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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Σε µια εποχή που η αλληλεξάρτηση των οικονοµιών των διάφορων χωρών είναι 
µεγαλύτερη από ποτέ , οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν νέες αγορές στον 
παγκόσµιο οικονοµικό ιστό και να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους. Οι 
επιχειρηµατικές µέθοδοι που βασίζονται στη διαίσθηση και γενικά σε µη επιστηµονικά 
κριτήρια τείνουν να εξαλειφθούν καθώς η πλειονότητα του επιχειρηµατικού κόσµου 
αναζητά επιστηµονικά τεκµηριωµένες µεθόδους στρατηγικού σχεδιασµού και 
συστηµατικών µεθόδων ανάλυσης για τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. 

 Η απλή προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασµού ως ανάλυση υπάρχουσας και 
µελλοντικής κατάστασης σε συνδυασµό µε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει η 
κάθε εταιρεία για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, εµπεριέχει και τον τεράστιο 
βαθµό πολυπλοκότητας της διαδικασίας προσέγγισης και ανάλυσης των εξωτερικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον 
συνδυασµό τους µε τις ικανότητες της επιχείρησης. 

 Οι διαδικασίες που πρέπει να αναπτύξει το δυναµικό κάθε επιχείρησης για να 
δει την συνολική εικόνα των ικανοτήτων των επιχειρηµατικών τους µονάδων αλλά και 
τις ευκαιρίες στους οικονοµικούς χώρους που κινούνται αποτελεί µεγάλο κοµµάτι της 
δουλειάς των managers.  

 Πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής ανάλυσης είναι η βελτιστοποίηση των 
δυνατοτήτων της κάθε επιχείρησης για τη διατήρηση των σηµερινών κερδών αλλά και 
επανατοποθέτηση της στο µέλλον. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών στις δεκαετίες 
του 1960 και 1970 άρχισε η ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών που είχαν στόχο να 
βοηθήσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στη συνολική διοίκηση των επιχειρηµατικών 
µονάδων τους και στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. 

 Στη διπλωµατική εργασία αυτή θα αναλύσουµε την πορεία ανάπτυξης των 
τεχνικών αυτών και τη συµβολή τους στην ανάπτυξη στρατηγικών από τις επιχειρήσεις. 
Στη συνέχεια θα αναπτύξουµε και θα αναλύσουµε διεξοδικά την µέθοδο που 
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωµατικής. Αποτελεί 
ένα µαθηµατικό µοντέλο, βασισµένο στις απλές αρχές της γραµµικής άλγεβρας, το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοτε επιχείρηση να βασίζει τις αποφάσεις της σε 
µια ποσοτικοποιηµένη ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µέσα 
από µια διαδικασία βαθµολόγησης των µεταβλητών που τα επηρεάζουν. 

 Τέλος, θα εφαρµόσουµε το µαθηµατικό µοντέλο για την αξιολόγηση 
ελκυστικότητας επιχειρηµατικού κλάδου σε ένα πραγµατικό case study, για να δούµε τη 
χρήση του µοντέλου µε πραγµατικά δεδοµένα από manager στον πραγµατικό 
επιχειρηµατικό κόσµο και να αναλύσουµε τα πλεονεκτήµατα του αλλά και τα αδύνατα 
σηµεία του. 

 

 

 

 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

 

2.1 BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX (BCG)

 

 Στα τέλη της δεκαετίας
BCG διατύπωσε τη διαπίστωση
κόστη παραγωγής και κατά
εµπειρία που συγκεντρώνει η
δηµιουργία καµπύλης εµπειρίας
(sustainable growth formula

 Επίσης ανακαλύφθηκε

µεταφέρονται από το ένα προϊόν
Henderson διατύπωσε την εξής
ανάλογο µε την συνολική εµπειρία

 Η υποστηρίξιµη ανάπτυξη
Alan Zakon όταν αυτός εργαζόταν
∆ιαπίστωσε µε ανάλυση χαρτοφυλακίου
έπρεπε να υπάρχει ισορροπία
ανάπτυξη της εταιρείας θα
χρηµατικές ροές που θα χρηµατοδοτήσουν

 Έτσι δηµιούργησε µια
οργανώνοντας τα προϊόντα
αγοράς και το σχετικό µερίδιο
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ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

2.1 BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX (BCG) 

της δεκαετίας του 60 ο Bruce Henderson, από τα ιδρυτικά
τη διαπίστωση ότι εκτός από τις οικονοµίες κλίµακας που

κατά συνέπεια τα συνολικά κόστη µειώνονται όσο
συγκεντρώνει η επιχείρηση. Η ανάπτυξη της µήτρας BCG

εµπειρίας (experience curve) και στην υποστήριξη
formula).  

ανακαλύφθηκε πως το αποτέλεσµα της καµπύλης

προϊόν στο άλλο µέσα από την εξέλιξη της παραγωγής
διατύπωσε την εξής θεωρία πως το κόστος δεν είναι µόνο

συνολική εµπειρία, είναι και συνάρτηση του µεριδίου αγοράς

ανάπτυξη σαν ιδέα ανήκει στον πρώην καθηγητή
όταν αυτός εργαζόταν στην Mead Paper Corp. τη δεκαετία

ανάλυση χαρτοφυλακίου πως για να χρηµατοδοτηθεί η
υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στις χρηµατορροές, δηλαδή το γεγονός

εταιρείας θα απαιτούσε σηµαντικές δαπάνες έως να δηµιο
που θα χρηµατοδοτήσουν την επιχείρηση. 

δηµιούργησε µια µήτρα 4 κελιών η οποία πήρε τη µορφή που
προϊόντα της επιχείρησης συναρτήσει του ρυθµού ανάπτυξης

σχετικό µερίδιο της αγοράς. 

Α∆ΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2012 
MBA  

από τα ιδρυτικά µέλη της 
κλίµακας που µειώνουν τα 

µειώνονται όσο αυξάνεται η 
BCG βασίστηκε στη 

υποστήριξη ανάπτυξης 

της καµπύλης εµπειρίας 
εξέλιξη της παραγωγής. Έτσι ο 

είναι µόνο αντιστρόφως 
µεριδίου αγοράς.  

καθηγητή οικονοµικών 
τη δεκαετία του 70. 

χρηµατοδοτηθεί η εταιρεία θα 
δηλαδή το γεγονός ότι η 

να δηµιουργηθούν 

τη µορφή που έχει σήµερα 
του ρυθµού ανάπτυξης της 
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Η µήτρα παρουσιάζει πλεονεκτήµατα που την έκαναν πολύ δηµοφιλή: 

� Απλότητα και ευκολία στη χρήση. 
� Ευκολία κατασκευής. 
� Κωδικοποίηση επιχειρηµατικών µονάδων σε αστέρια, αγελάδες, σκυλιά και 

ερωτηµατικά έχει µεγάλη επικοινωνιακή δύναµη. 
� ∆υνατότητα χρήσης για τις συγκριτικές µελέτες και συγκριτική προτυποποίηση. 
� Εύκολη εξαγωγή συµπερασµάτων. 
� Ευνοεί το στρατηγικό προγραµµατισµό. 

 

Από την άλλη έχει και µειονεκτήµατα: 

 

� ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τις τάσεις της αγοράς. 
� Οδηγεί στελέχη χωρίς εµπειρία σε αποτυχηµένες προσπάθειες 

δραστηριοποίησης. 
� ∆εν περιέχει τις εταιρείες µε µέτρια µερίδια αγοράς και µεσαίο ρυθµό 

ανάπτυξης. 
� ∆εν δίνει πιθανότητες σε κινήσεις πέραν των γνωστών(π.χ. δυνατό σκυλί να 

γίνει αγελάδα µέσω επένδυσης). 
� Η µήτρα στηρίζεται µόνο στον ηγέτη της αγοράς. 
� ∆εν προβλέπει αγορές µε αρνητική ανάπτυξη. 
� Αποτελεί ένα υπεραπλουστευµένο µοντέλο. 

 

 Αξίζει να σηµειώσουµε παρά το γεγονός ότι αποτελεί πολύ εύκολο και χρήσιµο 
οπτικό κυρίως εργαλείο, εξισώνει την ανάπτυξη µε την ελκυστικότητα και µεταφράζει 
το µερίδιο της αγοράς σε δύναµη της εταιρείας. Όµως οι παράγοντες της 
ελκυστικότητας αναλύονται σωστά από τις 5 δυνάµεις του Porter. 

 

2.2 GENERAL ELECTRIC - Mc KINSEY DIRECTIONAL POLICY MATRIX 

 

 Αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση στη µήτρα της Boston CG για να 
βελτιωθούν κάποια µειονεκτήµατα της από τις εταιρίες General Electric και Mc Kinsey 
& Co. Έτσι έχουµε µια νέα µήτρα - GE matrix για την ανάλυση του διαφοροποιηµένου 
χαρτοφυλακίου. Τα δύο βασικά προτερήµατα είναι προφανώς είναι η βελτίωση της 
µήτρας από 2x2 σε 3x3 και το γεγονός ότι οι άξονες δεν ορίζονται από το µοντέλο αλλά 
επιτρέπει στα στελέχη να το διαµορφώσουν όπως θεωρούν αυτοί πιο σωστά µε βάση 
την εµπειρία τους, τις γνώσεις τους και την αντίληψη τους. 
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 Σε σύγκριση επίσης µε
µέτρια ελκυστικότητα και τη
ένα συγκεκριµένο µέγεθος αλλά
των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηµατικές
ανάλογους µε το µέγεθος του
αγοράς της οικονοµικής µονάδας
πολλούς παράγοντες σε κάθε
οικονοµικών µονάδων. Επίσης

αποτυπωθούν και να συγκριθούν

 Από την άλλη αγνοούνται
υπάρχουν τρόποι για αντικειµενικό
αποτέλεσµα τα αποτελέσµατα
υποκειµενικά. Η βέλτιστη 
από την οπτικοποιήση του
γραµµές στο επίπεδο του σχεδιασµού

 

2.3 ΜΗΤΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

 

 Στα µειονεκτήµατα που

απαντήσει η µήτρα του Hofer
να διαπιστωθεί η κατάσταση µιας

να αποτυπωθούν µε βάση τη δυναµική
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επίσης µε την BCG υπάρχουν τετράγωνα που αντιπροσωπεύουν
ελκυστικότητα και τη µέτρια δύναµη εταιρίας. Επιπλέον οι άξονες

συγκεκριµένο µέγεθος αλλά σύνολο παραµέτρων που σταθµίζονται από
επιχειρήσεων Οι επιχειρηµατικές µονάδες αντιπροσωπεύονται από

µέγεθος του κλάδου και το κοµµάτι της πίτας αποτελεί
οικονοµικής µονάδας. Τα στελέχη µπορούν εύκολα να συνυπολογίσουν

παράγοντες σε κάθε άξονα µε αποτέλεσµα πιο ορθολογική τοποθέτηση
µονάδων Επίσης τα διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια

και να συγκριθούν στη βάση κριτηρίων επιλογής των στελεχών

άλλη αγνοούνται επιχειρήσεις νέες που εισέρχονται σε αγορές
αντικειµενικό προσδιορισµό των διάφορων παραγόντων

αποτελέσµατα της µήτρας να είναι ελλιπή και σε 
βέλτιστη σύνθεση δεν είναι εύκολο να εξαχθεί και ουσιαστικά

του χαρτοφυλακίου δεν δίνει στρατηγικές 
επίπεδο του σχεδιασµού και συντονισµού των επιχειρηµατικών

ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ HOFER 

µειονεκτήµατα που εµφανίζουν οι δυο προηγούµενες µήτρες
Hofer το 1977. ∆ιαµόρφωσε µια µήτρα εξέλιξης για

κατάσταση µιας αγοράς όπου οι νεοεµφανιζόµενες εταιρείες
µε βάση τη δυναµική τους στο κλάδο που πλέον ανήκουν

Α∆ΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2012 
MBA  

που αντιπροσωπεύουν τη 
Επιπλέον οι άξονες δεν µετρούν 

σταθµίζονται από τα στελέχη 
οσωπεύονται από κύκλους 
πίτας αποτελεί το µερίδιο 

εύκολα να συνυπολογίσουν 
ορθολογική τοποθέτηση των 
χαρτοφυλάκια µπορούν να 

επιλογής των στελεχών. 

εισέρχονται σε αγορές και δεν 
διάφορων παραγόντων µε 

και σε µεγάλο βαθµό 
εξαχθεί και ουσιαστικά πέρα 
στρατηγικές κατευθυντήριες 
επιχειρηµατικών µονάδων. 

προηγούµενες µήτρες ήρθε να 
µήτρα εξέλιξης για να µπορεί 

νεοεµφανιζόµενες εταιρείες µπορούν 
πλέον ανήκουν. 
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 Στην παραπάνω µήτρα
εταιρείας ουσιαστικά και τα στάδια

οικονοµικές µονάδες. Αποτελεί
αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων
πρέπει να χρησιµοποιείται µαζί

πρακτικότητα του µοντέλου

 

2.4 ΜΗΤΡΑ TWOS (Threats Weaknesses Opportunities Strengths)

 

 Στις περισσότερες

αναγνωρίζουν δυνάµεις, αδυναµίες
TWOS µήτρα η οποία έχει ευρύτερη
παραπάνω µήτρες που αναλύσαµε
εργαλείο συστηµατικής ανάλυσης
εσωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης

 Η TWOS µήτρα εστιάζει
κατηγοριοποιώντας  ευκαιρίες
δηµογραφικές, προϊόντων, τεχνολογία
αδυναµίες του εσωτερικού
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παραπάνω µήτρα έχουµε στους άξονες την ανταγωνιστική
ουσιαστικά και τα στάδια της αγοράς. Οι κύκλοι όπως πάντα

µονάδες Αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο οπτικοποιήσης 
επιχειρήσεων σε όµοια αναπτυσσόµενες αγορές. Από

χρησιµοποιείται µαζί µε τις άλλες 2 µήτρες γεγονός που
µοντέλου. 

