκαρδιωτική, για οποιονδήποτε δυνητικό επιχειρηµατία. Είναι γεγονός, 

πως όποια εταιρία θέλει να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο, πρέπει να επενδύσει 

µεγάλα κεφάλαια για την αγορά εξοπλισµού και την δηµιουργία ενός άρτιου 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου, για τη δηµιουργία του δικτύου πωλήσεων, αλλά και για 

την διαφηµιστική προβολή της. Το υψηλό αυτό κόστος, σε συνδυασµό µε το µικρό 

µερίδιο αγοράς που αρχικά δύναται να αποσπάσει, αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο για 



                                                                          Ανάπτυξη ∆είκτη Μέτρησης Ελκυστικότητας Κλάδων                                                                                                                  

 57 

αυτήν, εφόσον δεν αναµένει σηµαντικό όφελος που να αντισταθµίζει το υψηλό 

κόστος εισόδου στην αγορά. Το παράδειγµα της Q-TELECOM είναι χαρακτηριστικό, 

αφού χωρίς να αναπτύξει ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, εισήλθε, µετά την 

απελευθέρωση της αγοράς, τόσο στην σταθερή τηλεφωνία, όσο και στην αγορά της 

κινητής τηλεφωνίας, θέτοντας χαµηλότερους στόχους όσον αφορά τη δεύτερη. Στα 

παραπάνω εµπόδια εισόδου προστίθενται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που 

απολαµβάνουν οι ισχυροί της αγοράς. Έχουν ήδη ανεπτυγµένο δίκτυο πωλήσεων, 

αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε πολλά σηµεία της χώρας, δυνατότητα προσφοράς 

υπηρεσιών που αναπτύσσονται σε διεθνή ερευνητικά κέντρα και το όνοµα ενός 

µεγάλου οµίλου.  

 

Ο κλάδος των ζυµαρικών 

Τα ζυµαρικά αποτελούν βασικό είδος διατροφής των Ελλήνων καταναλωτών 

κυρίως λόγω της χαµηλής τιµής τους, του µικρού χρόνου προετοιµασίας που 

απαιτούν, της γεύσης και της ποικιλίας συνδυασµών που παρέχουν. Οι Έλληνες 

κατέχουν τη δεύτερη θέση στην κατά κεφαλή κατανάλωση ζυµαρικών στην Ε.Ε., η 

οποία ανέρχεται σε 8,8 κιλά ετησίως, παραµένοντας ωστόσο αρκετά χαµηλότερη σε 

σχέση µε την αντίστοιχη της Ιταλίας.  

Ο κλάδος των ζυµαρικών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, καθώς 

ελέγχεται από 7 µεγάλου µεγέθους παραγωγικές επιχειρήσεις. Σηµαντικό µέρος της 

παραγωγής κατευθύνεται προς το εξωτερικό, ενώ η εισαγωγική διείσδυση είναι 

σχετικά περιορισµένη.  

Οι µεγαλύτερες ποσότητες ζυµαρικών διοχετεύονται στα καταστήµατα λιανικής 

πώλησης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα σούπερ µάρκετ.  

Εκτός από τα επώνυµα ζυµαρικά, τα σούπερ µάρκετ διαθέτουν και προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας που φέρουν τα δικά τους εµπορικά σήµατα. Τα προϊόντα αυτά είτε 

παράγονται από εγχώριες µονάδες, είτε εισάγονται από το εξωτερικό. Τα εν λόγω 

ζυµαρικά διατίθενται σε χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε τα επώνυµα, µε αποτέλεσµα 

την όξυνση του ανταγωνισµού που επικρατεί στο κλάδο. Η παραγωγή προϊόντων 

ιδιωτικής ετικέτας από µεγάλες συνήθως βιοµηχανίες είναι εφάµιλλη µε αυτή των 

επωνύµων προϊόντων, λόγω του ότι στηρίζεται στη διαθέσιµη τεχνολογία και σε ίδιες 

ή παρόµοιες προδιαγραφές. Υπάρχει περίπτωση µάλιστα η επιχείρηση σούπερ µάρκετ 

να συµµετέχει στο κόστος σχεδιασµού και ανάπτυξης του προϊόντος. 

Υψηλή συγκέντρωση της αγοράς και έντονος ανταγωνισµός έχει οδηγήσει τις 

εταιρίες του κλάδου σε προσπάθειες διαφοροποίησης, µε τη δηµιουργία προϊόντων, 

τα οποία διευρύνουν τις επιλογές των καταναλωτών. Επίσης, επιδιώκουν την 

προσέλκυση πελατών µέσω εκπτώσεων και προσφορών που πραγµατοποιούν, οι 

οποίες έχουν επιπτώσεις στην κερδοφορία.  
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Βασικό συστατικό των ζυµαρικών και µεγάλο µέρος του κόστους παραγωγής τους 

αποτελεί το σιµιγδάλι. Το σιµιγδάλι αποτελεί προϊόν του σκληρού σίτου και 

διακρίνεται σε χονδρό και λεπτό, ανάλογα µε το βαθµό λεπτότητας των κόκκων του. 

