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Εισαγωγή 

 

ΕΕιισσααγγωωγγήή  

 

Ο κύκλος ζωής (McGahan, 2004) της αγοράς περιγράφει τα διάφορα στάδια 

της εξέλιξης μιας αγοράς ή ενός βιομηχανικού κλάδου. Η έννοια του κύκλου ζωής 

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης με το οποίο 

παρακολουθούνται και αναλύονται οι επιδράσεις της εξέλιξης της αγοράς στα 

χαρακτηριστικά και τις δυνάμεις του ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ένταση 

της κάθε μιας από τις πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις του μοντέλου του Porter 

(2004) αλλάζει ακολουθώντας την εξέλιξη της αγοράς.  

Ο κύκλος ζωής αποτελείται από πέντε σαφή στάδια που το κάθε ένα 

αντιστοιχεί σε κάποιο διαφορετικό περιβάλλον μιας αγοράς. Το πρώτο από τα 

πέντε στάδια είναι το εμβρυώδες, το οποίο ακολουθείται από το στάδιο της 

ανάπτυξης, του κλονισμού, της ωριμότητάς και της παρακμής. Αντίστοιχα 

ορίζονται και οι αγορές ανάλογα με το ποιο στάδιο διέρχονται την δεδομένη 

χρονική περίοδο. Έτσι, υπάρχουν εμβρυώδεις αγορές, αναπτυσσόμενες, αγορές 

που διέρχονται κλονισμό, ώριμες και φθίνουσες αγορές. 

Σκοπός της ανά χείρας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της ελκυστικότητας 

των παραγωγικών κλάδων. Ένας τρόπος αξιολόγησης της ελκυστικότητας θα 

μπορούσε να είναι και ο κύκλος ζωής όπως αναφέρεται παραπάνω. Βεβαίως, το 

πρωταρχικό ερώτημα που περιβάλει την ελκυστικότητα είναι, ελκυστικό για ποιον; 

Για τον επενδυτή που θα αγοράσει τίτλους μετοχών σε μία προϋπάρχουσα εταιρεία 

του κλάδου ή για εκείνο που θα επενδύσει σε μία νεοεισερχόμενη εταιρεία στον 

κλάδο (Wernerfeld & Montgomery, 1986). Το ερώτημα αυτό βρίσκει την 

απάντησή του στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία επισκόπηση της έννοιας του όρου της 

ελκυστικότητας κλάδου-αγοράς. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μέθοδο 
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αξιολόγησης της ελκυστικότητας ενός κλάδου-αγοράς. Το τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μεθόδου αξιολόγησης για την ελκυστικότητα 

ενός κλάδου-αγοράς ως προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε 

αυτόν. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα της παρούσας 

μελέτης. 
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Προσδιορισμός της Ελκυστικότητας Κλάδου-ΑγοράςΠροσδιορισμός της Ελκυστικότητας Κλάδου-Αγοράς

Σε αυτό  το κεφάλαιο  γίνεται  μία  επισκόπηση της  έννοιας  του όρου της 

ελκυστικότητας  κλάδου-αγοράς.  Παρουσιάζεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  ο 

στρατηγικός σχεδιασμός αντλεί από τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά 

και  η  κατάληξή  του  στη  διαμόρφωση  των  παραγόντων  που  καθορίζουν  την 

ελκυστικότητα κλάδου. Οι τελευταίοι προσδιορίζονται από τις δυνάμεις του Porter 

και  παράλληλα  γίνεται  αναφορά  σε  σύγχρονες  εξελίξεις  και  κριτικές  της 

συγκεκριμένης  άποψης.  Το  κεφάλαιο  κλείνει  με  μία  παρουσίαση  των  πιο 

διαδεδομένων τεχνικών αποτίμησης επιχείρησης/κλάδου και με μία ανασκόπηση 

των ποσοτικών μοντέλων αποτίμησης της ελκυστικότητας κλάδου.