TWOS (Threats Weaknesses Opportunities Strengths) 

περισσότερες αναλύσεις εξωτερικού περιβάλλοντος

ς, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές. Έτσι δηµιουργήθηκε
οποία έχει ευρύτερη λογική και δεν έρχεται να αντικαταστήσει

µήτρες που αναλύσαµε αλλά ουσιαστικά να τις συµπληρώσει
συστηµατικής ανάλυσης των στοιχείων που συνθέτουν το εξωτερικό

περιβάλλον µιας επιχείρησης. 

µήτρα εστιάζει στου παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος
κατηγοριοποιώντας ευκαιρίες και απειλές σε οικονοµικές, κοινωνικές

προϊόντων, τεχνολογίας, αγορών και ανταγωνισµού. Στις
εσωτερικού περιβάλλοντος κατηγοριοποιούνται στους
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ανταγωνιστική θέση της 

πάντα αποτυπώνουν 
 και κατανόησης 

αγορές Από την άλλη θα 
γεγονός που µειώνει την 

 

περιβάλλοντος οι εταιρίες 
Έτσι δηµιουργήθηκε η 

έρχεται να αντικαταστήσει τις 
συµπληρώσει. Αποτελεί ένα 

συνθέτουν το εξωτερικό και 

εξωτερικού περιβάλλοντος 
οικονοµικές κοινωνικές, πολιτικές 

ανταγωνισµού. Στις δυνάµεις και 
νται στους τοµείς της 
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διοίκησης, οργάνωσης λειτουργιών, χρηµατοοικονοµικών, marketing, human resources 
κ.α. 

 

     ΜΗΤΡΑ SWOT 

 
Βήµα1: Προετοιµασία εταιρικού προφίλ: α)Επιχειρηµατικό αντικείµενο β) Γεωγραφική περιοχή γ) 

Κατάσταση ανταγωνισµού δ)Προσανατολισµός διοίκησης 

 Βήµα 4: Προετοιµασία της SW ανάλυσης στους τοµείς: 1)∆ιοίκησης και 
οργάνωσης 2)Λειτουργιών 3)Χρηµατοοικονοµικών 4) Μάρκετινγκ 5) Άλλα  

Εσωτερικοί 

 Παράγοντες 

 

 

 

 

Εξωτερικοί  

Παράγοντες 

Βήµα 5: Ανάπτυξη 
Εναλλακτικών 

σεναρίων 

Βήµα 6: Εφαρµογή 
Στρατηγικών Επιλογών 

1-6 Έλεγχος Συνέπειας 

Βήµα 7: contingency 
plan 

Λίστα εσωτερικών 
∆υνάµεων (S) 

Λίστα εσωτερικών 
αδυναµιών (W) 

Βήµα2: Προσδιορισµός 
και αξιολόγηση 
παραγόντων: 
α)Οικονοµικοί 
β)Κοινωνικοί 
γ)Πολιτικοί 

δ)δηµογραφικοί 
ε)Προϊόντα & 

Τεχνολογίες στ)Αγορές 
& Ανταγωνισµός 

 

Βήµα 3: Προετοιµασία 
προβλέψεων και 

ανάλυση µελλοντικής 
κατάστασης 

Λίστα Εξωτερικών 
ευκαιριών (Ο) 

SO: max-max WO: min-max 

Λίστα εξωτερικών 
Απειλών (Τ) 

ST: max-min WT: min-min 

 

 

 Το γεγονός ότι οι παράγοντες στη µήτρα είναι δυναµικοί και όχι στατικοί θα 
πρέπει να γίνονται πολλαπλές µήτρες για διαφορετικά χρονικά σηµεία για την σωστή 
µελέτη τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος και του µέλλοντος.  

 Ας αναλύσουµε τις 4 στρατηγικές που βλέπουµε: 

• WT (min min): Η επιχείρηση προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις εσωτερικές 
αδυναµίες και εξωτερικές απειλές. Σε τέτοιες περιπτώσεις συναντάµε 
περιπτώσεις περικοπών λειτουργίας, συγχωνεύσεις ακόµα και απόσυρση από 
κάποια αγορά. 

• WO (min max): Η προσπάθεια είναι στην ελαχιστοποίηση των αδυναµιών που 
εµποδίζουν την οικονοµική εκµετάλλευση των ευκαιριών του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. 
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• ST (max min): Η επιχείρηση προσπαθεί να µεγιστοποιήσει τις δυνάµεις της για 
να αντιµετωπίσει τις απειλές. 

• SO (max max): Οι προσπάθειες όλων είναι να µεγιστοποιούν τις δυνάµεις για 
µέγιστα οφέλη από τις ευκαιρίες αλλά και η προσπάθεια µετατροπής αδυναµιών 
σε δυνάµεις. 

 

  

2.5 ΜΗΤΡΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Arthur D. Little Life Cycle Matrix) 

 

 Η εταιρεία συµβούλων επιχειρήσεων Arthur D. Little εισήγαγε µια νέα µήτρα 
µε άξονες την ανταγωνιστική θέση και την ωριµότητα της αγοράς για να καθορίζεται η 
θέση της επιχείρησης παράλληλα µε τη δυνατότητα επιλογής κατάλληλης στρατηγικής: 

 

   Arthur D. Little Life Cycle Matrix 

    

    Στάδια Ωριµότητας Βιοµηχανίας 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   Α
ντ
αγ
ω
νι
σ
τι
κή

 Θ
έσ
η
 

 Εµβρυική Ανάπτυξης Ωριµότητας Γήρατος 

Κυρίαρχη Γρήγορη Ανάπτυξη 

Ξεκίνηµα 

Γρήγορη Ανάπτυξη 

Ηγεσία Κόστους 

Ανανέωση 

Υπεράσπιση Θέσης 

Υπεράσπιση Θέσης 

Ηγεσία Κόστους 

Ανανέωση 

Γρήγορη Ανάπτυξη 

Υπεράσπιση Θέσης 

Συγκέντρωση 

Ανανέωση 

Ανάπτυξη µε κλάδο 

∆υνατή Ξεκίνηµα 

∆ιαφοροποίηση 

Γρήγορη Ανάπτυξη 

Συγχρονισµός 

Ηγεσία Κόστους 

∆ιαφοροποίηση 

Ηγεσία κόστους 

Ανανέωση 

Συγκέντρωση 

∆ιαφοροποίηση 

Ανάπτυξη µε κλάδο 

Niche 

Ανάπτυξη µε κλάδο 

Συγκοµιδή 

Ευνοϊκή Ξεκίνηµα 

∆ιαφοροποίηση 

Συγκέντρωση 

Γρήγορη Ανάπτυξη 

∆ιαφοροποίηση 

Συγκέντρωση 

Συγχρονισµός 

Ανάπτυξη µε κλάδο 

Συγκοµιδή 

Συγχρονισµός 

Εύρεση  

Συγκράτηση 

Ανανέωση  

Αλλαγή πλεύσης 

Περικοπές 

Αλλαγή Πλεύσης 

Υπερασπίσιµη Ξεκίνηµα 

Ανάπτυξη µε κλάδο 

Συγκέντρωση 

Συγκοµιδή, Συγχρονισµός 

Niche 

Αλλαγή Πλεύσης 

Συγκέντρωση 

Ανάπτυξη µε κλάδο 

Συγκοµιδή 

Αλλαγη πλεύσης 

Εύρεση 

Περικοπές 

Εκτροπή 

Περικοπές 

 

Αδύναµη Εύρεση 

Συγχρονισµός 

Ανάπτυξη µε κλάδο 

Αλλαγή πλεύσης 

Περικοπές 

Απόσυρση 

Εκτροπή 

Απόσυρση 

 

 Η µήτρα αυτή λοιπόν παρέχει ας πούµε λύση για κάθε περίπτωση, αγοράς και 
προϊόντος.  Έτσι χάνεται όµως το συγκριτικό πλεονέκτηµα της κάθε εταιρείας αφού για 
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κάθε είδους επιχείρηση προτείνεται
υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού
αγοράς. Χάνεται τελείως ο χρονικός

στατική µορφή διακριτού χρόνου
χρονικό ορίζοντα. 

 

2.6 ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

 

 Ο κύβος αποτελεί ένα
απεικονίζεται όχι µόνο η ελκυστικότητα
και η συνάφεια των ικανοτήτων

 

 

 Στον άξονα της ελκυστικότητας
µέγεθος της αγοράς, ελαστικότητα
analysis του µάκρο-περιβάλλοντος

 Στον άξονα µέτρησης

ικανότητες κλειδιά της επιχείρησης
επηρεασµού των χαρτοφυλακίων

 Ο κύβος αναλύει πιο
προηγούµενα µοντέλα καθώς
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επιχείρηση προτείνεται η ίδια διαδικασία. Επίσης στην µήτρα
ητα καθορισµού της ταχύτητας ανάπτυξης και ωρίµανσης

τελείως ο χρονικός παράγοντας καθώς µελετά τις περιπτώσεις
διακριτού χρόνου. Άρα χάνεται η δυνατότητα χάραξης στρατηγικής

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (PORTFOLIO CUBE) 

αποτελεί ένα πιο ολοκληρωµένο εργαλείο καθώς στις 3 διαστάσεις
µόνο η ελκυστικότητα της αγοράς και η δύναµη της επιχείρησης

των ικανοτήτων της επιχείρησης σε κάθε αγορά. 

της ελκυστικότητας λαµβάνονται υπόψη παράγοντες
αγοράς ελαστικότητα ζήτησης, οι 5 δυνάµεις του Porter

περιβάλλοντος. 

άξονα µέτρησης της δύναµης της επιχείρησης προσµετρούνται

της επιχείρησης και στον άξονα συνάφειας µετράται
χαρτοφυλακίων της επιχείρησης µεταξύ τους. 

αναλύει πιο σφαιρικά τη θεωρία χαρτοφυλακίων σε
µοντέλα καθώς λαµβάνει υπόψη περισσότερες µεταβλητές
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Επίσης στην µήτρα αυτή δεν 
ανάπτυξης και ωρίµανσης της 

µελετά τις περιπτώσεις σε 
χάραξης στρατηγικής σε 

καθώς στις 3 διαστάσεις του 
δύναµη της επιχείρησης αλλά 

 

υπόψη παράγοντες όπως το 
Porter και η PEST 

επιχείρησης προσµετρούνται οι 
συνάφειας µετράται ο βαθµός 

χαρτοφυλακίων σε σχέση µε τα 
περισσότερες µεταβλητές που 
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επηρεάζουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης. όµως δεν µπορεί 
να αποκαλύψει τη συνταγή της επιτυχίας για πετυχηµένη είσοδο σε νέα αγορά καθώς 
δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν όλοι οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία 
αυτή. 

 

2.7 ΜΗΤΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Power-Interest Matrix) 

 

 Αποτελεί το εργαλείο που δείχνει τη θέση της εταιρίας απέναντι στους µετόχους 
σε σχέση µε το προφίλ αυτών για τις στρατηγικές της επιχείρησης. 

 

   ΜΗΤΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

         

   ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

   
   

   
   

   
 Ι
Σ
Χ
Υ
Σ

 

 ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

ΧΑΜΗΛΗ Α 

Ελάχιστη Προσπάθεια 

Β 

Τους ∆ιατηρούµε 
ενήµερους 

ΥΨΗΛΗ Γ 

Τους διατηρούµε 
ενηµερωµένους 

∆ 

Παίκτες Κλειδιά 

  

 Η πιο συχνή χρήση της µήτρας είναι σε διαδικασίες ανάπτυξης και εισαγωγής 
προϊόντων οι παραγωγικών εγκαταστάσεων ή ενδεχόµενη συγχώνευση. Προφανώς οι 
µέτοχοι παίζουν ρυθµιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρµογή των στρατηγικών των 
managers. Έτσι θα πρέπει να γίνεται κατανοητό πως οι µέτοχοι µπορεί να έχουν 
διαφορετικές προτεραιότητες και να συµµετέχουν σε  πολιτικά παιχνίδια που 
επηρεάζουν άµεσα τοµείς της εταιρείας. Για το λόγο αυτό οι managers θα πρέπει να 
είναι σε θέση να κατανοούν το περιβάλλον αυτό και τι πολιτικές κρύβει από πίσω και 
να φιλτράρουν τις στρατηγικές τους και µέσα από αυτό το πρίσµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. 

 

 Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα µοντέλο αξιολόγησης της 
ελκυστικότητας ενός επιχειρηµατικού κλάδου και της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων µιας επιχείρησης. Το µοντέλο αυτό δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη χρήση του 
από επιχειρήσεις που θέλουν να διερευνήσουν συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς 
κλάδους και να αξιολογήσουν µε πιο ντετερµινιστικό τρόπο τα προϊόντα τους. 

 Το µοντέλο το οποίο δηµιουργήθηκε βασίστηκε στην διπλωµατική εργασία του 
Λιοτόπουλου Θεολόγου που εκπονήθηκε το 2006 κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
στο executive ΜΒΑ πρόγραµµα σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, υπό την 
επίβλεψη του καθηγητή ∆ρ. ∆ηµητρίου Σουµπενιώτη.  

 

3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 

 

 Καταρχήν για την δηµιουργία ενός µοντέλου αξιολόγησης αποτελεί νευραλγική 
διαδικασία η επιλογή των µεταβλητών, των κριτηρίων δηλαδή που θα αποτελέσουν 
τους παράγοντες διαµόρφωσης του τελικού αποτελέσµατος. Η επιλογή των κριτηρίων 
θα διαµορφώσει το µοντέλο και θα δώσει την πλήρη περιγραφή και εικόνα της µελέτης 
µας.  