Το χονδρό σιµιγδάλι χρησιµοποιείται στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, ενώ το λεπτό 

κατευθύνεται κυρίως στη βιοµηχανία των ζυµαρικών. Για τη µείωση του κόστους και 

τον καλύτερο έλεγχο της πρώτης ύλης, ορισµένες εταιρίες έχουν προχωρήσει σε 

στρατηγικές κάθετης ολοκλήρωσης για την παραγωγή σιµιγδαλιού. Ο αριθµός τώρα 

επιχειρήσεων παραγωγής σιµιγδαλιού είναι αρκετά µικρός, παρουσιάζει όµως 

αυξητικές τάσεις, λόγω της επέκτασης της δραστηριότητας πολλών εταιριών 

παραγωγής αλεύρων. Εκτιµάται ότι κατά µέσο όρο το 90% της ετήσιας παραγωγής 

σιµιγδαλιού κατευθύνεται προς τις βιοµηχανίες ζυµαρικών, το 7% προς τις 

βιοµηχανίες ζαχαροπλαστικής, ενώ το υπόλοιπο 3% προς λιανική πώληση.    

Η µέση τιµή χονδρικής πώλησης για τα µακαρόνια το 2003 κυµάνθηκε µεταξύ 

€0,87 – 1,16 ανά κιλό, για την πάστα µεταξύ €0,86 – 1,35 ανά κιλό και για τα ειδικά 

ζυµαρικά στα €2,5 – 4 ανά κιλό. Όσον αφορά του διακανονισµούς πληρωµής, οι 

περισσότερες συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε επιταγές διάρκειας 4 - 5 µηνών. Οι 

χρόνοι παράδοσης είναι σύντοµοι [32].  

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των 

δεικτών, µε βάση την τελευταία δηµοσιευµένη µελέτη της ICAP για το έτος 2004. 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Κατανάλωση 

(σε τόνους) 

97.400 99.500 95.000 97.500 97.000 

Παραγωγή (σε 

τόνους) 

125.000 134.000 136.000 143.000 153.000 

Εισαγωγές (σε 

τόνους) 

13.400 14.500 12.000 10.500 10.000 

Εξαγωγές (σε 

τόνους) 

41.000 49.000 53.000 56.000 66.000 

Σύνολο 

Ενεργητικού 

(σε Ευρώ)* 

- - 153.430.956 156.627.335 - 

Καθαρά κέρδη 

(σε Ευρώ)* 
- - 6.234.246 2.339.246 - 

* οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα του οµαδοποιηµένου ισολογισµού είναι 7 

Πίνακας 15. Στοιχεία οµαδοποιηµένου ισολογισµού, εισαγωγών, εξαγωγών κλπ [32].  
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∆ιάγραµµα 6. Μερίδια αγοράς των 4 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου ζυµαρικών 

για τα έτη 2001, 2003 [32]. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η µέση τιµή που λαµβάνει κάθε δείκτης που 

περιέχεται στο µοντέλο, ύστερα από πράξεις που διενεργήθηκαν µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία, καθώς και από στοιχεία που περιέχονται στην κλαδική µελέτη 

 

 

 

∆είκτης Τιµή 

δείκτη 

1999 

Τιµή 

δείκτη 

2000 

Τιµή 

δείκτη 

2001 

Τιµή 

δείκτη 

2002 

Τιµή 

δείκτη 

2003 

Μέση 

τιµή 

δείκτη 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  - 0,0215 -0,0452 0,0263 -0,0051 0 

∆2: ο δείκτης Herfindahl - - 0,195 - 0,243 0,219 

∆3: ο βαθµός 

εξωστρέφειας  

0,328 0,365 0,39 0,39 0,43 0,38 

∆4: η εισαγωγική διείσδυση 0,137 0,146 0,126 0,107 0,103 0,124 

∆5: ο δείκτης καθαρού 

περιθωρίου κέρδους * 
-14,6% -2,3% -9,31% -14,4% -13,3% -10,8% 

∆6: ο δείκτης 

αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

- - 4% 1,5% - 2,75% 

* ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι ο µέσος όρος των δεικτών των 7 επιχειρήσεων του 

κλάδου 

Πίνακας 17. Οι τιµές των δεικτών που περιέχονται στο µοντέλο ελκυστικότητας κλάδων 

[32]. 
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Μετά από αντικατάσταση των τιµών στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράψαµε 

στην προηγούµενη ενότητα έχουµε: 

 

V= 0 – 0,219 + 3 · 0,38 + 3 · 0,124 - 0,108+ 0,0275 = 1,2125 

 

Το µοντέλο µας δίνει µια χαµηλή τιµή ελκυστικότητας για τον κλάδο των 

ζυµαρικών, σηµατοδοτώντας το γεγονός ότι δεν ενδείκνυται για επένδυση. 