1 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ευκαιρίες στην Αγορά Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ευκαιρίες στην Αγορά

Ο  ουσιαστικότερος  σκοπός  του  στρατηγικού  σχεδιασμού1 έγκειται 

γενικότερα,  στην  αρωγή  της  προσπάθειας  των  διοικητικών  στελεχών  να 

εκμεταλλεύονται  τις  ευκαιρίες  που  εντοπίζουν  στην  αγορά  ή  στις  αγορές  που 

λειτουργεί η επιχείρησή τους. Ωστόσο, για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που 

παρουσιάζονται στην αγορά, δεν αρκεί  μόνο ο εντοπισμός τους πριν από τους 

ανταγωνιστές, αλλά και η ικανότητα της επιχείρησης να τις εκμεταλλευτεί.

Για να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση μια ευκαιρία που εντόπισε στην αγορά, 

θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να την εκμεταλλευτεί. Επιπλέον, ανάλογα με 

1 Ο στρατηγικός  σχεδιασμός  είναι  η  διαδικασία  που  ορίζει  τη  στρατηγική,  ή  κατεύθυνση  μίας 

επιχείρησης,  και  τις  αποφάσεις  σχετικά  με  τη  διάθεση  των  πόρων  της  για  την  υλοποίηση  της 

στρατηγικής  εκείνης.  Διάφορες  τεχνικές  επιχειρησιακής  ανάλυσης  εφαρμόζονται  στο  στρατηγικό 

σχεδιασμό, όπως οι αναλύσεις SWOT και PEST-DG (Mintzberg, 2000).
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τα σχετικά οφέλη της ευκαιρίας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμετάλλευσής 

της, οι κατάλληλες εναλλακτικές στρατηγικές ποικίλουν.

Συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση ανταγωνίζεται (way of 

competing) είναι  ο παράγοντας που περιλαμβάνει  τις  διάφορες στρατηγικές.  Η 

βάση  του  ανταγωνισμού  (basis  of  competition),  ως  άλλος  παράγοντας, 

αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία και τις ικανότητες της επιχείρησης. Το που 

ανταγωνίζεται  η  επιχείρηση  αναφέρεται  ουσιαστικά  στην  επιλογή  προϊόντων-

αγορών,  όπου  η  επιχείρηση  σκοπεύει  να  δραστηριοποιηθεί  ή  ήδη 

δραστηριοποιείται.  Τέλος,  ακόμη  ένας  σημαντικός  παράγοντας  επιτυχίας  και 

δημιουργίας  διατηρήσιμου  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος2,  είναι  η  απόφαση 

εναντίον ποιων ανταγωνίζεται η επιχείρηση, δηλαδή η επιλογή των ανταγωνιστών 

της (Aaker, 1995).

Συνεπώς, στο σύνολο των παραγόντων που συντελούν στην ολοκλήρωση 

του  στρατηγικού  σχεδιασμού  και  στη  δημιουργία  και  διατήρηση  του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, περιλαμβάνονται και εκείνοι που προσδιορίζουν 

την ελκυστικότητα ενός κλάδου αγοράς.

2 Παράγοντες που Καθορίζουν την Ελκυστικότητα Κλάδου Παράγοντες που Καθορίζουν την Ελκυστικότητα Κλάδου

Η ελκυστικότητα κλάδου προσδιορίζεται από τα περισσότερα συγγράμματα 

ως η σχετική μελλοντική δυνατότητα οικονομικού κέρδους3 μίας αγοράς και σε 

γενικές γραμμές, μπορεί να καθοριστεί με την ανάλυση των «πέντε δυνάμεων» 

όπως αυτές περιγράφονται από τον Michael Porter στο βιβλίο του «Competitive 

2 Μία επιχείρηση κατέχει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (ΔΑΠ) όταν διατηρεί θέσεις 

δημιουργίας αξίας που δεν μπορούν να αντιγραφούν από άλλες εταιρίες. Το ΔΑΠ είναι διαφορετικό 

από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της μακροπρόθεσμης ιδιότητάς του (Porter, 2004).