 Θα µελετήσουµε τόσο ποσοτικές µεταβλητές όσο και ποιοτικές, τις οποίες θα 
ποσοτικοποιήσουµε φυσικά, θα ορίσουµε µια κλίµακα µέτρησης και ένα πεδίο τιµών. 
Βέβαια η διαδικασία αυτή δεν εξαρτάται µόνο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
µοντέλου, αλλά και σε µεγάλο βαθµό από το είδος του µοντέλου που θα 
χρησιµοποιηθεί. Για την επιλογή των ποιοτικών µεταβλητών θα πρέπει να τονίσουµε 
ότι η διαδικασία βαθµολόγησης είναι µια διαδικασία καθαρά υποκειµενική και γίνεται 
µε βάση τις γνώσεις και τις εµπειρίες του εκάστοτε στελέχους της επιχείρησης που 
πραγµατοποιεί τη βαθµολόγηση. 

 θα πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από την επιλογή των κριτηρίων που είναι 
συγκεκριµένη από το µοντέλο, η στάθµιση τους αποτελεί µια διαδικασία υποκειµενική, 
η οποία όµως αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαµόρφωση του τελικού 
αποτελέσµατος.  

 Από την άλλη, υπάρχουν και ποιοτικές µεταβλητές  των οποίων οι τιµές 
µπορούν να προέρχονται από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές, όπως περιοδικές 
εκδόσεις των εκθέσεων από διεθνής ανεξάρτητους ερευνητικούς οργανισµούς (ICAP, 
Moody's) αλλά και εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. 

 τέλος οι ποσοτικές µεταβλητές αποτελούν απόλυτα µαθηµατικά µεγέθη που 
προκύπτουν τόσο  από δεδοµένα και εκτιµήσεις επιχειρήσεων αλλά και κυβερνητικών 
και διεθνών οργανισµών. 
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 Έτσι θα χωρίσουµε τις µεταβλητές σε 3 µεγάλες οµάδες κριτηρίων. 

• Ποσοτικές (πλην αριθµοδεικτών) 
• Ποιοτικές 

• Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες/αριθµοδείκτες. 

 

3.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. 

 

Με την επιλογή του συνόλου των ποιοτικών και ποσοτικών µεταβλητών 
δηµιουργήθηκε ένα σύνολο παραγόντων για την ποσοτική αξιολόγηση ελκυστικότητας 
ενός επιχειρηµατικού κλάδου και ανταγωνιστικότητας προϊόντων µιας επιχείρησης. 
δηµιουργήθηκαν δηλαδή δυο σύνολα κριτηρίων τα οποία βάση του µαθηµατικού 
µοντέλου θα δίνουν µια τελική τιµή που θα αποτελούν το βαθµό ελκυστικότητας και 
ανταγωνιστικότητας αντίστοιχα. 

 Στην διατριβή στην οποία βασίστηκε η παρούσα έρευνα χρησιµοποίησε ένα 
πλήρως γραµµικό µοντέλο οπού οι µεταβλητές σταθµίζονταν και κανονικοποιούνταν µε 
έναν πολλαπλασιαστή για να γίνει αντιστοίχηση σε εκατοστιαία κλίµακα. ∆ηλαδή ο 
µαθηµατικός τύπος που έδινε το αποτέλεσµα για ( w�m� R� ), όπου w το βάρος για κάθε 
i κριτήριο, m ο πολλαπλασιαστής και R η βαθµολογία του κριτηρίου ήταν το άθροισµα 
των γινοµένων. 

 Στο µοντέλο που θα αναλύσουµε χρησιµοποιούµε γραµµική άλγεβρα και 
πίνακες. Ορίζουµε 3 πίνακες (διανύσµατα ουσιαστικά καθώς έχουν µια γραµµή και i 
στήλες) των οποίων τα στοιχεία θα είναι οι µεταβλητές που έχουµε ορίσει για τον 
υπολογισµό της ελκυστικότητας του επιχειρηµατικού κλάδου και της 
ανταγωνιστικότητας προϊόντων στα δύο µοντέλα µας. Έστω Α, Β, C τα τρία 
διανύσµατα όπου στο διάνυσµα Α έχουµε τις ποσοτικές µεταβλητές, Β το διάνυσµα µε 
τις ποιοτικές µεταβλητές και C το διάνυσµα µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. 

 

• Α = [ Α
 Α� ⋯ Α�
 A� ] 
• B = [ B
 B� ⋯ B�
 B� ] 
• C = [ C
 C� ⋯ C�
 C� ] 

  

Έπειτα ορίζουµε το άθροισµα των weights ως � = ��������� +  �������� + ������ το 

οποίο ισούται πάντα ίσο µε τη µονάδα. Τα �� δηλαδή είναι τα αθροίσµατα των βαρών 
που θα βάζει ο κάθε χρήστης του µοντέλου για την κάθε µια µεταβλητή. 

 Η κάθε τιµή βάρος που θα παίρνει το µοντέλο για κάθε ένα κριτήριο θα 
αποτελεί το στοιχείο στην αντίστοιχη θέση σε τρία ανάστροφα διανύσµατα. 

 

• �� !��
⋮���
# 

 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2012 
MBA  

 

  
Σελίδα 15 

 

  

• �$ !�$
⋮�$�
# 

 

• �% !�%
⋮�%�
# 

  

Το άθροισµα των στοιχείων του κάθε πίνακα θα πρέπει να µας δίνει το W που 
επιλέξαµε συνολικά για την αντίστοιχη οµάδα κριτηρίων. ∆ηλαδή: 

��������� =  &
 + &� + ⋯ + &� 
Επίσης θα πρέπει ο αριθµός των στοιχείων του κάθε πίνακα να είναι ίσος µε τον αριθµό 
των στοιχείων του αντίστοιχου πίνακα-διανυσµατος των µεταβλητών για να µπορεί να 
ορίζεται ο πολλαπλασιασµός πινάκων. Το τελικό αποτέλεσµα δίνεται από το γινόµενο 
πινάκων που δίνει η παρακάτω σχέση: 

 

Final Result = [ A  B  C ] ×  !���$�%
# 

 

 Έτσι θα έχουµε 3 γινόµενα πινάκων όπου: Α x �� όπου η πράξη ορίζεται καθώς 
ο αριθµός των στηλών του Α ισούται µε των αριθµό των γραµµών του �� και το 
αποτελσµα θα έχει τον αριθµό των γραµµών του Α και των στειλών του ��, δηλαδή 
1x1. Αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα.  

 Έχουµε πλέον ένα αποτέλεσµα του µοντέλου µας για τις τρεις κατηγορίες των 
µεταβλητών µας. Το άθροισµα των αποτελεσµάτων µας θα µας δώσει την τελική 
βαθµολογία της ελκυστικότητας ή ανταγωνιστικότητας σε εκατοστιαία κλίµακα καθώς 
έχουµε επιλέξει όλες µας οι µεταβλητές να έχουν πεδίο τιµών 1-100 για να 
απαλείψουµε τη διαδικασία της κανονικοποίησης των αποτελεσµάτων αλλά να 
δώσουµε και στο µοντέλο µας ένα µεγαλύτερο εύρος τιµών. έτσι τα αποτελέσµατα µας 
έχουν πολύ µεγαλύτερο βαθµό ευαισθησίας. 

 Το µοντέλο µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε ορατά τα αποτελέσµατα 
γνωρίζοντας τις µεταβλητές µας να βλέπουµε σε κάθε θέση το βαθµό που έχει το κάθε 
κριτήριο. Επίσης ένα µεγάλο κέρδος είναι η σύγκριση 2 κλάδων ή 2 επιχειρήσεων 
καθώς µπορούµε να αφαιρέσουµε 2 πίνακες µε τις βαθµολογίες καθώς έχουν το ίδιο 
µέγεθος. Έτσι βλέποντας ποιές µεταβλητές είναι θετικές και ποιές είναι αρνητικές 
αντιλαµβανόµαστε µε πολύ καλύτερο τρόπο σε ποιά κριτήρια ο πρώτος κλάδος είναι 
καλύτερος (αποτέλεσµα µεγαλύτερο του µηδενός) και σε ποιά είναι χειρότερος όσον 
αφορά την ελκυστικότητά του. Αντίστοιχα και στο µοντέλο αξιολόγησης προϊόντων 
αφαιρώντας τους πίνακες µε τα ποιοτικά κριτήρια έχουµε µια πολύ καλή εικόνα που 
έχει πλεονέκτηµα η µια εταιρεία σε σχέση µε µια άλλη. 
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3.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗ. 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η επιλογή των κριτηρίων που µπορούν να 
συνθέσουν και να απεικονίσουν τα στοιχεία που διαµορφώνουν µια συνολική εικόνα 
για έναν κλάδο και το κατά πόσο µπορεί να θεωρηθεί ελκυστικός. 

 Πραγµατοποιείται στο κεφάλαιο αυτό τόσο η επιλογή των κριτηρίων αλλά και η 
βαθµοδότηση τους (Rating) στην εκατοστιαία κλίµακα. Έχουµε ήδη αναφέρει πως 
χωρίσαµε τις µεταβλητές µας σε 3 µεγάλες κατηγορίες: 

• Ποσοτικές Μεταβλητές (οι ποσοτικές πλην των αριθµοδεικτών που 
οµαδοποιούνται ξεχωριστά) 

• Ποιοτικές Μεταβλητές 
• Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

 Ο εντοπισµός των παραγόντων στηρίζεται καταρχάς στα γενικά οικονοµικά 
κριτήρια όπως αυτά διαµορφώνονται κατά µέσο όρο από το σύνολο των επιχειρήσεων 
ενός κλάδου αλλά και τα αριθµητικά εκείνα µεγέθη που διαµορφώνουν µια αγορά-
στόχο. Επίσης µέσα από τα κριτήρια που επιλέχθηκαν γίνεται µια προσπάθεια για την 
όσο το δυνατόν πιο λεπτοµερή ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του 
κλάδου µε βάση το υπόδειγµα των 5 δυνάµεων του Porter (Structural Analysis of a 
Market) για να προσδιοριστεί όσο το δυνατόν πιο λεπτοµερώς ο τρόπος που η δοµή του 
κλάδου επηρεάζει τον ανταγωνισµό και κατ επέκταση ο τρόπος που µπορεί να 
επηρεαστεί η κερδοφορία µιας επιχείρησης. Η δοµική ανάλυση του κλάδου µέσα από 
συγκεκριµένους παράγοντες µπορεί να δώσει ένα µεγάλο κοµµάτι της εικόνας του 
ποιος πραγµατικά είναι ο κλάδος και πόσο ελκυστικός µπορεί να είναι. Επίσης µέσα 
από συγκεκριµένες µεταβλητές γίνεται η προσπάθεια ποσοτικοποίησης και αποτίµησης 
των δυνάµεων αλλαγής του κλάδου. Οι συγκεκριµένες µεταβλητές  δίνουν µια 
µαθηµατική εικόνα του κατά πόσο συγκεκριµένοι τοµείς του κλάδου µπορούν να 
αποτελέσουν ευκαιρίες για επιχειρήσεις και αποτελούν δυνάµεις αλλαγής της ίδιας της 
δοµής του κλάδου. Τέλος υπάρχουν και οι καθαρά χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές που 
ολοκληρώνουν την µαθηµατική ανάλυση του κλάδου προσθέτοντας στην "εξίσωση" τις 
µεταβλητές των τραπεζών, πιστωτών και όλων εκείνων των εξωτερικών 
χρηµατοοικονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν µια επιχείρηση σε ένα 
συγκεκριµένο επιχειρηµατικό κλάδο µε το µειονέκτηµα βεβαίως του γεγονότος ότι οι 
δείκτες αποτελούν χρηµατοοικονοµικές απεικονίσεις ενός συγκεκριµένου χρονικού 
διαστήµατος κάτι που αφαιρεί αξιοπιστία από το µοντέλο µας. 

 Ξεκινάµε την αναφορά και ανάλυση των µεταβλητών που αποτελούν τα 
στοιχεία του πρώτου πίνακα Α µε τις ποσοτικές µεταβλητές. 
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3.3.1  Γεωγραφικό Μέγεθος Αγοράς. 

 

 Ένας πολύ βασικός και θεµελιώδης παράγοντας για την ανάλυση της 
ελκυστικότητας είναι το γεωγραφικό µέγεθος της αγοράς στόχου ενός κλάδου. Σίγουρα 
η ελκυστικότητα ενός κλάδου που αφορά µια τοπική αγορά θα είναι πολύ µικρότερη 
(µε βάση το συγκεκριµένο κριτήριο) σε σχέση µε έναν κλάδο που απευθύνεται 
πληθυσµιακά σε µια ολόκληρη χώρα.  

 Έτσι στην εκατοστιαία µας κλίµακα οµαδοποιούµε τη βαθµολογία µας: 

 

Rating(R1) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1-10 Συνοικιακή αγορά. Συγκεκριµένο κοµµάτι του αστικού συνόλου. 

11-20 Τοπική αγορά σε επίπεδο πόλης. 

21-30 Αγορά σε επίπεδο νοµού. 

31-50 Αγορά σε επίπεδο γεωγραφικού διαµερίσµατος, πολιτείας κτλ 

51-70 Αγορά σε επίπεδο χώρας. 

71-100 Πολυεθνική αγορά. 

 

 Βλέπουµε πως έχει δοθεί µεγάλο εύρος στη βαθµολόγηση της πολυεθνικής 
αγοράς σε σχέση µε την τοπική. Αυτό γίνεται για να µπορεί ο χρήστης του µοντέλου να 
κάνει πιο εύκολα µια συγκριτική βαθµολόγηση και να µπορεί να αξιολογήσει πιο 
εύκολα πολυεθνικές εταιρίες ανάλογα µε το σε πόσες και ποιες χώρες 
δραστηριοποιούνται. Ας πούµε µια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ασία και την 
Αφρική θα πάρει λογικά µεγαλύτερο βαθµό από µια που έχει αγορά στόχο την Ωκεανία, 
παρά το γεγονός ότι είναι και οι δύο σε επίπεδο πολυεθνικής αγοράς. Έτσι τα 
αποτελέσµατα µας έχουν µεγαλύτερο βαθµό διαφοροποίησης. 