Αξιοσηµείωτο στις παραπάνω τιµές των δεικτών είναι αυτή του καθαρού περιθωρίου 

κέρδους, όπου είναι αρνητική κατά µέσο όρο για τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της κλαδικής, ο δείκτης αυτός έχει θετικές τιµές, κατά την 

διάρκεια της πενταετίας, µόνο για τις εταιρίες ΜΙΣΚΟ και ΚΟΡΟΝΑ. Αυτό είναι σηµάδι 

του έντονου ανταγωνισµού που υπάρχει στον κλάδο, οπότε πολλές επιχειρήσεις στην 

προσπάθειά τους να κερδίσουν τους καταναλωτές, ζηµιώνονται. Σε αυτό συχνά 

συνηγορεί και το υψηλό κόστος διαφήµισης. Η φαινοµενική κατανάλωση διατηρείται 

σε σταθερά επίπεδα, ενώ η παραγωγή αυξάνει µε αργούς ρυθµούς, λόγω κυρίως της 

αύξησης των εξαγωγών, γεγονός που φαίνεται και από τον βαθµό εξωστρέφειας, ο 

οποίος µεγαλώνει χρόνο µε το χρόνο. Ο κλάδος φαίνεται κορεσµένος µε τις ήδη 

υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι κερδοφόρες.  

 

Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

Η οργάνωση του ελληνικού υγειονοµικού συστήµατος στα βασικά επίπεδα 

φροντίδας υγείας διαµορφώνεται ως εξής: 

Α. Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) : Ονοµάζεται και εξωνοσοκοµειακή 

περίθαλψη και καλύπτει υπηρεσίες που αφορούν την πρόληψη και διάγνωση της 

νόσου, χωρίς να απαιτείται η παραµονή του ασθενούς σε νοσοκοµείο. 

Το συγκεκριµένο επίπεδο περίθαλψης καλύπτεται τόσο από το δηµόσιο (κέντρα 

υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων κι ασφαλιστικών ταµείων), όσο και από τον 

ιδιωτικό τοµέα. 

Β. ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Καλύπτει τις υπηρεσίες 

προς ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές ή νοσοκοµεία και παρέχεται από: α) 

144 δηµόσια νοσοκοµεία του ΕΣΥ και εκτός ΕΣΥ (στρατιωτικά, ΙΚΑ) και 216 ιδιωτικές 

κλινικές. 

Γ. Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Ιατρική Φροντίδα:  

Καλύπτεται πανελλαδικά από το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Κατά τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται µεταξύ άλλων, σταδιακή ανάπτυξη των δικτύων και 

υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, βελτίωση του χρόνου άµεσης και αποτελεσµατικής παρέµβασης 

στον τόπο του ατυχήµατος, αύξηση του προσωπικού των µονάδων.  

∆. Ψυχιατρική Περίθαλψη: Το 2000, υπήρχαν 9.581 κλίνες στα ψυχιατρικά 

νοσοκοµεία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η ψυχιατρική περίθαλψη 
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υποστηρίζεται επίσης από τα ψυχιατρικά τµήµατα των Γενικών Νοσοκοµείων, καθώς 

και από ένα δίκτυο εξωνοσοκοµειακών και κοινοτικών δοµών του δηµόσιου τοµέα 

που λειτουργεί στο σύνολο της χώρας.  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, η πλειοψηφία των ιδιωτικών θεραπευτηρίων 

δευτεροβάθµιας περίθαλψης που λειτουργούν στην Ελλάδα κατατάσσεται στην 

κατηγορία δυναµικότητας 41 – 100 κλινών, ενώ µεγάλος είναι και ο αριθµός αυτών 

που έχουν δυναµικότητα 100 – 300 κλινών.  

Ανάλογα µε το µέγεθός τους, οι ιδιωτικές κλινικές διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες σε: µεγάλες πολυδύναµες κλινικές (υπερβαίνουν σε δυναµικότητα τις 300 

κλίνες), µεσαίες κλινικές οι οποίες συνήθως διατηρούν συµβάσεις µε ασφαλιστικές 

εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα καθώς και µε ταµεία του δηµοσίου, µικρές κλινικές οι 

περισσότερες των οποίων καλύπτουν το κόστος νοσηλείας των ασθενών τους 

(ολόκληρο ή µέρος), µέσω συµβάσεων που έχουν συνάψει µε διάφορους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς του δηµοσίου και νευροψυχιατρικές κλινικές οι οποίες 

αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία, είναι αρκετές σε αριθµό και τα έσοδά τους 

προέρχονται εξ ολοκλήρου από εσωτερικούς νοσηλευόµενους ασθενείς, εµφανίζοντας 

υψηλές µέσες ετήσιες πληρότητες.  