3 Η ύπαρξή του προσδιορίζεται από το μέγεθος της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) όταν ΚΠΑ > 0 

(Arnold, 2005).
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Strategy» (2004),  όπου η απόδοση μιας  στρατηγικής  επιχειρησιακής  μονάδας4 

εξαρτάται από το συνδυασμό της δύναμης της μονάδας και της ελκυστικότητας 

κλάδου.  Εντούτοις,  αρκετοί  μελετητές  έχουν  διαπιστώσει  ότι  οι  δύο  αυτές 

συνιστώσες επηρεάζουν η μία την άλλη με ένα αρκετά πιο σύνθετο τρόπο, διότι 

όπως παρουσιάζουν, είναι δυνατό για μία αδύνατη επιχείρηση να ευημερήσει σε 

ένα μη ελκυστικό κλάδο (Hamermesh,  Anderson &  Harris 1978;  Woo &  Cooper 

1982; Wernerfeld & Montgomery, 1986). Συγκεκριμένα, δύο από τα τυπικά μέτρα 

της ελκυστικότητας – της μεγέθυνσης και του μέσου ποσοστού κερδοφορίας – 

έχουν τις αντίθετες επιπτώσεις σε διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων.

Οι  παράγοντες  που καθορίζουν την ελκυστικότητα  κλάδου/αγοράς  όπως 

συνοψίζονται  από  τους  Johnson,  Scholes και  Whittington (2005)  είναι  οι 

παρακάτω.

● ● Μέγεθος ΑγοράςΜέγεθος Αγοράς

Είναι  ένας  σημαντικός  παράγοντας  διότι  συνδέεται  με  την  πιθανότητα 

απόκτησης επιχειρησιακών πόρων από ένα προϊόν για την υποστήριξη του στην 

αγορά.  Οι  μεγαλύτερες  σε  μέγεθος  αγορές  προσφέρουν  στην  επιχειρήσεις 

περισσότερες  ευκαιρίες  για  τμηματοποίηση  της  ίδιας  αγοράς.  Τόσο  οι  μεγάλες 

επιχειρήσεις όσο και αυτές που διαπνέονται από έντονη επιχειρηματικότητα είναι 

συνήθως εκείνες που θεωρούν τις μεγάλες σε μέγεθος αγορές ελκυστικές. Όμως 

οι μεγάλες αγορές ελκύουν ανταγωνιστές με σημαντικούς πόρους, γεγονός που 

τις καθιστά μη ελκυστικές για τις μικρές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

● ● Ο Κύκλος Ζωής του ΠροϊόντοςΟ Κύκλος Ζωής του Προϊόντος

Η  ελκυστικότητα  της  αγοράς,  ή  καλύτερα  του  προϊόντος,  διαφέρει  στα 

τέσσερα  στάδια  του  κύκλου  ζωής  του  προϊόντος  (εισαγωγή  –  ανάπτυξη  – 

ωρίμανση  –  παρακμή).  Ιδιαίτερα  ελκυστικές  θεωρούνται  οι  βιομηχανίες  των 

4 Σε μία επιχείρηση, η στρατηγική επιχειρησιακή μονάδα ή ΣΕΜ αποτελεί μία μονάδα της επιχείρησης 

που έχει ξεχωριστή αποστολή και στόχους. Το μέγεθος και οι δραστηριότητες της επιχείρησης σε 

διαφορετικούς κλάδους επιφέρει τη δημιουργία των ΣΕΜ (Johnson, Scholes & Whittington, 2005).
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οποίων τα προϊόντα βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Η παρατήρηση αυτή 

όμως  δεν  είναι  απόλυτη.  Υπάρχουν  περιπτώσεις  προϊόντων  που  απέτυχαν  σε 

αναπτυσσόμενες  αγορές  εξαιτίας  της  ακατάλληλης  τοποθέτησής  τους  ή  της 

στρατηγικής μάρκετινγκ που εφάρμοσαν.