 

3.3.2  ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ. 

 

 Πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει ο παράγοντας του οικονοµικού µεγέθους µιας 
αγοράς στόχου, µια εκτίµηση δηλαδή του συνόλου των πωλήσεων που µπορούν να 
επιτευχθούν µε δεδοµένη µια συγκεκριµένου µεγέθους αγορά.  

 

Rating (R2) ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1-10 1-10 Εκατοµµύρια ευρώ 

11-20 11-20 Εκατοµµύρια ευρώ 

21-30 21-30 Εκατοµµύρια ευρώ 

31-40 31-40 Εκατοµµύρια ευρώ 

41-50 41-50 Εκατοµµύρια ευρώ 

51-60 51-60 Εκατοµµύρια ευρώ 
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61-70 61-70 Εκατοµµύρια ευρώ 

71-80 71-80 Εκατοµµύρια ευρώ 

81-90 81-90 Εκατοµµύρια ευρώ 

91-100 91-100 Εκατοµµύρια ευρώ 

  

 Όπως γίνεται κατανοητό εδώ το µοντέλο µας περιορίζεται σε αξιολογήσεις 
αγορών µέχρι 100 εκατοµµύρια ευρώ. Αν όµως θελήσουµε να το χρησιµοποιήσουµε για 
µεγαλύτερες αγορές µπορούµε να διαµορφώσουµε κατάλληλα τη συγκεκριµένη 
βαθµολογία έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί συγκριτικά σε µεγαλύτερες αγορές.  

 

3.3.3 ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 Στην µεταβλητή αυτή το µοντέλο λαµβάνει υπόψη το µέσο ποσοστό ετήσιας 
ανάπτυξης της αγοράς κατά µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Αφού αποφασιστεί το 
ίδιο χρονικό περιθώριο µελέτης για όλους τους κλάδους που θα µελετηθούν δίνεται µια 
κλίµακα βαθµολογίας µε άριστα το 100. 

 

Rating (R3) ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ t ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

0 Για αρνητικό αποτέλεσµα, δηλαδή ο ρυθµός ≤ 0% 

1-100 1-100% 

 

 Γίνεται ακριβής αντιστοίχιση του ρυθµού ανάπτυξης µε τη βαθµολογία του 
συγκεκριµένου κριτηρίου. 

 

3.3.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

 Σε µια επιχείρηση στην οποία µικρός αριθµός πελατών συγκεντρώνει µεγάλο 
ποσοστό των πωλήσεων προσδίδει ένα παράγοντα αβεβαιότητας στο κοµµάτι του 
πελατολογίου. Μια τέτοια αγορά θα έχει µικρό βαθµό ελκυστικότητας καθώς υπάρχει 
µεγάλος κίνδυνος για νεοεισαχθέντες επιχειρήσεις καθώς υπάρχει πολύ µικρή διασπορά 
των πελατών σε σχέση µε τις πωλήσεις στον κλάδο. Στην βαθµολογία αθροίζουµε µε 
φθίνουσα σειρά τα ποσοστά των πελατών από το µεγαλύτερο έως ότου το άθροισµα 
υπερβεί το 50% σαν ποσοστό και δίνουµε στο µοντέλο την τιµή αυτή των πελατών. 
Έτσι καταλήγουµε στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

Rating (R4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 50% ΤΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

1-20 Μονοψώνιο 

21-40 Ολιγοπώλιο 
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40-100 Υπόλοιπες περιπτώσεις µε αύξουσα βαθµολογία 

 

 

3.3.5 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 Η ελαστικότητα ζήτησης της αγοράς διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 
αξιολόγηση του κλάδου µελέτης. Έτσι σε µια κλίµακα από το 0-100 θα αποτυπώνεται 
στο µοντέλο µε µικρό βαθµό η µεγάλη ελαστικότητα και µε µεγάλο βαθµό η µικρή 
ελαστικότητα. Κοντά στην άριστη βαθµολογία θα είναι µια πλήρως ανελαστική αγορά. 

 

Rating(R5) ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1-30 Πολύ µεγάλη 

30-60 Μέτρια 

60-80 Μικρή 

80-100 Πολύ µικρή-ανελαστική 

 

  

 

3.3.6 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

 

 Στην µεταβλητή αυτή αποτυπώνεται το ποσοστό κέρδους της αγοράς συνολικά 
ως προς τις συνολικές πωλήσεις του συγκεκριµένου κλάδου για ένα συγκεκριµένο 
χρονικό περιθώριο. Αφού ορίσει ο χρήστης το χρονικό περιθώριο t αποτυπώνεται σε 
µια εκατοστιαία κλίµακα το κέρδος ως προς τις συνολικές πωλήσεις. Το ποσοστό το 

οποίο βαθµολογούµε είναι =  
'()*+,-ά /έ123

'()*+,-έ4 56+ή89,4. 
 

 

Rating (R6) ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΕΡ∆ΩΝ 

0 <0% 

1-50 1% - 90% 

51-60 91% - 100% 

61-70 101% - 200% 

71-80 201% - 300% 

81-90 301% - 400% 

91-100 401% - 500% 

 

Περνάµε στο σύνολο των ποιοτικών µεταβλητών και στην ποσοτικοποίηση τους µέσα 
από την αποτύπωση τους σε κλίµακες βαθµολογίας. 
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3.3.7 ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. 

 

 Περνάµε στους ποιοτικούς τελεστές που διαµορφώνουν την ελκυστικότητα ενός 
κλάδου, οι οποίοι εξήχθησαν µε βάση την δοµική ανάλυση και τις 5 δυνάµεις του 
Porter.  

 Το νοµικό πλαίσιο το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις αποτελεί ένα σύνολο νόµων 
και κανονισµών που µπορεί να αποτελέσει είτε θετικό ή αρνητικό παράγοντα εισόδου 
µιας επιχείρησης σε µια νέα αγορά. Η νοµοθεσία µπορεί να είναι πολύ ευέλικτη και να 
ευνοεί την είσοδο νέων επιχειρήσεων µε νοµοθεσίες και κανονισµούς που βοηθούν 
οικονοµικά και χρονικά. Από την άλλη υπάρχουν αγορές όπου οι νοµικοί περιορισµοί, 
η φορολογία και οι δασµοί είναι σχεδόν απαγορευτικοί. Έτσι στο µοντέλο µας δίνουµε 
µια βαθµολογία για την εκτίµησης της ελκυστικότητας του κλάδου ποσοτικοποιώντας 
και οµαδοποιώντας τον παράγοντα της νοµοθεσίας και φορολογίας. Έτσι όσο πιο 
ευέλικτοι και λιγότεροι είναι οι νοµικοί περιορισµοί αλλά και οι φορολογικοί δασµοί 
τόσο µεγαλύτερη βαθµολογία θα παίρνει ο κλάδος που µελετάται. Αντιθέτως όσο πιο 
περίπλοκη νοµοθεσία και υψηλή φορολόγηση που αυξάνει το βαθµό δυσκολίας στο 
κοµµάτι της ανάπτυξης της επιχειρηµατικής διαδικασίας, η βαθµολογία τείνει στο 0. 

 

Rating(R7) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 

0-25 Απαγορευτικά 

26-50 Αρκετά Μεγάλα 

51-75 Μικρά 

76-100 Πολύ Μικρά 

 

 

 

3.3.8 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΝΤΟΣ 

  

 Το επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντων των επιχειρήσεων ενός κλάδου αποτελεί 
ένα ποιοτικό κριτήριο που ανεβάζει το βαθµό δυσκολίας σε µια νέα επιχείρηση που 
θέλει να εισέλθει στον κλάδο. Ποσοτικοποιώντας το βαθµό διαφοροποίησης των 
προϊόντων του κλάδου συνολικά µπορούµε να αξιολογήσουµε την ελκυστικότητα του 
κλάδου κάτω από αυτό το πρίσµα. Όσο µεγαλύτερη είναι διαφοροποίηση προϊόντων 
του κλάδου και µε αυτό εννοούµε ουσιαστικά την ενσωµατωµένη εµπειρία, τόσο 
µικρότερη θα είναι η βαθµολογία και κατ επέκταση η ελκυστικότητα του κλάδου. Από 
την άλλη ένας επιχειρηµατικός κλάδος ο οποίος έχει µικρό βαθµό διαφοροποίησης 
αποτελεί ευκαιρία εισόδου για νέα επιχείρηση η οποία ακόµα δηµιουργώντας µια µικρή 
διαφοροποίηση µπορεί να αποκτήσει σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα. 
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Rating (R8) ΒΑΘΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

0-20 Πολύ µεγάλος  

21-40 Μεγάλος 

41-60 Μέτριος 

61-80 Μικρός 

81-100 Πολύ Μικρός 

 

 

3.3.9  ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 Ο βαθµός δυσκολίας πρόσβασης σε κανάλια διανοµής αποτελεί πολύ σηµαντικό 
παράγοντα εισόδου εταιριών. Μια νέα εταιρεία χωρίς brand name και πολυετή  
παρουσία στο χώρο συναντά την δυσπιστία των καναλιών διανοµής που προτιµούν τα 
ήδη υπάρχοντα.  

 Επίσης η ύπαρξη αυτή καθαυτή των καναλιών διανοµής αποτελούν κριτήριο 
ελκυστικότητας για ένα κλάδο. Σίγουρα ένα ήδη υπάρχον και καλά οργανωµένο δίκτυο 
διανοµής αποτελεί παράγοντα έλξης σε ένα κλάδο αντίθετα µε την απουσία ή µικρό 
δίκτυο σε σχέση µε ένα άλλο κλάδο. 

 Έτσι αποτυπώνουµε σε µια αθροιστική βαθµολογία την ύπαρξη καναλιών 
διανοµής και το βαθµό ευκολίας πρόσβασης σε αυτά. 

 

Rating (R9) ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

0-20 Καθόλου έως πολύ µικρός βαθµός 

21-40 Μικρός 

41-60 Μέτριος 

61-80 Μεγάλος 

81-100 Πολύ Μεγάλος 

 

 

3.3.10  ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

 Η είσοδος σε µια νέα αγορά πυροδοτεί αντιδράσεις και δηµιουργεί νέα 
δεδοµένα για τις ήδη υπάρχουσες εταιρίες. Ο βαθµός ετοιµότητας και η δυνατότητα 
γρήγορης αντίδρασης των επιχειρήσεων στην είσοδο της νέας εταιρείας είναι 
αντιστρόφως ανάλογος µε το βαθµό ελκυστικότητας του κλάδου. Το σύνολο των 
επιχειρήσεων και ο βαθµός αντίδρασης τους στην υπεράσπιση της αγοράς τους είναι 
µια πλήρως ποιοτική και εµπειρική µεταβλητή η οποία όµως παίζει τεράστιο ρόλο στην 
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ελκυστικότητα του κλάδου και αποτελεί νευραλγικό σύνολο πληροφορίας για µια 
υποψήφια εισόδου επιχείρηση. 

 Αυτή την ποιοτική µεταβλητή την ποσοτικοποιούµε εµπειρικά και την δίνουµε 
σε κλίµακα. 

 

Rating (R10) ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

0-20 Πολύ Μεγάλος 

21-40 Μεγάλος 

41-60 Μέτριος 

61-80 Μικρός 

81-100 Πολύ Μικρός 

 

 

3.3.11  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 Το σύνολο των προϊόντων µε το οποίο µια επιχείρηση θέλει να εισέρθει σε έναν 
επιχειρηµατικό κλάδο είναι ενός ποιοτικού βαθµού συγκεκριµένου. Η ύπαρξη µεγάλου 
αριθµού υποκατάστατων από ανταγωνίστριες εταιρείες σε συνδυασµό µε τις 
τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν κίνδυνο για την εταιρεία. Από την άλλη µπορεί ο 
αριθµός των υποκατάστατων να είναι µεγάλος αλλά χαµηλής ποιότητας και η τα 
ποιοτικά προϊόντα της νέας εταιρείας να έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα. Έτσι 
διαµορφώνουµε µια µεταβλητή ανάλογα µε την ύπαρξη υποκατάστατων και την 
ποιότητα τους.   

 

Rating (R11) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

0-30 Μεγάλος αριθµός υποκατάστατων και Υψηλή ποιότητα 

31-70 Μεγάλος αριθµός υποκατάστατων και Χαµηλή ποιότητα /Μικρός 
αριθµός υποκατάστατων και υψηλή ποιότητα 

71-90 Μικρός Αριθµός υποκατάστατων και χαµηλή ποιότητα 

91-100 Έλλειψη υποκατάστατων 

 

 

3.3.12  ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

 Το επίπεδο εισόδου σε µια αγορά από µόνο του δεν αποτελεί κανονικοποιηµένη 
µεταβλητή καθώς µπορεί µια αγορά να απαιτεί µεγάλη επένδυση αλλά να είναι 
ελκυστική καθώς υπάρχει µεγάλη ευκολία στην απόσβεση του κεφαλαίου ή 
προσβασιµότητα σε χρηµατοοικονοµικούς πόρους. Έτσι για συγκεκριµένο βαθµό 
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ευκολίας χρηµατοδότησης (ίδια κεφάλαια ή δανεισµός) και χρονικό διάστηµα 
απόσβεσης ορίζουµε την µεταβλητή για το επίπεδο επένδυσης εισόδου στην αγορά. 