Σχετικά µε τα ιδιωτικά µαιευτήρια που λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα, 

αποτελούν στην ουσία κλινικές οι οποίες παρέχουν µαιευτικές και γενικότερα 

γυναικολογικές υπηρεσίες. Ωστόσο τα περισσότερα εξ’ αυτών έχουν επεκταθεί και 

στην ίδρυση σύγχρονων εξεταστικών κέντρων για την παροχή διαγνωστικών 

υπηρεσιών. 

Όσον αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, αυτά διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

διάγνωση και πρόληψη των ασθενειών. Με τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή και µε 

το εξειδικευµένο προσωπικό που διαθέτουν, είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα ιατρικά – διαγνωστικά κέντρα 

υποστηρίζουν στο έργο τους και τα δηµόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα [33].  

Πριν προχωρήσουµε σε περαιτέρω µελέτη του κλάδου, θα πρέπει να τονίσουµε ότι 

µιας και στην κλαδική µελέτη οι ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά µαιευτήρια και τα 

διαγνωστικά κέντρα µελετώνται ξεχωριστά, ο δείκτης ελκυστικότητας θα υπολογιστεί 

για κάθε έναν από τους τοµείς χωριστά.  

Ιδιωτικές Γενικές Κλινικές 

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των 

δεικτών, µε βάση την τελευταία δηµοσιευµένη µελέτη της ICAP για το έτος 2003. 
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 1998 1999 2000 2001 2002 

Κατανάλωση/Πωλήσεις 

(σε χιλ. Ευρώ) 

258.574 309.885 356.082 443.003 526.077 

Σύνολο Ενεργητικού 

(σε Ευρώ)* 
- - - 738.451.547 802.358.478 

Καθαρά κέρδη (σε 

Ευρώ)* 
- - - 31.878.136 23.052.880 

* οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα του οµαδοποιηµένου ισολογισµού είναι 49 

Πίνακας 18. Στοιχεία οµαδικού ισολογισµού και πωλήσεων [33]. 
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∆ιάγραµµα 7. Μερίδια αγοράς των 4 µεγαλύτερων ιδιωτικών κλινικών για το έτος 2002 

[33].  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η µέση τιµή που λαµβάνει κάθε δείκτης που 

περιέχεται στο µοντέλο, ύστερα από πράξεις που διενεργήθηκαν µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία, καθώς και από στοιχεία που περιέχονται στην κλαδική µελέτη 
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∆είκτης Τιµή 

δείκτη 

1998 

Τιµή 

δείκτη 

1999 

Τιµή 

δείκτη 

2000 

Τιµή 

δείκτη 

2001 

Τιµή 

δείκτη 

2002 

Μέση 

τιµή 

δείκτη 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  - 0,2 0,15 0,24 0,19 0,195 

∆2: ο δείκτης Herfindahl - - - - 0,102 0,102 

∆3: ο βαθµός 

εξωστρέφειας  

- - - - - - 

∆4: η εισαγωγική 

διείσδυση 

- - - - - - 

∆5: ο δείκτης καθαρού 

περιθωρίου κέρδους * 
12,35% -20,4% 3,15% -5,23% -1,61% -2,34% 

∆6: ο δείκτης 

αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

- - - 4,3% 2,9% 3,6% 

* ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι ο µέσος όρος των δεικτών των 13 µεγαλύτερων 

επιχειρήσεων του κλάδου 

Πίνακας 19. Οι τιµές των δεικτών που περιέχονται στο µοντέλο ελκυστικότητας κλάδων 

[33].  

 

Μετά από αντικατάσταση των τιµών στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράψαµε 

στην προηγούµενη ενότητα έχουµε: 

 

V= 0,195 – 0,102 - 0,0234+ 0,036 = 0,1056 

 

Ο τοµέας των ιδιωτικών γενικών κλινικών του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών 

υγείας, σύµφωνα µε το µοντέλο δεν είναι ελκυστικός. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κλαδικής, οι πωλήσεις των ιδιωτικών κλινικών αυξάνουν, κάτι που δηλώνεται και από 

τον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, παρόλα αυτά για όποιον θέλει να εισέλθει 

στον κλάδο, θα χρειαστούν πολλά κεφάλαια ώστε να εξοπλίσει τις κλινικές µε άρτιο 

τεχνολογικά εξοπλισµό. Παράλληλα, θα πρέπει να ανταγωνιστεί µε ισχυρούς του 

κλάδου, εταιρίες και οµίλους που είναι στο χρηµατιστήριο και που συγχρόνως 

εξαπλώνουν τις δραστηριότητές τους και σε συµπληρωµατικούς κλάδους όπως αυτός 

της ιδιωτικής ασφάλισης, τον τραπεζικό κλπ. Ακόµη ας µην ξεχνάµε το ισχυρό 

θεσµικό πλαίσιο που οριοθετεί την ίδρυση και λειτουργία των µονάδων του κλάδου. 