● ● Ανάπτυξη ΑγοράςΑνάπτυξη Αγοράς

Με δεδομένο το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκεται το προϊόν, 

σημαντικά  για  την  ανάπτυξη  στρατηγικών  μάρκετινγκ  είναι  τόσο  ο  τωρινός 

ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, όσο και οι προβλέψεις για τον μελλοντικό ρυθμό 

ανάπτυξης τουλάχιστον για τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προγραμματισμού. 

Στις περιπτώσεις αγορών των οποίων ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλός ελκύονται 

αρκετοί ανταγωνιστές όπως στην περίπτωση αγορών μεγάλου μεγέθους. Όμως, ο 

υψηλός ρυθμός ανάπτυξης είναι συγχρόνως ένα γενικά επιθυμητό χαρακτηριστικό 

της  όποιας  αγοράς,  αφού  συνεπάγεται  τη  δυνατότητα  των  επιχειρήσεων  να 

διεκδικούν και να υποστηρίζουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, και να διατηρούν τα 

κέρδη  αυτά  για  πολλά  έτη  στο  μέλλον.  Αντίθετα,  βιομηχανίες  με  χαμηλούς 

ρυθμούς  ανάπτυξης,  προσφέρουν  λίγες  ευκαιρίες  και  επομένως  προσελκύουν 

λιγότερους «νέους» ανταγωνιστές.

● ● Η Κυκλικότητα των ΠωλήσεωνΗ Κυκλικότητα των Πωλήσεων

Το φαινόμενο της κυκλικότητας των πωλήσεων περιγράφει την διαχρονική 

διακύμανση  των  πωλήσεων  σε  μια  αγορά  και  σε  γενικές  γραμμές  δεν 

εκλαμβάνεται  από  τις  επιχειρήσεις  ως  θετικό  χαρακτηριστικό  της  αγοράς.  Οι 

εξαγορές  των  επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  σε  κλάδους  που 

χαρακτηρίζονται  από το φαινόμενο της κυκλικότητας των πωλήσεων, είναι μία 

μέθοδος που συνηθίζεται για την αντιμετώπισή του. Οι αγορές που πλήττονται 

ιδιαίτερα  από  την  κυκλικότητα  των  πωλήσεων  είναι  κυρίως  εκείνες  που 
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χαρακτηρίζονται  από  την  ένταση  του  κεφαλαίου5 (π.χ.  αυτοκινητοβιομηχανίες 

κ.λπ.)

● ● Η Εποχικότητα των ΠωλήσεωνΗ Εποχικότητα των Πωλήσεων

Η εποχικότητα αναφέρεται στη διακύμανση των πωλήσεων ενός προϊόντος 

μέσα στον χρόνο.  Οι  πωλήσεις  είναι  ιδιαίτερα αυξημένες  ή  μειωμένες  κάποιες 

εποχές του χρόνου. Παραδείγματα προϊόντων που χαρακτηρίζονται από έντονη 

εποχικότητα  στις  πωλήσεις  τους  είναι  το  παγωτό,  τα  παιχνίδια,  οι  τουριστικές 

υπηρεσίες,  ο  εξοπλισμός  σκι,  τα  αναψυκτικά  κ.ά.  Η  εποχικότητα  όπως  και  η 

κυκλικότητα των πωλήσεων, γενικά θεωρείται ένα μη ελκυστικό χαρακτηριστικό 

της  αγοράς.  Οι  επιχειρήσεις  σε  τέτοιες  αγορές  καταφεύγουν  σε  στρατηγικές 

εξομάλυνσης της ζήτησης των προϊόντων τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές 

προώθησης πωλήσεων (ειδικές προσφορές) ή μειώσεις τιμών που επιφέρουν ως 

συνεπακόλουθο την εμπλοκή τους σε πόλεμο τιμών.