 

Rating(R12) ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

0-20 Πολύ Μεγάλο, σχεδόν απαγορευτικό 

21-40 Μεγάλο 

41-60 Μέτριο 

61-80 Μικρό 

81-100 Πολύ Μικρό 

 

 

3.3.13  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 

 

 Η τεχνολογία και ο ρόλος που διαδραµατίζει για κάθε επιχειρηµατικό κλάδο 
ποικίλει. Μια αγορά όπως ας πούµε οι τηλεπικοινωνίες έχουν πολύ µεγάλο βαθµό 
αλληλεπίδρασης µε τεχνολογικούς παράγοντες µεγάλου βαθµού πολυπλοκότητας. Άρα 
και αντιστρόφως ανάλογη ελκυστικότητα όσον αφορά τον παράγοντα της τεχνολογίας. 
Βεβαίως στο τελικό αποτέλεσµα διαδραµατίζει και η στάθµιση της µεταβλητής στον 
πίνακα των weights γιατί ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει πολύ µεγαλύτερη 
εξάρτηση από την τεχνολογία από τον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων για 
παράδειγµα.  έτσι αποτυπώνοντας την σηµασία του Research & Development 
ουσιαστικά για τον κλάδο βαθµολογούµε το κριτήριο της τεχνολογίας. 

Βεβαίως αν µια επιχείρηση βρίσκεται ήδη στον κλάδο το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής 
πολυπλοκότητας που κατέχει αποτελεί δυνατό της σηµείο ενώ αντίθετα για µια 
επιχείρηση που σκέφτεται να εισέλθει στον κλάδο αποτελεί σίγουρα αρνητικό 
παράγοντα το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής χρήσης. Για το λόγο αυτό χωρίζουµε τη 
µεταβλητή σε δυο κατηγορίες ανάλογα µε το ποιός χρησιµοποιεί το µοντέλο. 

 

Rating(R13) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 

 Για επιχειρήσεις εντός κλάδου Για επιχειρήσεις εκτός κλάδου 

0-20 Πολύ µεγάλη Πολύ Μικρή 

21-40 Μεγάλη Μικρή 

41-60 Μέτρια Μέτρια 

61-80 Μικρή  Μεγάλη 

81-100 Πολύ Μικρή Πολύ µεγάλη 
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3.3.14 ∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 

 Ο αριθµός των προµηθευτών, το µέγεθος τους αλλά και ο βαθµός 
διαφοροποίησης των προϊόντων συνθέτουν τη διαπραγµατευτική δύναµη των 
προµηθευτών. Ο αριθµός των προµηθευτών είναι ανάλογο µε την ελκυστικότητα του 
κλάδου ενώ ο βαθµός διαφοροποίησης είναι αντιστρόφως ανάλογος καθώς προφανώς 
µειώνει τη διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών. Έτσι η δοµή και ο αριθµός 
των προµηθευτών ενός κλάδου συνολικά µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία ή κίνδυνο 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του. ∆ιαµορφώνουµε έτσι στην εκατοστιαία κλίµακα 
οµάδες βαθµολογιών ανάλογα µε τη δύναµη των προµηθευτών. 

 

Rating(R14) ∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

0-20 Πολύ µεγάλη 

21-40 Μεγάλη 

41-60 Μέτρια 

61-80 Μικρή 

81-100 Ελάχιστη 

 

 

 

3.3.15  ∆ΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 Τα χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν τη δύναµη του συνόλου των αγοραστών 
είναι παρόµοια µε αυτά των προµηθευτών. Οι παράγοντες που συντελούν στην αύξηση 
ή µείωση της δύναµης είναι βασικά το µέγεθος του αγοραστικού κοινού όπου είναι 
αντιστρόφως ανάλογο µε την διαπραγµατευτική του δύναµη και άρα ανάλογο µε την 
ελκυστικότητα του κλάδου. Από την άλλη η διαφοροποίηση του προϊόντος και η 
εξάρτηση των πελατών µειώνει τη δύναµη τους σε σχέση µε τις επιχειρήσεις.  

 Αποτυπώνουµε τη ποιοτική αυτή µεταβλητή σε πέντε διαστήµατα στην 
εκατοστιαία κλίµακα. 

 

Rating (R15) ∆ΥΝΑΜΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

0-20 Πολύ µεγάλη 

21-40 Μεγάλη 

41-60 Μέτρια 

61-80 Μικρή 

81-100 Ελάχιστη 

 

 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2012 
MBA  

 

  
Σελίδα 25 

 

  

3.3.16  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

 

 Στην εποχή οπού πλέον το green αποτελεί τεράστιο κοµµάτι του marketing και 
των επιχειρήσεων γενικά µπορούµε να θεωρήσουµε τον βαθµό περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης (environmental impact) ενός επιχειρηµατικού κλάδου αρκετά σηµαντικό 
παράγοντα για την ελκυστικότητα του κλάδου.  Ένας κλάδος µε σηµαντικά αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον αποτελεί µη ελκυστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Από την 
άλλη επιχειρηµατικοί κλάδοι µε θετικούς περιβαλλοντικούς προσανατολισµούς 
προσφέρουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης σε νέες εταιρείες.  Ορίζουµε έτσι την 
ποιοτική µας µεταβλητή στην εκατοστιαία κλίµακα µε το βαθµό του περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου να είναι αντιστρόφως ανάλογος µε αυτό της βαθµοθέτησης του κριτηρίου 
µας. 

 

Rating(R16) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

0-50 Μεγάλος 

51-100 Μικρός 

 

 

 Περνάµε τώρα στα κριτήρια που ορίζουν συγκεκριµένοι κλαδικοί δείκτες και 
αποτελούν χρηµατοοικονοµικά κριτήρια για την τελική διαµόρφωση του µοντέλου µας 
ως προς την ελκυστικότητα ενός κλάδου. 

 

 

3.3.17  ΜΕΣΟΣ ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 Για να µετρήσουµε την ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου ως προς την 
ικανοποίησης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της χρησιµοποιούµε το µέσο 
κλαδικό δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας (market's average current ratio - maCr). Ο 
δείκτης µας δίνει ποσοτικά τη βραχυπρόθεσµη φερεγγυότητα διαιρώντας το 
κυκλοφορούν ενεργητικό της κάθε επιχείρησης µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις για 
ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα t. έτσι για Ν επιχειρήσεις του κλάδου έχουµε: 

 

:;<= = 1? @ ABCDEFEGEύI JIKGLMNOCό NMQ R − KTOUKίGMWMQXGYUBTGόZKW[KQ BTEUGKώWKOQ NMQ R − KTOUKίGMWMQ
]

� 

 

 

Θα οργανώσουµε τις µεταβλητές µας σε οµάδες ανάλογα µε την τιµή του δείκτη. 

 

Rating(R17) maCr 

0-10 < 1.0 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2012 
MBA  

 

  
Σελίδα 26 

 

  

11-30 1.0 ≤ maCr ≤ 1.5 

31-50 1.5 ≤ maCr ≤ 2.0 

51-70 2.0 ≤ maCr ≤2.5 

71-90 2.5 ≤ maCr ≤ 3.0 

91-100 ≥ 3.0  

 

 

3.3.18  ΜΕΣΟΣ ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

 

 Από το σύνολο δεικτών διάρθρωσης κεφαλαίων επιλέγουµε για το µοντέλο µας 
το µέσο κλαδικό δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης (market's average debt ratio 
- maDr) ο οποίος δείχνει το ποσοστό των κεφαλαίων προήλθαν από πιστωτές στην 
επιχείρηση σε χρονικό περιθώριο t. Για Ν συνολικά επιχειρήσεις του εκάστοτε κλάδου 
έχουµε: 

:;^= = 1? @ _ύIEDE `YIKOYCώI aTEUGKώWKbI NMQ R − KTOUKίGMWMQ_ύIEDE KIKGLMNOCEύ cKTKIdB[έIbI CKFYDYίbI)NMQ R − KTOUKίGMWMQ
]

� 

 

 

 Ο δείκτης maDr θα αποτυπωθεί σε εκατοστιαία κλίµακα οµαδοποιώντας 
αντιστρόφως ανάλογα τα ποσοστά της δανειακής επιβάρυνσης καθώς προφανώς ένας 
κλάδος µε µικρό κλαδικό δείκτη δανειακής επιβάρυνσης είναι πιο ελκυστικός από έναν 
κλάδο µε επιχειρήσεις που έχουν µεγάλο ποσοστό των κεφαλαίων τους από πιστωτές 
πάντα για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα t. 

 

 

Rating(R18) maDr 

0-20 80%-100% 

21-40 60%-79% 

41-60 40%-59 

61-80 20%-39% 

81-100 0%-19% 

 

 

3.3.19 ΜΕΣΟΣ ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 Από το σύνολο των δεικτών δραστηριότητας που παρουσιάζουν την 
αποτελεσµατικότητα της χρήσης των πόρων τους οι επιχειρήσεις, εισάγουµε στο 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2012 
MBA  

 

  
Σελίδα 27 

 

  

µοντέλο µας το µέσο κλαδικό δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (market's 
average total assets turnover ratio - maTATr ) για χρονικό διάστηµα t. 

 

:;efe= = 1? @ gbDήWKOQ NMQ R − KTOUKίGMWMQ_ύIEDE JIKGLMNOCEύ NMQ R − KTOUKίGMWMQ
]

� 

 

 

 

Rating(R19) maTATr 

0-10 maTATr < 1 

11-30 1 ≤ maTATr < 1.5 

31-50 1.5 ≤ maTATr < 2 

51-70 2 ≤ maTATr < 2.5 

71-90 2.5 ≤ maTATr < 3 

91-100 maTATr ≥ 3 

 

 

 

3.3.20 ΜΕΣΟΣ ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

 

 Ο δείκτης περιθωρίου κέρδους στις πωλήσεις αποτελεί τον κλαδικό εκείνο 
δείκτη από το σύνολο των δεικτών αποδοτικότητας καθώς µας δίνει µια µεγάλη εικόνα 
των ποσοτικών αποτελεσµάτων της διοίκησης των επιχειρήσεων του κλάδου. Ο µέσος 
κλαδικός δείκτης περιθωρίου κέρδους (market's average profit margins on sales ratio -
maPMSr) για Ν επιχειρήσεις και t χρονικό διάστηµα δίνεται από τον τύπο: 

 

:;hij= = 1? @ AYZYGό CέGdEQ NMQ R − KTOUKίGMWMQgbDήWKOQ NMQ R − KTOUKίGMWMQ
]

� 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνουµε τη βαθµολογία που θα έχει το  αποτέλεσµα του δείκτη 
ως κριτήριο στο µοντέλο µας. Οµαδοποιούµε την κλίµακα βαθµολογιών σε 5 οµάδες 
ανάλογης βαθµολογίας µε το ποσοστό του δείκτη. 

 

Rating(R20) maPMSr 

0-20 maPMSr < 10% 

21-40 10% ≤ maPMSr < 20% 

41-60 20% ≤ maPMSr < 30% 
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61-80 30% ≤ maPMSr < 40% 

81-100 maPMSr ≥ 40% 

 

 

3.3.21 ΜΕΣΟΣ ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Από τους δείκτες αποδοτικότητας επιλέγουµε και το κλαδικό δείκτη αποδοτικότητας 
επενδυµένων κεφαλαίων (market's average return investment ratio - maROIr) για ένα 
χρονικό διάστηµα t που επιλέγεται από τον χρήστη του µοντέλου. Για Ν επιχειρήσεις 
του υπό εξέταση κλάδου το maROIr δίνεται από τον τύπο: 

 

:;klm= = 1? @ AYZYGά CέGdM  NMQ R − KTOUKίGMWMQ_ύIEDE KIKLMNOCEύ NMQ R − KTOUKίGMWMQ
]

� 

 

 

Έτσι ο δείκτης αποτυπώνεται σε εκατοστιαία κλίµακα ως εξής: 

 

 

Rating (R21) maROIr 

0-20 maROIr < 10% 

21-40 10% ≤ maROIr < 20% 

41-60 20% ≤ maROIr < 30% 

61-80 30% ≤ maROIr < 40% 

81-100 maROIr ≥ 40% 

 

 

3.3.22  ΜΕΣΟΣ ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Τέλος από τους δείκτες αποτίµησης που αποτελούν το πιο ολοκληρωµένο µέτρο 
επίδοσης µιας επιχείρησης συµπεριλαµβάνουµε το µέσο κλαδικό δείκτη αγοραίας αξίας 
της µετοχής προς τη λογιστική αξία της µετοχής (market's average market to book ratio 
- maMTBr) των µετοχών ενός χρονικού διαστήµατος t. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει 
την αξία που δίνουν οι χρηµατιστικές αγορές στη διοίκηση και την οργάνωση των 
εταιριών. Οι αποτελεσµατικές ως προς τη διοίκηση εταιρείες θα πρέπει να εµφανίζουν 
αγοραία αξία ίση ή µεγαλύτερη από τη λογιστική αξία των φυσικών περιουσιακών 
στοιχείων. Προφανώς η ελκυστικότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η τιµή του δείκτη. 
Έτσι: 
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Rating (R22) maMBTr (βήµατα του 0.1) 

0-20 maMBTr < 0.5 

21-40 0.5 ≤ maMBTr ≤ 1.0 

41-60 1.0 ≤ maMBTr ≤ 1.5 

61-80 1.5 ≤ maMBTr ≤ 2.0 

81-100 maMBTr ≥ 2.0 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και για όλες τις µεταβλητές επιλέγουµε το ίδιο χρονικό 
διάστηµα t για το οποίο θα πραγµατοποιήσουµε τη µελέτη, µπορεί ο χρήστης να 
µελετήσει τις µεταβλητές και κυρίως τους κλαδικούς δείκτες σε χρονικά υποσύνολα του 
t για να δει τις µεταβολές των µεταβλητών και να αποφασίσει καλύτερα τη 
βαθµολόγηση τους.  