Ιδιωτικά Μαιευτήρια 

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των 

δεικτών, µε βάση την τελευταία δηµοσιευµένη µελέτη της ICAP για το έτος 2003. 
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 1998 1999 2000 2001 2002 

Κατανάλωση/Πωλήσεις 

(σε χιλ. Ευρώ) 

91.915 104.515 123.799 123.072 131.860 

Σύνολο Ενεργητικού 

(σε Ευρώ)* 
- - - 249.184.232 244.408.302 

Καθαρά κέρδη (σε 

Ευρώ)* 
- - - 29.563.865 36.487.198 

* οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα του οµαδοποιηµένου ισολογισµού είναι 7 

Πίνακας 20. Στοιχεία οµαδικού ισολογισµού και πωλήσεων [33]. 
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∆ιάγραµµα 8. Μερίδια αγοράς των  µεγαλύτερων µαιευτικών κλινικών για το έτος 2002 

[33].  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η µέση τιµή που λαµβάνει κάθε δείκτης που 

περιέχεται στο µοντέλο, ύστερα από πράξεις που διενεργήθηκαν µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία, καθώς και από στοιχεία που περιέχονται στην κλαδική µελέτη 
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∆είκτης Τιµή 

δείκτη 

1998 

Τιµή 

δείκτη 

1999 

Τιµή 

δείκτη 

2000 

Τιµή 

δείκτη 

2001 

Τιµή 

δείκτη 

2002 

Μέση 

τιµή 

δείκτη 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  - 0,137 0,185 -0,006 0,071 0,097 

∆2: ο δείκτης Herfindahl - - - - 0,267 0,267 

∆3: ο βαθµός 

εξωστρέφειας  

- - - - - - 

∆4: η εισαγωγική διείσδυση - - - - - - 

∆5: ο δείκτης καθαρού 

περιθωρίου κέρδους * 
6,9% 9,99% 14,94% 9,02% 3,4% 8,85% 

∆6: ο δείκτης 

αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

- - - 4,3% 2,9% 3,6% 

* ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι ο µέσος όρος των δεικτών των 13 µεγαλύτερων 

επιχειρήσεων του κλάδου 

Πίνακας 21. Οι τιµές των δεικτών που περιέχονται στο µοντέλο ελκυστικότητας κλάδων 

[33].  

 

Μετά από αντικατάσταση των τιµών στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράψαµε 

στην προηγούµενη ενότητα έχουµε: 

 

V= 0,097 – 0,267 + 0,0885+ 0,036 = -0,0455 

 

Όµοια µε τις ιδιωτικές γενικές κλινικές, ο δείκτης ελκυστικότητας παίρνει αρνητική 

τιµή για τον τοµέα των µαιευτικών γυναικολογικών κλινικών. Σε αυτόν τον τοµέα το 

72% περίπου της αγοράς καλύπτεται από το ΙΑΣΩ και το ΜΗΤΕΡΑ. Οι υπόλοιπες 

κλινικές µοιράζονται µικρά µερίδια της τάξης κάτω του 7%. Είναι αρκετά δύσκολο για 

έναν δυνητικό επιχειρηµατία να ανταγωνιστεί µε τον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα του 

τοµέα αυτού των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, ενώ δεν πρέπει να ξεχνά και το ύψος 

των κεφαλαίων που απαιτούνται για να στηθεί µια τέτοια κλινική.  

∆ιαγνωστικά Κέντρα 

Παρακάτω ακολουθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των 

δεικτών, µε βάση την τελευταία δηµοσιευµένη µελέτη της ICAP για το έτος 2003. 
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 1998 1999 2000 2001 2002 

Κατανάλωση/Πωλήσεις 

(σε χιλ. Ευρώ) 

83.897 115.461 143.951 151.983 151.840 

Σύνολο Ενεργητικού 

(σε Ευρώ)* 
- - - 157.126.721 177.318.709 

Καθαρά κέρδη (σε 

Ευρώ)* 
- - - 29.375.490 31.031.664 

* οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα του οµαδοποιηµένου ισολογισµού είναι 84 

Πίνακας 22. Στοιχεία οµαδικού ισολογισµού και πωλήσεων [33].  
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∆ιάγραµµα 9. Μερίδια αγοράς των  µεγαλύτερων διαγνωστικών κέντρων για το έτος 