● ● ΚέρδηΚέρδη

Τα  κέρδη  σε  μία  αγορά  καθορίζονται  από  το  επίπεδο  της  υπάρχουσας 

τεχνολογίας σε συνάρτηση με τους συντελεστές της παραγωγής, καθώς και από 

τα  χαρακτηριστικά  του  ανταγωνισμού  (αριθμός  ανταγωνιστών,  ένταση 

ανταγωνισμού). Συγκεκριμένα, οι  διαφορές των αγορών στα ποσοστά κέρδους 

που τις χαρακτηρίζουν προκύπτουν από τον κύκλο ζωής του προϊόντος, ενώ τα 

περιθώρια  κέρδους  προκύπτουν  από  τους  προαναφερθέντες  παράγοντες  σε 

συνάρτηση με τη στρατηγική της επιχείρησης. Η διακύμανση της κερδοφορίας 

μιας αγοράς είναι ένα αρνητικό χαρακτηριστικό που την καθιστά μη ελκυστική.

● ● Βαθμός ΣυγκέντρωσηςΒαθμός Συγκέντρωσης

Ο  βαθμός  συγκέντρωσης  αποτελεί  έναν  δείκτη  της  έντασης  του 

ανταγωνισμού που επικρατεί και προσδιορίζεται ως η κατανομή του αριθμού και 

5 Capital intensive industry: απαιτεί μεγαλύτερη δαπάνη στο συντελεστή παραγωγής κεφάλαιο σε 

σχέση με εκείνο της εργασίας και κατά αυτό τον τρόπο προϋποθέτει ότι ο αριθμός εισόδου νέων 

ανταγωνιστών είναι μικρός (Rutherford, 2002).
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του μεγέθους των επιχειρήσεων σε ένα κλάδο, εκφράζεται ως το ποσοστό βαθμού 

συγκέντρωσης: το ποσοστό παραγωγής ή πωλήσεων σε ένα σχετικά μικρό αριθμό 

επιχειρήσεων, συνήθως από τις τέσσερις έως τις οκτώ μεγαλύτερες (Rutherford, 

2002). Δεν υπάρχει ακόμη κάποιος συγκεκριμένος τρόπος μέτρησης του βαθμού 

συγκέντρωσης και οι συνηθέστεροι τρόποι υπολογισμού του λαμβάνουν υπόψη 

πληροφορίες  όπως  το  σχετικό  μέγεθος  των  μεγαλύτερων  επιχειρήσεων  που 

περιλαμβάνονται στον δείκτη και αυτών που δεν περιλαμβάνονται αλλά και τον 

συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων στην αγορά.

● ● Η Διαπραγματευτική Δύναμη των ΚαταναλωτώνΗ Διαπραγματευτική Δύναμη των Καταναλωτών

Η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των καταναλωτών σε μια αγορά είναι 

φυσικό  να  συνδέεται  αρνητικά  με  την  ελκυστικότητα  της  αγοράς  αυτής.  Κάτι 

τέτοιο μπορεί να συνεπάγεται τη δύναμη των αγοραστών να πιέζουν τις τιμές των 

προϊόντων προς τα κάτω και  να οδηγούν τους ανταγωνιστές σε  συμμόρφωση 

σύμφωνα με τα πλαίσια του πλήρους ανταγωνισμού και συνεπώς οι καταναλωτές 

να απολαμβάνουν πλεονεκτήματα όπως, μεταξύ άλλων, η επιπλέον εξυπηρέτηση, 

οι  χαμηλότερες  τιμές,  η  καλύτερη  ποιότητα  του  προϊόντος  κλπ.  Η 

διαπραγματευτική δύναμη των καταναλωτών εξαρτάται από παράγοντες όπως: α) 

βαθμός συγκέντρωσης των αγοραστών/καταναλωτών, β) βαθμός διαφοροποίησης 

προϊόντος,  γ)  κόστος  αλλαγής  προμηθευτή,  δ)  πρόσβαση  σε  ενέργειες 

καθετοποίησης,  και  ε)  η  ποσότητα  των  πληροφοριών  που  γνωρίζει  ο 

καταναλωτής.  Επομένως,  η  διαπραγματευτική  δύναμη  των  καταναλωτών  είναι 

συνήθως υψηλή (ή αυξημένη) όταν:

o το  προϊόν  αποτελεί  σημαντικό  ποσοστό  των  συνολικών  εξόδων  των 

καταναλωτών,

o το προϊόν είναι μη διαφοροποιημένο,

o τα κέρδη των αγοραστών είναι γενικά σε χαμηλό επίπεδο,
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o υπάρχει  κίνδυνος οι  καταναλωτές να προβούν σε οργάνωση δικών τους 

δικτύων προμηθευτών (καθετοποίηση), και

o οι  καταναλωτές  γνωρίζουν  το  κόστος  παραγωγής  του  προϊόντος  που 

προμηθεύονται/αγοράζουν.