 

 

3.4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 

 Πλέον έχουµε όλες τις µεταβλητές του µοντέλου µας για να υπολογίσουµε 
ποσοτικά την ελκυστικότητα ενός κλάδου µε Ν επιχειρήσεις για ένα χρονικό διάστηµα 
t.  Αφού έχουµε βαθµοδότηση και για τις 22 µεταβλητές µας τις εισάγουµε στους 
πίνακες - διανύσµατα που ορίσαµε στην αρχή: 

n = [ k
 k� ⋯ ko fp ] για ποσοτικές µεταβλητές (πλην δεικτών) 

q = [ kr ks ⋯ k
o k
p] για ποιοτικές µεταβλητές 

< = [ k
r k
s ⋯ k�
 f�� ] για κλαδικούς δείκτες 

 

Έπειτα ορίζουµε τα βάρη για τις 3 κατηγορίες: � = ��������� +  �������� +������=1 

π.χ. ��������� = 0.4,  �������� = 0.3, ������ = 0.3 µε το χρήστη να δίνει ισοµερώς τα 

βάρη στις 3 κατηγορίες µε περισσότερο βάρος στην κατηγορία των ποσοτικών 
µεταβλητών. 

 Έπειτα ο χρήστης για κάθε µεταβλητή Ri δίνει και το wi που θέλει να έχει η 
συγκεκριµένη µεταβλητή και ο ρόλος της που θα διαδραµατίσει στο τελικό 
αποτέλεσµα. Έτσι διαµορφώνονται τα ανάστροφα διανύσµατα µε τα οποία θα 
πολλαπλασιαστούν οι βαθµολογίες των κριτηρίων: 

�� !��
⋮��p
#      �w ! �wr⋮�w
p

#      �� !�%
r⋮�%��
# 
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Τα αθροίσµατα των στοιχείων του κάθε πίνακα W δίνει το βάρος κατηγορίας. ∆ηλαδή: 

��������� @ &�
p



 

�������� @ &�

p

r
 

������ @ &�
��


r
 

 

Πολλαπλασιάζοντας τα διανύσµατα Α,Β και C µε τα ανάστροφα διανύσµατα WA, WB 

και WC έχουµε τις 3 βαθµολογίες µας για τις 3 κατηγορίες µεταβλητών καθώς τέτοια 
πράξη ορίζεται από την γραµµική άλγεβρα και µας δίνει αποτέλεσµα έναν πίνακα 1x1, 
αριθµό δηλαδή. ∆ηλαδή: 

 

Attractiveness Value = [ A  B  C ] ×  !���$�%
# 

 

Τα τρία γινόµενα αφού αθροιστούν µας δίνουν το τελικό αποτέλεσµα, το βαθµό 
ελκυστικότητας δηλαδή του κλάδου.  

 Με δεδοµένο ότι για σύγκριση δύο κλάδων επιλέγουµε το ίδιο σύνολο weights 
µπορούµε µε αφαιρέσεις πινάκων να βλέπουµε σε ποιές µεταβλητές ο ένας κλάδος είναι 
πιο ελκυστικός από τον δεύτερο καθώς θα έχουµε θετικό αποτέλεσµα και σε ποιές είναι 
ο δεύτερος όπου θα έχουµε αρνητικό αποτέλεσµα. 

 

 

3.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

  

 Στο κεφάλαιο αυτό θα διαµορφώσουµε το σύνολο των µεταβλητών που 
αποτελέσουν το σύνολο κριτηρίων για το µοντέλο αξιολόγησης της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µιας επιχείρησης. Όπως και στο µοντέλο 
ελκυστικότητας επιχειρηµατικού κλάδου θα χωρίσουµε τις µεταβλητές µας σε ποιοτικές 
και ποσοτικές οι οποίες θα µας δίνουν µια αριθµητική απεικόνιση της δυναµικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της επιχείρησης σε µια εκατοστιαία 
κλίµακα χρησιµοποιώντας και πάλι το µοντέλο των πινάκων που έχουµε δηµιουργήσει. 

 Η ανάλυση µας θα στηριχθεί καταρχήν στα γενικά µεγέθη της εταιρείας σε 
σχέση µε τα στοιχεία της αγοράς µέσα στην οποία δραστηριοποιείται αλλά και τις 
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µεταβολές τις οποίες υφίστανται συγκεκριµένα µεγέθη σε συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα.  

 Επίσης θα έχουµε ένα σύνολο ποιοτικών µεταβλητών που θα 
ποσοτικοποιήσουµε µέσα από τη διαδικασία αναγνώρισης των δυνάµεων και 
αδυναµιών αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της Αλυσίδας Αξίας της εταιρείας. Έτσι θα 
έχουµε βαθµολογήσεις για τις διάφορες εσωτερικές λειτουργίες του εκάστοτε 
οργανισµού που αποτελούν τεράστιο κοµµάτι στη διαµόρφωση της ανταγωνιστικότητας 
του στον επιχειρηµατικό χώρο τον οποίο δραστηριοποιείται. 

 Τέλος θα συγκροτήσουµε ένα σύνολο βασικών αριθµοδεικτών που θα 
αποτυπώσουν τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας. Έτσι θα έχουµε 
δηµιουργήσει και πάλι τις 3 κατηγορίες µεταβλητών: 

• Ποσοτικές (εκτός από αριθµοδείκτες) 

• Ποιοτικές 
• Αριθµοδείκτες 

 Ας ξεκινήσουµε µε την πρώτη κατηγορία των µεταβλητών του µοντέλου. 

 

 

3.5.1 ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 Η µεταβλητή αυτή είναι οι πωλήσεις που καταγράφει η κάθε επιχειρηµατική 
µονάδα σαν ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων της συγκεκριµένης αγοράς στην 
οποία δραστηριοποιείται. Η µεταβλητή θα δώσει τη θέση που κατέχει στην αγορά ως 
προς τις πωλήσεις, ποιό κοµµάτι της συνολικής πίτας κατέχει δηλαδή. Η βαθµολόγηση 
θα είναι: 

 

Rating(R1) ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

0-100 0-100% 

 

 

3.5.2 ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 Εκτός από το απόλυτο µερίδιο αγοράς σηµαντικό ρόλο παίζει για µια εταιρεία 
και το σχετικό µερίδιο αγοράς, η διαίρεση δηλαδή του µεριδίου της µε το άθροισµα των 
µεριδίων των 3 µεγαλύτερων ανταγωνιστών. Έτσι θα αποτυπωθεί στο µοντέλο µας όχι 
µόνο το ποσοστό της επιχείρησης αλλά και ο ανταγωνισµός που δέχεται µε αποτέλεσµα 
ποιο κανονικοποιηµένο αποτέλεσµα. 

 Έτσι αφού αθροίσουµε τα ποσοστά αγοράς από τους 3 µεγαλύτερους 
ανταγωνιστές, διαιρούµε µε το αποτέλεσµα το µερίδιο αγοράς της εταιρείας που 
µελετάµε. Το αποτέλεσµα µας δίνει και τη βαθµολογία που θα έχουµε για το µοντέλο 
µας. 
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Rating(R2) ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

0-100 0-100% 

 

 

3.5.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

Για ένα χρονικό διάστηµα t θα µελετάµε το ποσοστό µεταβολής των πωλήσεων της 
εταιρείας. Ο τύπος που µας δίνει την ποσοστιαία µεταβολή είναι: 

`j;xyzc%) = j;xyz� −  j;xyz��j;xyz��  

όπου i είναι η χρονική στιγµή που µελετάµε και t το χρονικό διάστηµα που έχουµε 
επιλέξει. Η βαθµολογία θα δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 

Rating (R3) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

0 ∆Sales(%) < 0% 

1-10 1% ≤ ∆Sales(%) ≤ 10% 

11-20  11% ≤ ∆Sales(%) ≤ 20% 

21-30 21% ≤ ∆Sales(%) ≤ 30% 

31-40 31% ≤ ∆Sales(%) ≤ 40% 

41-100 ∆Sales(%) ≥ 41% 

 

3.5.4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 

 Το κριτήριο αυτό αφορά το ποσοστό µεταβολής των µεικτών κερδών. Αυτό 
δίνεται από τον παρακάτω τύπο για το χρονικό διάστηµα t : 

 

`|=}zz h=}~R�c%) = |h� −  |h��|h��  

Όπως και στην προηγούµενη µεταβλητή προφανώς και αυτό το κριτήριο θα είναι 
ανάλογο µε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

 

Rating (R4) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

0 `|=}zz h=}~R�c%) < 0 

1-100 1%  ≤ `|=}zz h=}~R� ≤ 100% 

 

Στη συγκεκριµένη µεταβλητή όµως όπως και όλες τις µεταβλητές που αφορούν 
µεταβολές αριθµητικών µεγεθών όταν αυτές είναι µικρότερες του µηδενός κυρίως, ο 
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χρήστης του µοντέλου µπορεί να µελετήσει υποσύνολα του t ή να αυξήσει το χρονικό 
διάστηµα. Υπάρχει περίπτωση ας πούµε η εταιρεία να εµφανίζει πτώση στα µικτά 
κέρδη αλλά αυτή η πτώση να µικραίνει µε την πάροδο του χρόνου και άρα να 
αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της. Γενικά ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αρνητικών 
µεταβολών θα πρέπει ο χρήστης να ερευνά περισσότερο τα στοιχεία που έχει πριν 
βαθµολογήσει µε 0.  

 

3.5.6 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 

 

 Με το κριτήριο αυτό αναφερόµαστε στο ποσοστό µεταβολής των καθαρών 
παγίων (Net Assets - NtAs) που έχει µια εταιρεία σε χρονικό διάστηµα t. Η µεταβολή 
δίνεται από τον τύπο: 

`?y� fzzy�zc%) = ?�fz� −  ?�fz��?�fz��  

 

Η βαθµολογία για το κριτήριο καθώς είναι ανάλογο µε την ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης δίνεται: 

 

Rating (R6) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

0 `?y� fzzy�zc%) < 0 

1-100 1%  ≤ `?y� fzzy�z≤ 100% 

 

Με την υποσηµείωση που κάναµε βεβαίως παραπάνω για τις µεταβολές να ισχύει και 
εδώ. 

 

3.5.7  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 εδώ µελετάται το ποσοστό µεταβολής ενεργητικού (Total Assets - TAs) της 
εταιρείας για ένα χρονικό διάστηµα t. Η µεταβολή αυτή δίνεται από τον µαθηµατικό 
τύπο:  

`e}�;x fzzy�zc%) = efz� − efz��efz��  

Η βαθµολογία δίνεται από τον πίνακα: 

 

Rating (R7) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

0 `e}�;x fzzy�zc%) < 0 

1-100 1%  ≤ `e}�;x fzzy�z≤ 100% 
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3.5.8 ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Στο κριτήριο αυτό βαθµολογείται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης σύµφωνα µε 
την µεταβολή των ιδίων κεφαλαίων (`���R��c%)) κατά ένα χρονικό διάστηµα t. Η 
µεταβολή αυτή δίνεται από τον τύπο: 

 

`���R��c%) = ��� −  ��������  

 

Rating (R8) ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

0 `���R��c%) < 0 

1-100 1%  ≤ `���R��c%) ≤ 100% 

 

 

 Περνάµε τώρα στο δεύτερο υποσύνολο των µεταβλητών του µοντέλου µας για 
την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µιας επιχείρησης, τις ποιοτικές. Τα επιλεγµένα 
κριτήρια που θα µετατραπούν σε µετρήσιµες µεταβλητές θα µας δώσουν µια εικόνα 
των δυνάµεων και αδυναµιών µιας εταιρείας µέσα από χαρακτηριστικά της Αλυσίδας 
Αξίας της. Έτσι για τα στοιχεία που θα αποτελέσουν τις µεταβλητές µας στο δεύτερο 
πίνακα του µοντέλου που έχουµε δηµιουργήσει έχουµε επιλέξει τα παρακάτω ποιοτικά 
κριτήρια. 

 

 

3.5.9 ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - CORPORATE IMAGE 

 

 Μια σηµαντικότατη µεταβλητή που επηρεάζει τόσο εσωτερικό περιβάλλον όσο 
και εξωτερικό είναι η εικόνα που αποκτά µια εταιρεία. Είναι ένα κριτήριο πλήρως 
δυναµικό και µε πάρα πολλές συνισταµένες στη διαδικασία της διαµόρφωσης της. Είναι 
ικανή στο να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά πελάτες , προµηθευτές, µετόχους και 
προσωπικό και είναι ουσιαστικά η εµπιστοσύνη ή µη προς το πρόσωπο της εταιρείας. 
Στη κλίµακα βαθµολογίας που χρησιµοποιούµε αποτυπώνεται η συγκεκριµένη 
µεταβλητή ως εξής: 

 

Rating(R9) ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

0-20 Πολύ χαµηλός 

21-40 Χαµηλός 

41-60 Μέτριος 

61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 
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3.5.10 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (BRAND NAME 
AWARENESS)  

 

 Η σηµασία της αναγνωρισιµότητας και της εταιρείας είναι εµφανής σε 
περιπτώσεις µεγάλων εταιριών (Apple, Coca Cola, Microsoft, Nike) όπου τα προϊόντα 
πωλούνται µόνο από τη εγνωσµένη ποιότητα τους. Πολλές εταιρείες βάζουν σαν κύριο 
στόχο την βελτιστοποίηση της αναγνωρισιµότητας των προϊόντων τους µε τρόπους 
όπως η διαφοροποίηση και η αύξηση της ποιότητας. Θα εξαιρέσουµε βέβαια τις 
καταστάσεις µονοπωλίου όπου η έλλειψη αντιπάλου δηµιουργεί ένα πλασµατικό brand 
awareness. 