2002 [33].  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η µέση τιµή που λαµβάνει κάθε δείκτης που 

περιέχεται στο µοντέλο, ύστερα από πράξεις που διενεργήθηκαν µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία, καθώς και από στοιχεία που περιέχονται στην κλαδική µελέτη 
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∆είκτης Τιµή 

δείκτη 

1998 

Τιµή 

δείκτη 

1999 

Τιµή 

δείκτη 

2000 

Τιµή 

δείκτη 

2001 

Τιµή 

δείκτη 

2002 

Μέση 

τιµή 

δείκτη 

∆1: ο ρυθµός ανάπτυξης  - 0,376 0,247 0,056 0 0,17 

∆2: ο δείκτης Herfindahl - - - - 0,038 0,038 

∆3: ο βαθµός 

εξωστρέφειας  

- - - - - - 

∆4: η εισαγωγική διείσδυση - - - - - - 

∆5: ο δείκτης καθαρού 

περιθωρίου κέρδους * 
7,72% 20,13% 18,72% 20,57% 15,77% 16,58% 

∆6: ο δείκτης 

αποδοτικότητας 

ενεργητικού 

- - - 18,7% 17,5% 18,1% 

* ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι ο µέσος όρος των δεικτών των 18 µεγαλύτερων 

επιχειρήσεων του κλάδου 

Πίνακας 23. Οι τιµές των δεικτών που περιέχονται στο µοντέλο ελκυστικότητας κλάδων 

[33]. 

 

Μετά από αντικατάσταση των τιµών στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράψαµε 

στην προηγούµενη ενότητα έχουµε: 

 

V= 0,17 – 0,038 + 0,1658+ 0,181 = 0,48 

 

Όπως σε όλους τους τοµείς αυτού του κλάδου, έτσι και για τα διαγνωστικά κέντρα 

η τιµή του δείκτη είναι ιδιαίτερα µικρή, δηλώνοντας πως και ο τοµέας αυτός είναι 

επικίνδυνος για επένδυση. Ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος, η κερδοφορία κυµαίνεται 

σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης φθίνει.  

Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας είναι ένας ιδιόµορφος κλάδος που 

αποτελείται από οµίλους-εταιρίες που µπορεί να έχουν κλινικές σε όλους τους τοµείς 

δραστηριότητας (ιδιωτικές γενικές, µαιευτήρια και διαγνωστικά). Στον κλάδο συχνά 

εισέρχονται και εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους, όπως αυτός 

της ιδιωτικής ασφάλισης. Η συνεχώς αναπτυσσόµενη τεχνολογία, έχει ως αποτέλεσµα 

την απαίτηση υψηλών κεφαλαίων από τους επιχειρηµατίες, ώστε να παρέχονται 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, υπάρχει και ένα αυστηρό νοµοθετικό 

πλαίσιο που οριοθετεί το ποιος µπορεί να δραστηριοποιηθεί στον συγκεκριµένο 

κλάδο.  
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Κεφάλαιο 5ο : Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
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∆ιάγραµµα 10. Οι τιµές που παίρνει ο δείκτης µέτρησης ελκυστικότητας κλάδου στους 

κλάδους που µελετήθηκαν.  

 

Στο διάγραµµα 10 φαίνονται συγκεντρωτικά οι τιµές που πήρε ο δείκτης στους 

κλάδους που µελετήθηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Βλέπουµε πως ο κλάδος 

κονσερβοποιηµένων φρούτων και ο κλάδος των καλλυντικών είναι οι πιο ελκυστικοί 

από αυτούς που µελετήθηκαν, ενώ ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας καθώς και όλοι οι 

τοµείς του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, είναι κλάδοι που δεν συνιστώνται για 

επένδυση σύµφωνα µε το µοντέλο.  

Σε γενικές γραµµές τα αποτελέσµατα του δείκτη φαίνονται λογικά. Το σίγουρο 

είναι πως πρέπει να γίνει εφαρµογή του µοντέλου σε όσο το δυνατό περισσότερους 

κλάδους για να εξασφαλίσουµε την ισχύ του. Βέβαια, δεν µπορεί και δεν πρέπει 

κανείς να στηριχτεί αποκλειστικά και µόνο στον δείκτη που προέκυψε, γιατί µια νέα 

επένδυση είναι αποτέλεσµα διεξοδικής και λεπτοµερούς µελέτης. Εφόσον λοιπόν 

κάποιος διαθέτει τους πόρους, πρέπει να απευθυνθεί σε εταιρίες συµβούλων που θα 

καταρτίσουν το λεγόµενο Business Plan και θα υπολογίσουν αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα του όποιου εγχειρήµατος.  