● ● Η Διαπραγματευτική Δύναμη των ΠρομηθευτώνΗ Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών

Οι βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό διαπραγματευτικής 

δύναμης προμηθευτών κρίνονται ως μη ελκυστικές διότι στις περιπτώσεις αυτές οι 

προμηθευτές  είναι  αυτοί  που  καθορίζουν  την  τιμή  των  προϊόντων,  καθώς  και 

άλλους όρους της πώλησης τους οποίους και επιβάλλουν στους αγοραστές. Κατά 

αυτό  το  τρόπο,  εφόσον  οι  προμηθευτές  επηρεάζουν  το  κόστος  παραγωγής, 

επηρεάζουν την κερδοφορία αλλά και τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών εξαρτάται από παρόμοιους 

παράγοντες με εκείνους που επηρεάζουν και την διαπραγματευτική δύναμη των 

καταναλωτών,  δηλαδή:  α)  συγκέντρωση  προμηθευτών,  β)  σημαντικότητα  της 

αγοράς για τους προμηθευτές, γ) απειλή καθετοποίησης, δ) πρόσβαση σε άλλες 

πηγές  προμηθειών,  και  ε)  φύση  προσφοράς  εργατικού  δυναμικού.  Η 

διαπραγματευτική  δύναμη  των  προμηθευτών  είναι  συνήθως  υψηλή  στις 

περιπτώσεις που:

o ο δείκτης συγκέντρωσης των προμηθευτών είναι μεγάλος,

o «ελέγχονται» από πλήθος προμηθευτών (μονοψώνιο),

o δεν υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα,

o οι προμηθευτές έχουν διαφοροποιήσει τα προϊόντα τους,

o οι  προμηθευτές  έχουν  ενθέσει  στα  προϊόντα  τους  σημαντικό  κόστος 

αλλαγής  με  το  να  προσφέρουν  επιπλέον  εγγυήσεις  ή  καθυστερημένη 

αποπληρωμή των πωληθέντων προϊόντων.

● ● Απειλή από Υποκατάστατα ΠροϊόνταΑπειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα
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Η  ύπαρξη  υποκατάστατων  προϊόντων  επίσης  επηρεάζει  τόσο  την 

κερδοφορία  όσο  και  τον ανταγωνισμό της αγοράς.  Τα υποκατάστατα προϊόντα 

διαβρώνουν τις πωλήσεις της αγοράς, και σε περιπτώσεις μπορούν ακόμη και να 

εξαλείψουν  την  ζήτηση  για  το  προϊόν  της.  Όσα  περισσότερα  είναι  τα 

υποκατάστατα  προϊόντα  σε  μια  αγορά,  τόσο  λιγότερο  ελκυστική  θεωρείται  η 

αγορά,  αν  και  η  ύπαρξη  υποκατάστατων  προϊόντων  αποτελεί  ένα  κοινό 

χαρακτηριστικό  των  περισσοτέρων  αγορών  σήμερα.  Επομένως,  η  ύπαρξη 

υποκατάστατων  προϊόντων  δεν  είναι  ο  πλέον  καθοριστικός  παράγοντας 

χαρακτηρισμού  μιας  αγοράς  ως  μη  ελκυστικής.  Ωστόσο,  δεν  πρέπει  να 

παραληφθεί ότι μερικές από τις πλέον επικερδείς βιομηχανίες είναι εκείνες στις 

οποίες  υπάρχουν  λίγα  ή  καθόλου  υποκατάστατα  προϊόντα  (π.χ. 

φαρμακοβιομηχανία).