 Αποτυπώνουµε το κριτήριο µας στην ποσοτική µεταβλητή R10: 

 

Rating(R10) ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

0-20 Πολύ χαµηλός 

21-40 Χαµηλός 

41-60 Μέτριος 

61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 

 

 

 

3.5.11 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

 Η αβεβαιότητα είναι ο κοινός παρονοµαστής σε όλες τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες. Οικονοµικά εµπόδια ξεπηδάν σε κάθε επιχειρηµατική προσπάθεια και 
το γεγονός αυτό κάνει επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητα να τα υπερπηδούν έχοντας 
πρόσβαση σε δεδοµένες χρονικές στιγµές σε ρευστότητα τις κάνει πολύ πιο 
ανταγωνιστικές. Ο βαθµός πρόσβασης της κάθε εταιρείας σε χρηµατοοικονοµικές και 
επενδυτικές πηγές (χρηµατιστήριο, τράπεζες κτλ) σε συνάρτηση µε την πιστοληπτική 
τους ικανότητα µπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες 
επιχειρήσεις ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεις όπου η ρευστότητα είναι ένα από τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα της αγοράς. 

 

Rating(R11) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

0-20 Πολύ χαµηλός 

21-40 Χαµηλός 
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41-60 Μέτριος 

61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 

 

 

3.3.12 ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(HUMAN RESOURCES) 

 

 Το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί ίσως το πιο δυνατό 
περιουσιακό στοιχείο µιας εταιρείας και η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση αυτού 
µπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες εταιρίες και να την 
κάνουν να ξεχωρίσει. Η ικανότητα και αποτελεσµατικότητα των στελεχών µιας 
επιχείρησης αλλά και η ικανότητα διαχείρισης , εκπαίδευσης και αξιοποίησης τους 
βαθµολογείται σε αυτή τη µεταβλητή. Αποτυπώνεται ένα αριθµητικό µέγεθος που 
βαθµολογεί το ποιοτικό αυτό σύνολο συνισταµένων που αποτελούν ουσιαστικά το 
human resources µιας εταιρείας. 

 

Rating(R12) ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

0-20 Πολύ χαµηλός 

21-40 Χαµηλός 

41-60 Μέτριος 

61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 

 

 

3.5.13 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (RESEARCH & 
DEVELOPMENT CAPABILITY) 

 

 Σε εταιρίες που είναι καθετοποιηµένες και στελεχωµένες µε εξειδικευµένο 
προσωπικό στο τµήµα της έρευνας και ανάπτυξης µπορεί αυτό το γεγονός να αποτελεί 
το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτηµα τους και να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά. Ο σχεδιασµός προϊόντων αλλά και παραγωγικών 
διαδικασιών και λειτουργιών µπορούν να δώσουν σε µια εταιρεία αναπτυξιακή ώθηση 
στην αγορά στόχο. Βέβαια το πόσο σηµαντικό είναι το τµήµα R&D για µια εταιρεία 
εξαρτάται και από τη φύση της εταιρείας αυτή καθεαυτή(και εδώ µετράει το βάρος που 
θα δώσει ο χρήστης του µοντέλου) 

 

Rating(R13) ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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0-20 Πολύ χαµηλός 

21-40 Χαµηλός 

41-60 Μέτριος 

61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 

 

 

3.5.14 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 Όλες οι εταιρείες σε αρκετές λειτουργίες τους και σε αρκετά τµήµατά τους 
εφαρµόζουν τεχνολογικές εφαρµογές, από την παραγωγική διαδικασία έως το 
λογιστήριο και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού. Το σύνολο hardware και software 
που χρησιµοποιεί κάθε εταιρεία αποτελεί µαζί µε την τεχνογνωσία που το ακολουθεί 
αποτελεί πολύ σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο όσο καλύτερα οργανωµένο 
και αποτελεσµατικό είναι αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Ο βαθµός 
χρήσης της τεχνολογίας στο σύνολο µιας επιχείρησης βαθµολογείται εδώ και 
αποτυπώνει στην κλίµακα µας εταιρίες οι οποίες δεν χρησιµοποιούν σχεδόν καθόλου 
τεχνολογικές εφαρµογές µέχρι εταιρίες που χρησιµοποιούν τη τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας µε πλήρως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες και υπερσύγχρονες 
τεχνολογικές υποδοµές. 

 

Rating(R14) ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

0-20 Πολύ χαµηλός 

21-40 Χαµηλός 

41-60 Μέτριος 

61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 

 

 

3.5.15  ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 

 Η εύρεση και διατήρηση ισχυρών προµηθευτών αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Η 
δηµιουργία κάλων σχέσεων µεταξύ επιχείρησης και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση 
τους αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια που 
µειώνει το κόστος των προµηθευτών και βελτιώνει την απόδοση τους µπορεί να 
δηµιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση. Η βαθµολογία είναι η εξής: 

 

Rating(R15) ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

0-20 Πολύ χαµηλός 
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21-40 Χαµηλός 

41-60 Μέτριος 

61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 

 

 

3.5.16 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 Ανάλογα µε την αγορά στόχο της κάθε εταιρείας η επιχείρηση τοποθετεί στην 
λίστα προτεραιοτήτων της την ποιότητα του προϊόντος. Ανάλογα µε το αν η επιχείρηση 
στοχεύει σε προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, κάτι που θα σταθµίζεται από το 
χρήστη, βαθµολογούµε εδώ το βαθµό ποιότητας τους. Οι αποδείξεις και η διατήρηση 
της ποιότητας µέσα από διαδικασίες και πρακτικές διεθνώς αναγνωρισµένες (ISO, 
HACCP) αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και δίνουν τη δυνατότητα εισόδου σε νέες 
αγορές.  

 Ο παρακάτω πίνακας δίνει τη βαθµολογία του κριτηρίου. 

 

Rating(R16) ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

0-20 Πολύ χαµηλός 

21-40 Χαµηλός 

41-60 Μέτριος 

61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 

 

3.5.17 ∆ΥΝΑΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΚΑΝΑΛΙΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  

 

  Η δύναµη των πωλήσεων είναι ένας πολύ σηµαντικός µοχλός ανάπτυξης για 
µια επιχείρηση, καθώς και µια κρίσιµη πηγή ανατροφοδότησης της αγοράς. Ωστόσο, 
είναι επίσης µια σηµαντική επένδυση και ένα που µπορεί να αυξηθεί ραγδαία, από τον 
έλεγχο. Ενίσχυση της δύναµη πωλήσεων, ενώ ταυτόχρονα τον έλεγχο των δαπανών 
είναι η ισορροπία που πρέπει να επιτύχει.  

 Επίσης η βελτιστοποίηση των καναλιών διανοµής που χρησιµοποιεί η κάθε 
εταιρεία µπορεί να δηµιουργήσει µεγαλύτερο βαθµό ανταγωνιστικότητας για την 
επιχείρηση. Το πλήθος των πωλητών ανά γεωγραφική περιοχή και το πλήθος των 
σηµείων πώλησης λοιπόν βαθµολογείται στο κριτήριο αυτό και φυσικά είναι ανάλογο 
µε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µιας επιχείρησης. 

 

Rating(R17) ∆ΥΝΑΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΚΑΝΑΛΙΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

0-20 Πολύ χαµηλή 



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2012 
MBA  

 

  
Σελίδα 39 

 

  

21-40 Χαµηλή 

41-60 Μέτρια 

61-80 Υψηλή 

81-100 Πολύ υψηλή 

 

 

3.5.18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (AFTER SALES SERVICES) 

 

 Πολλές φορές η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει µια εταιρία µετά την πώληση. ∆ραστηριότητες 
που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών µετά την πώληση για την αύξηση ή τη 
διατήρηση της αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας προσφέρονται και είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην εκάστοτε εταιρεία.  

 

 

Rating(R18) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 

0-20 Πολύ χαµηλού επιπέδου 

21-40 Χαµηλού επιπέδου 

41-60 Μέτριου επιπέδου 

61-80 Υψηλού επιπέδου 

81-100 Πολύ υψηλού επιπέδου 

 

 

 

3.5.19  ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

 

 Σε συγκεκριµένους κλάδους η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων 
εξαρτάται από τον όγκο παραγωγής προϊόντων-υπηρεσιών µε το κόστος ανά µονάδα να 
είναι αντιστρόφως ανάλογο µε τη συνολική παραγόµενη ποσότητα. έτσι 
επιχειρηµατικοί κλάδοι οι οποίοι είναι καινούριες σε αγορές δεν µπορούν να 
εκµεταλλευτούν οικονοµίες κλίµακας λόγω µικρού όγκου παραγωγής. Έτσι εδώ 
βαθµολογούµε το βαθµό εκµετάλλευσης των οικονοµιών κλίµακας που µπορεί να 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της επιχείρησης. 

  

Rating(R19) ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

0-20 Πολύ χαµηλός 

21-40 Χαµηλός 

41-60 Μέτριος 
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61-80 Υψηλός 

81-100 Πολύ υψηλός 

 

Τέλος περνάµε στο τρίτο σύνολο µεταβλητών, τους αριθµοδείκτες. 

 

3.5.20 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΟΛΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Ανήκει στους δείκτες ρευστότητας που µετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να 
ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης κυκλοφοριακής 
ρευστότητας (current ratio - Cr) είναι το µέσο µέτρησης της βραχυπρόθεσµης 
φερεγγυότητας των επιχειρήσεων για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. ∆ίνεται από 
τον τύπο: 

 

`KίCNMQ ABCDEFEGOYCήQ �KBWNόNMNYQ = ABCDEFEGEύI JIKGLMNOCό�GYUBTGόZKW[KQ aTEUGKώWKOQ  
 

Η βαθµολογία του κριτηρίου δίνεται από τον πίνακα: 

 

Rating(R20) ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΟΛΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

0-20 Cr < 1 

21-40 1 ≤ Cr < 1.5 

41-60  1.5 ≤ Cr < 2 

61-80 2 ≤ Cr <2.5 

81-100  Cr ≥ 2.5 

 

 

 

3.5.21 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

 

 Από τους δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων (leverage ratios), των δεικτών δηλαδή 
που µετράνε τα κεφάλαια που έχουν προσφέρει οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε 
σχέση µε τη χρηµατοδότηση που χορήγησαν οι πιστωτές προς αυτές, επιλέγουµε να 
χρησιµοποιήσουµε το δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης (debt ratio - Dr) που 
δείχνει το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που προήλθαν από πιστωτές σε χρονικό 
διάστηµα t. Ο µαθηµατικός τύπος που δίνει το Dr είναι: 

 

`KίCNMQ _BIEDOCήQ `YIKOYCήQ JTOXάGBIWMQ = _ύIEDE `YIKOYCώI aTEUGKώWKbI_ύIEDE JIKGLMNOCEύ  
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Η βαθµολογία της µεταβλητής δίνεται από τον πίνακα: 

 

Rating(R21) ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

0-20 80%-100% 

21-40 60%-79% 

41-60 40%-59% 

61-80 20%-39% 

81-100 0%-19% 

 

 Για πιο σωστή βαθµολογία και αξιολόγηση του δείκτη αλλά και των δεικτών 
που ακολουθούν, ο χρήστης θα µπορεί να µελετήσει το δείκτη σε υποδιαστήµατα του t 
για πιο σωστή και αντικειµενική βαθµολόγηση. 

 

 

3.5.22 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 Ανήκει στους δείκτες δραστηριότητας που δείχνουν την αποτελεσµατικότητα 
χρήσης των πόρων από τις επιχειρήσεις. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 
ενεργητικού (total assets turnover ratio - TATr)  δίνεται από τη µαθηµατική σχέση: 

 

ABCDEFEGOYCή �YUύNMNY JIKGLMNOCEύ = gbDήWKOQ_ύIEDE JIKGLMNOCEύ  
 

Έτσι το δείκτη θα τον αποτυπώσουµε στην εκατοστιαία κλίµακα ως εξής: 

 

Rating(R22) ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

0-20 TATr < 1 

21-40 1 ≤ TATr < 1.5 

41-60  1.5 ≤ TATr < 2 

61-80 2 ≤ TATr <2.5 

81-100  TATr ≥ 2.5 

 

 

3.5.23 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

 Αποτελεί έναν από τους δείκτες αποδοτικότητας που αποτελούν το καθαρό 
αποτέλεσµα ενός µεγάλου αριθµού µέτρων πολιτικής και αποφάσεων καθώς είναι αυτοί 
που δίνουν τις απαντήσεις για το πόσο αποτελεσµατικά διοικούνται οι επιχειρήσεις. Ο 
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δείκτης περιθωρίου κέρδους στις πωλήσεις (profit margins on sales ratio - PMSr) 
ορίζεται µαθηµατικά ως: 

 

gKGOZώGOE AέGdEBQ = AYZYGό AέGdEQgbDήWKOQ  

 

Η βαθµολογία του κριτηρίου δίνεται από τον πίνακα: 

 

Rating(R23) ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

0 PMSr < 0% 

1-20 0% < PMSr < 10% 

21-40 10% ≤ PMSr < 20% 

41-60 20% ≤ PMSr < 30% 

61-80 30% ≤ PMSr < 40% 

81-100  TATr ≥ 40% 

 

 

3.5.24 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 Ανήκει στους δείκτες αποδοτικότητας και αυτός και δίνεται από τη µαθηµατική 
σχέση: 

 

nTEdENOCόNMNY JTKIdB[έIbI AKFYDYίbI = AYZYGά AέGdM_ύIEDE JIKGLMNOCEύ 

 

Η βαθµολογία του δείκτη αποδοτικότητας επενδυµένων κεφαλαίων (return on 
investment ratio - ROIr ) θα είναι ως εξής: 

 

Rating(R24) ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

0 ROIr < 0% 

1-20 0% < ROIr < 10% 

21-40 10% ≤ ROIr < 20% 

41-60 20% ≤ ROIr < 30% 

61-80 30% ≤ ROIr < 40% 

81-100  ROIr ≥ 40% 
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3.5.25 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Ανήκει στους δείκτες αποτίµησης  και αντικατοπτρίζει την αξία που δίνουν οι 
χρηµατιστηριακές αγορές στη διοίκηση και την οργάνωση των εταιριών ως ζωντανές 
και ενεργές οικονοµικές µονάδες. Αυτές που διοικούνται αποτελεσµατικά θα πρέπει να 
έχουν αγοραία αξία ίση ή µεγαλύτερη από τη λογιστική αξία των φυσικών 
περιουσιακών στοιχείων. 