Το µοντέλο στο οποίο καταλήξαµε θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο 

δοκιµαστικά, κατά το στάδιο χάραξης στρατηγικής των επιχειρήσεων από εταιρίες 

συµβούλων, ώστε να αποδειχθεί κατά πόσο µπορεί να συµβάλλει στην λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε τον κλάδο δραστηριοποίησης.  

Η ευκολία υπολογισµού των επιµέρους δεικτών που αποτελούν τον δείκτη 

ελκυστικότητας, η δυνατότητα που µας παρέχει να συγκρίνουµε τους ίδιους κλάδους 
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µε άλλες χώρες, καθώς και η διαχρονική µελέτη του, είναι µερικά από τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρει. Το αν τελικά θα αποτελέσει εργαλείο στον τοµέα της 

διοίκησης επιχειρήσεων µένει να αποδειχτεί! 

Σίγουρα, η µελέτη της ελκυστικότητας των κλάδων δεν σταµατά εδώ. Υπάρχουν 

ακόµα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση σχετικά µε τον κλάδο που 

κάποιος δυνητικός επιχειρηµατίας θέλει να δραστηριοποιηθεί. Το ρίσκο που είναι 

διατεθειµένος να πάρει κάποιος, τα κεφάλαια που θα διαθέσει, το αν τον ενδιαφέρουν 

οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές, το αν ενδιαφέρεται για τους κλάδους υπηρεσιών ή τη 

βιοµηχανία κλπ. Η αποτύπωση των παραγόντων αυτών σε κάποιο µαθηµατικό 

µοντέλο είναι ιδιαίτερα δύσκολη και τα στοιχεία που θα χρειαστούν για να είναι 

αξιόπιστα, θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα χρονοβόρων ερευνών, τα οποία δυστυχώς 

δεν προσφέρονται από τις κλαδικές µελέτες, που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας. Σίγουρα µε µια διεξοδική εφαρµογή του παραπάνω δείκτη σε 

µεγάλο αριθµό κλάδων, θα µπορούσε κάποιος να καταλήξει σε υπο-όρια τα οποία να 

δηλώνουν µεταξύ ποιων τιµών του δείκτη πρέπει κάποιος να κρατήσει στάση 

αναµονής, ή να επενδύσει στον συγκεκριµένο κλάδο ή ακόµη και να προχωρήσει σε 

από-επένδυση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι δοκιµές που έγιναν σε ότι αφορά τους 

συντελεστές βαρύτητας που δόθηκαν τελικά στο µοντέλο. Σκοπός µας ήταν να 

δώσουµε εκείνους τους συντελεστές βαρύτητας στους δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν 

στο µοντέλο, ώστε αν η κλαδική µελέτη την οποία χρησιµοποιήσαµε έλεγε πως ο 

κλάδος πάει ή δεν πάει καλά, αυτό να φαίνεται και στον δείκτη όσο γίνεται καλύτερα.     

Οι τιµές που παίρνει ο κάθε δείκτης στους κλάδους που µελετήθηκαν φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

Τιµή 
δείκτη 
∆1 

Τιµή 
δείκτη 
∆2 

Τιµή 
δείκτη 
∆3 

Τιµή 
δείκτη 
∆4 

Τιµή 
δείκτη 
∆5 

Τιµή 
δείκτη 
∆6 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 0,046 0,3055 0,416 0,554 -0,17 0,0325 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 0,0324 0,045 0,98 0,7 0,037 0,0176 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 0,093 0,0214 0,492 0,85 0,0933 0,151 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,3 0,39 0 0 0,2123 0,175 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0 0,219 0,38 0,124 -0,108 0,0275 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,195 0,102 0 0 -0,023 0,036 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 0,097 0,267 0 0 0,0885 0,036 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,17 0,038 0 0 0,1658 0,181 

  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι δοκιµές που έγιναν στους συντελεστές 

βαρύτητας του µοντέλου, πριν καταλήξουµε στην τελική µορφή που πήρε, η οποία 

και παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια.  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ V=∆1-∆2+3∆3+3∆4+∆5+∆6  
 Όρια δείκτη [-4,9] 

V=2∆1-
∆2+3∆3+2∆4+∆5+∆6  
Όρια δείκτη [-5,8] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 2,513 2,005 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 

5,1 4,4144 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 4,34 3,5849 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

0,3 0,5973 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 1,2125 1,0885 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

0,1056 0,3006 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ -0,0455 0,0515 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,48 0,6488 
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ΚΛΑ∆ΟΣ V=∆1-
2∆2+2∆3+2∆4+2∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-6,8] 

V=∆1-
2∆2+2∆3+2∆4+∆5+2∆6 
Όρια δείκτη [-6,8] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1,0675 1,27 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 

3,394 3,3746 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 3,0718 3,1295 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

0,1196 0,0823 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,3815 0,517 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

-0,0198 0,0396 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ -0,224 -0,2765 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,6066 0,6218 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ V=∆1-∆2+∆3+∆4+3∆5+3∆6 
Όρια δείκτη [-8,9] 

V=3∆1-∆2+3∆3+∆4+∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-6,9] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1,13 1,497 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 3,7912 3,7468 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 3,1305 2,8279 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 1,0719 0,8973 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,8035 0,9645 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,1308 0,4956 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 0,2035 0,1485 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1,1724 0,8188 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ V=3∆1-∆2+∆3+3∆4+∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-6,9] 

V=∆1-∆2+∆3+∆4+3∆5+3∆6 
Όρια δείκτη [-8,9] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1,773 0,298 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 3,1868 1,8312 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 3,5439 2,1465 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,8973 1,0719 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,4525 0,0435 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,4956 0,1308 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 0,1485 0,2035 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,8188 1,1724 
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ΚΛΑ∆ΟΣ V=3∆1-∆2+∆3+∆4+3∆5+∆6 
 Όρια δείκτη [-7,9] 
 

V=3∆1-∆2+∆3+∆4+∆5+3∆6 
Όρια δείκτη [-8,9] 
 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 0,73 1,065 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 1,822 3,756 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2,1459 2,8285 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 1,2473 0,7219 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,2595 0,7485 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,5676 0,0588 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 0,2205 0,1315 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1,1808 0,8104 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ V=∆1-∆2+3∆3+∆4+3∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-6,9] 
 

V=∆1-∆2+3∆3+∆4+∆5+3∆6 
Όρια δείκτη [-6,9] 
 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1,065 1,47 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 3,756 3,7172 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2,8285 2,9439 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,7219 0,6473 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,7485 1,0195 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,0588 0,1776 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 0,1315 0,0265 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,8104 0,8408 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ V=∆1+∆2+2∆3+2∆4+2∆5+2
∆6 
Όρια δείκτη [-6,9] 

V=2∆1-
∆2+2∆3+2∆4+2∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-6,9] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1,4055 1,419 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 3,4566 3,4714 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 3,2442 3,1862 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,6846 0,8096 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,628 0,6005 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,1182 0,2772 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 0,079 0,14 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,8256 0,8146 
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ΚΛΑ∆ΟΣ V=2∆1-
2∆2+2∆3+2∆4+∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-6,8] 

V=2∆1-
2∆2+2∆3+∆4+2∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-7,8] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1,2835 0,5595 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 3,3894 2,7264 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 3,0715 2,3148 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,2073 0,4196 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,4895 0,2575 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,1986 0,1752 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ -0,2155 -0,127 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,6108 0,7766 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ V=2∆1-
2∆2+2∆3+∆4+∆5+2∆6 
Όρια δείκτη [-7,8] 

V=2∆1-
2∆2+∆3+∆4+2∆5+2∆6 
Όρια δείκτη [-8,9] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 0,762 0,176 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 2,707 1,764 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2,3725 1,9738 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,3823 0,5946 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,393 -0,095 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,2346 0,2112 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ -0,1795 -0,091 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,7918 0,9576 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ V=2∆1-
2∆2+∆3+2∆4+2∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-7,8] 

V=2∆1-
2∆2+∆3+2∆4+∆5+2∆6 
Όρια δείκτη [-7,8] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 0,6975 0,9 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 2,4464 2,427 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2,6728 2,7305 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,4196 0,3823 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,0015 0,137 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,1752 0,2346 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ -0,127 -0,1795 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,7766 0,7918 
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ΚΛΑ∆ΟΣ V=∆1-
∆2+2∆3+2∆4+3∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-6,9] 

V=∆1-
∆2+2∆3+3∆4+2∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-5,9] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1,203 1,927 
ΚΟΝΣΕΡΒ. 
ΦΡΟΥΤΑ 3,476 4,139 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 3,1865 3,9432 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,7219 0,5096 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,4925 0,7245 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,0588 0,0822 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 0,1315 0,043 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,8104 0,6446 
 

ΚΛΑ∆ΟΣ V=∆1-∆2+3∆3+2∆4+2∆5+∆6 
Όρια δείκτη [-5,9] 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1,789 
ΚΟΝΣΕΡΒ. ΦΡΟΥΤΑ 4,419 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 3,5852 
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 0,5096 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 0,9805 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 0,0822 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 0,043 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 0,6446 
 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις παραπάνω δοκιµές, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που δίνουν οι κλαδικές µελέτες της ΙΟΒΕ και της ICAP, το µοντέλο µε την 

καλύτερη δυνατή προσέγγιση σχετικά µε τις προοπτικές εξέλιξης των κλάδων που 

µελετήθηκαν, είναι το: V=∆1-∆2+3∆3+3∆4+∆5+∆6 µε Όρια δείκτη [-4,9]. 
 