 Ο δείκτης αγοραίας  αξίας προς τη λογιστική αξία της µετοχής (market too book 
ratio - MTBr) παίρνει βαθµολογία από τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Rating(R25) ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΟΧΗΣ 

0-20 MTBr < 0.5 

21-40 0.5 ≤ MTBr < 1 

41-60  1 ≤ MTBr < 1.5 

61-80 1.5≤ MTBr <2 

81-100  MTBr ≥ 2 

 

 

 

3.6 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 Πλέον έχουµε όλες τις µεταβλητές του µοντέλου µας για να υπολογίσουµε την 
την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης για ένα χρονικό διάστηµα t.  Αφού έχουµε 
βαθµολόγηση και για τις 25 µεταβλητές µας τις εισάγουµε στους πίνακες - διανύσµατα 
που ορίσαµε στην αρχή: 

n = [ k
 k� ⋯ kr fs ] για ποσοτικές µεταβλητές 

q = [ k� k
� ⋯ k
s k
�] για ποιοτικές µεταβλητές 

< = [ k�� k�
 ⋯ k�� f�o ] για κλαδικούς δείκτες 

 

Έπειτα ορίζουµε τα βάρη για τις 3 κατηγορίες: � = ��������� +  �������� +������=1 

 Έπειτα ο χρήστης για κάθε µεταβλητή Ri δίνει και το wi που θέλει να έχει η 
συγκεκριµένη µεταβλητή και ο ρόλος της που θα διαδραµατίσει στο τελικό 
αποτέλεσµα. Έτσι διαµορφώνονται τα ανάστροφα διανύσµατα µε τα οποία θα 
πολλαπλασιαστούν οι βαθµολογίες των κριτηρίων: 
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�� !��
⋮��s
#      �w ! �w�⋮�w
�

#      �� !�%��⋮�%�o
# 

 

Τα αθροίσµατα των στοιχείων του κάθε πίνακα W δίνει το βάρος κατηγορίας. ∆ηλαδή: 

��������� @ &�
s



 

�������� @ &�

�

�
 

������ @ &�
�o

��
 

 

Πολλαπλασιάζοντας τα διανύσµατα Α,Β και C µε τα ανάστροφα διανύσµατα WA, WB 

και WC έχουµε τις 3 βαθµολογίες µας για τις 3 κατηγορίες µεταβλητών καθώς τέτοια 
πράξη ορίζεται από την γραµµική άλγεβρα και µας δίνει αποτέλεσµα έναν πίνακα 1x1, 
αριθµό δηλαδή. ∆ηλαδή: 

 

Competitiveness Value = [ A  B  C ] ×  !���$�%
# 

 

Τα τρία γινόµενα αφού αθροιστούν µας δίνουν το τελικό αποτέλεσµα, το βαθµό 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µιας επιχείρησης. Επίσης όπως και στο µοντέλο 
αξιολόγησης κλάδου µέσα από τους κανόνες της γραµµικής άλγεβρας µπορούµε να 
κάνουµε πράξεις µεταξύ των πινάκων για συγκρίσεις µεταξύ επιχειρήσεων µε άµεσο 
οπτικό αποτέλεσµα.  
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4. CASE STUDY: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΓΟΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα εφαρµόσουµε το µοντέλο το οποίο δηµιουργήσαµε για 
την αξιολόγηση ελκυστικότητας  του κλάδου της γούνας ( γουνοποιίας και εµπορίου 
γούνας ) και του κλάδου δερµάτινων ειδών στην Ελλάδα και θα κάνουµε και µια 
σύντοµη σύγκριση µεταξύ τους για να δούµε τη χρήση του µοντέλου σε όλο το φάσµα 
των δυνατοτήτων του. Το µοντέλο εφαρµόσθηκε και για τους δύο κλάδους από τον κ. 
Καρακουλάκη Μιλτιάδη, Πρόεδρο της Ελληνικής Οµοσπονδίας Γούνας, ο οποίος 
παρείχε και τα αριθµητικά δεδοµένα αλλά και στάθµισε τις µεταβλητές µε την µεγάλη 
εµπειρία του ως άριστος γνώστης του κλάδου.  

 Έτσι θα δούµε την χρήση του µοντέλου στον πραγµατικό επιχειρηµατικό 
κόσµο και µάλιστα να χρησιµοποιείται όχι από τους δηµιουργούς του µοντέλου αλλά 
έναν πραγµατικό χρήστη. 

 

4.1 ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΣ 

 

 Με τις τιµές των µεταβλητών από το 3ο κεφάλαιο και τις τιµές στάθµισης 
σχηµατίζονται τα διανύσµατα του µοντέλου µας για τον κλάδο της γούνας στην 
Ελλάδα. Παίρνουµε πρώτα τα τρία διανύσµατα µε τις µεταβλητές µας, ποσοτικές και 
ποιοτικές έτσι όπως βαθµοδοτήθηκαν από το χρήστη: 

 

n = [89 94 5 41 60 14] 
 

� = [37 31 28 19 46 15 48 40 30 80] 
 

< = [28 10 8 21 35 50] 
 

Έπειτα παίρνουµε τα ανάστροφα διανύσµατα µε τα weights των µεταβλητών όπως 
επέλεξε να σταθµίσει τις µεταβλητές ο χρήστης: 

 

�� =
��
��
��
0.080.10.050.060.030.07��

��
��           �w =

��
��
��
��
��
0.050.020.080.030.020.040.010.020.030.01��

��
��
��
��

          �% =
��
��
��
0.060.070.050.070.040.01��

��
��
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Το συνολικό αποτέλεσµα µας δίνει ο τύπος: 

 

Attractiveness Value (furs) = [ A  B  C ] ×  !���$�%
#=(Α × ��) + (Β × �w) + (C × �%)=  

22.01 + 9.78 + 6.15 = 37.94 

 

Αυτή είναι η αξιολόγηση ελκυστικότητας του κλάδου της γούνας στην εκατοστιαία 
κλίµακα σύµφωνα µε το µοντέλο που αναπτύξαµε. 

 

4.2 ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

Τώρα θα σχηµατίσουµε τα διανύσµατα για τον κλάδο των δερµάτινων ειδών όπως τα 
διαµόρφωσε ο χρήστης: 

 

n = [56 19 5 9 60 4] 
 

� = [50 40 60 40 10 60 70 40 80 10] 
 

< = [15 35 30 40 8 6] 
 

Έπειτα παίρνουµε τα ανάστροφα διανύσµατα µε τα weights των µεταβλητών όπως 
επέλεξε να σταθµίσει τις µεταβλητές ο χρήστης: 

 

�� =
��
��
��

0.10.10.030.050.040.07��
��
��           �w =

��
��
��
��
��
0.070.040.070.030.040.020.010.020.030.02��

��
��
��
��

          �% =
��
��
��
0.030.060.050.070.040.01��

��
��
 

 

Το συνολικό αποτέλεσµα µας δίνει ο τύπος: 

 

Attractiveness Value (leather) = [ A B C ] × !���$�%
#=(Α × ��) + (Β × �w) + (C × �%)= 

10.69 + 16.2 + 7.23 = 34.12 
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 Βλέπουµε πως τα αποτελέσµατα µας είναι αρκετά κοντά µε τον κλάδο της 
γούνας να είναι ελάχιστα πιο ελκυστικός. Το αποτέλεσµα είναι λογικό καθώς επιλέξαµε 
να συγκρίνουµε δύο κλάδους αρκετά παρεµφερείς οι οποίοι µοιράζονται αρκετά 
στοιχεία τόσο του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 Ας κάνουµε όµως και πλήρη χρήση των δυνατοτήτων του µοντέλου µας και ας 
συγκρίνουµε µε µια αφαίρεση πινάκων - η κανόνες της γραµµικής άλγεβρας ορίζουν 
την πράξη της αφαίρεσης σε πίνακες ίδιων διαστάσεων- για να δούµε τα δυνατά και τα 
αδύνατα σηµεία για παράδειγµα στο σύνολο των ποσοτικών µεταβλητών: 

 

n���� − f������� = [89 94 5 41 60 14] - [56 19 5 9 60 4] = 

[33 75 0 32 0 10] 
 

Το αποτέλεσµα µας δίνει αµέσως απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Πρώτον το 
γεγονός ότι όλα τα στοιχεία του διανύσµατος αποτελέσµατος είναι θετικά σηµαίνει πως 
ο κλάδος της γούνας υπερτερεί σε όλες τις µεταβλητές από αυτές των δερµάτινων, 
εκτός από δύο όπου έχουν την ίδια τιµή και άρα το αποτέλεσµα είναι 0. Πιο 
συγκεκριµένα βλέπουµε πως στους δύο κλάδους τόσο το µέσο ποσοστό ανάπτυξης (R3) 
αλλά και η ελαστικότητα ζήτησης της αγοράς (R5) είναι η ίδια. Από την άλλη βλέπουµε 
τεράστια διάφορα στο ποσοτικό µέγεθος της αγοράς που µας δείχνει ότι ο κλάδος της 
γούνας αφορά πολύ µεγαλύτερη αγορά σε καθαρούς αριθµούς.  

 Γενικά βλέπουµε τα πλεονεκτήµατα του µοντέλου σε εφαρµογή αλλά και το 
βαθµό αξιοπιστίας. Η σύγκριση γίνεται πριν τη στάθµιση για να µετριάσουµε τον 
υποκειµενικό παράγοντα όσο γίνεται περισσότερο. Μπορεί έτσι ο manager να έχει πιο 
σφαιρική άποψη από την απλή σύγκριση δύο απόλυτων τιµών που θα έδινε ένα απλό 
γραµµικό µοντέλο. 

  Το µοντέλο µας σε σχέση µε ένα απλό γραµµικό µοντέλο υπερτερεί σίγουρα 
καθώς έχουµε οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων, σύγκριση τους, κανονικοποιηµένα 
αποτελέσµατα και ευρος διακριτών τιµών. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η εργασία αυτή αποτελεί τη δηµιουργία µαθηµατικού µοντέλου αποτίµησης 
τόσο της ελκυστικότητας ενός επιχειρηµατικού κλάδου, όσο και της 
ανταγωνιστικότητας προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών µιας επιχείρησης. 
∆ηµιουργήθηκε ένα σύνολο µεταβλητών, ποσοτικών και ποιοτικών οι οποίες αφού 
δώσουν µια βαθµολογία σε εκατοστιαία κλίµακα, σταθµίζονται από τον χρήστη του 
µοντέλου. Έτσι δηµιουργούνται τα διανύσµατα µε τις κανονικοποιηµένες βαθµολογίες 
και τα ανάστροφα διανύσµατα µε τους συντελεστές βαρύτητας. Με χρήση των 
ιδιοτήτων πινάκων γίνονται οι πράξεις και έχουµε ένα αριθµητικό αποτέλεσµα (µε 
άριστα το 100) απτό και συγκρίσιµο. 

 Τα βασικά πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου µοντέλου είναι καταρχάς η 
κανονικοποίηση των µεταβλητών. Το γεγονός ότι ο χρήστης µπορεί να δίνει 
βαθµολογία από 0-100 σε όλες τις µεταβλητές χωρίς να υπάρχουν απλά 
οµαδοποιηµένες τιµές που κανονικοποιούνται µε κάποιον πολλαπλασιαστή, δίνει πολύ 
µεγαλύτερο εύρος στην τελική τιµή και άρα πολύ µεγαλύτερο εύρος διακριτών βέβαια 
τιµών.  

 Επίσης η χρήση των διανυσµάτων σε σχέση µε ένα απλό γραµµικό µοντέλο 
αρχικά οµαδοποιεί και κάνει πιο εύκολη την οπτική χρήση των µεταβλητών. ∆ίνει και 
το βασικό πλεονέκτηµα µε τις αφαιρέσεις πινάκων να βλέπει ο χρήστης αµέσως σε δύο 
κλάδους ή σε δυο επιχειρήσεις σε ποιές µεταβλητές υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου 
και κατά πόσο. 

 Τέλος το βασικό πλεονέκτηµα είναι η ποσοτική αποτίµηση ποιοτικών 
µεταβλητών που δύσκολα µπορούν να αποτελέσουν µετρήσιµα µεγέθη.  

 Έγινε προσπάθεια να διαµορφωθούν τα κριτήρια µε τέτοιον τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιείται η µεταξύ τους αλληλοσυσχέτιση χωρίς όµως αυτό να είναι απόλυτο. 
Το βασικό όµως µειονέκτηµα είναι οι συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι είναι σχεδόν 
πλήρως υποκειµενικοί γεγονός που κάνει το µοντέλο ουσιαστικά να φιλτράρεται από 
τον εκάστοτε χρήστη.  

 Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως στα πλαίσια µελλοντικής έρευνας, σε 
συνέχεια αυτής, θα πρέπει να µελετηθούν οι τρόποι που δίνονται οι συντελεστές 
βαρύτητας και σε ορισµένους µεγάλους επιχειρηµατικούς κλάδους να γίνει µια 
εκτεταµένη µελέτη η οποία θα αντιστοιχήσει πολύ πιο συγκεκριµένα βάρη για την κάθε 
µεταβλητή.  

 Γενικά η µελέτη και διατύπωση µοντέλων για την αποτύπωση των εκφάνσεων 
του επιχειρηµατικού κόσµου αποτέλεσε και αποτελεί ένα τεράστιο ερευνητικό πεδίο 
που µπορεί να συναρπάσει τον κάθε επιστήµονα. 
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