Εκτός  από  το  πλήθος  υποκατάστατων  προϊόντων,  μία  επιπλέον  μορφή 

υποκατάστασης μπορεί να ασκήσει πίεση στην κερδοφορία και τον ανταγωνισμό 

μιας αγοράς.  Η υποκατάσταση αυτή αφορά νέες πρώτες ύλες,  νέα συστατικά ή 

ανταλλακτικά  προϊόντων  κλπ.  Όλα  αυτά  δημιουργούν  άμεσες  επιδράσεις  στο 

κόστος παραγωγής.

● ● Απειλή Εισόδου Νέων ΑνταγωνιστώνΑπειλή Εισόδου Νέων Ανταγωνιστών

Ο  βαθμός  στον  οποίο  υπάρχουν  εμπόδια  σε  μια  αγορά,  τα  οποία 

αποθαρρύνουν την είσοδο ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (μελλοντικών πιθανών 

ανταγωνιστών) προσδιορίζεται από την αξιολόγηση συγκεκριμένων παραγόντων, 

οι  σημαντικότεροι από τους οποίους παρουσιάζονται  παρακάτω. Φυσικά,  εάν η 

απειλή  εισόδου  νέων  ανταγωνιστών  είναι  υψηλή,  η  ελκυστικότητα  της 

συγκεκριμένης  αγοράς  κρίνεται  περιορισμένη.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  οι  νέοι 

ανταγωνιστές αυξάνουν την συνολική ικανότητα παραγωγής της αγοράς, οξύνουν 

την ένταση του ανταγωνισμού, και τελικά περιορίζουν τα κέρδη των υπαρχόντων 

ανταγωνιστών,
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Γενικά,  θεωρούμε  ότι  η  είσοδος  νέων  ανταγωνιστών  είναι  περισσότερο 

δύσκολη στις εξής περιπτώσεις:

o Όταν υπάρχουν ισχυρές οικονομίες κλίμακας οι οποίες προκύπτουν και ως 

αποτελέσματα μακροχρόνιας εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η είσοδος είναι 

πολύ δυσκολότερη διότι  απαιτείται  πολύς  χρόνος για  την απόκτηση του 

όγκου παραγωγής και της εμπειρίας που απαιτούνται για την μείωση του 

μοναδιαίου  κόστους  παραγωγής του  προϊόντος.  Εάν  οι  ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις της αγοράς είναι καθετοποιημένες (κάθετα ολοκληρωμένες), η 

είσοδος νέων ανταγωνιστών γίνεται ακόμη περισσότερο δαπανηρή.

o Εάν  στην  αρχή  της  εισόδου  του  στη  αγορά,  ο  νεοεισερχόμενος 

ανταγωνιστής  αντιμετωπίζει  αρκετά  υψηλές  κεφαλαιακές  απαιτήσεις, 

δηλαδή  το  μέγεθος  της  επένδυσης  που  απαιτείται  είναι  απαγορευτικά 

υψηλό σε σχέση με το χρονικό ορίζοντα απόσβεσης.

o Όταν υπάρχει ισχυρή διαφοροποίηση του προϊόντος.

o Εάν η πρόσβαση στα κανάλια διανομής είναι εξαιρετικά δύσκολη.

o Εάν ένας αγοραστής πρέπει να υποστεί υψηλό σχετικό κόστος προκειμένου 

να αλλάξει προμηθευτές.

Ανταγωνισμός

Kαθoριστικό ρόλο για την οποιαδήποτε έκβαση της ανάλυσης όσον αφορά 

τον  χαρακτηρισμό  ενός  κλάδου  ως  ελκυστικού  ή  μη,  παίζει  ο  ανταγωνισμός. 

Αποφάσεις που αφορούν στα προϊόντα της επιχείρησης, την τιμολόγησή τους, τη 

διανομή, καθώς και την προβολή τους, εξαρτώνται έμμεσα ή και πολλές φορές 

άμεσα,  από  την  κατάσταση  του  ανταγωνισμού.  Στο  επίπεδο  του  στρατηγικού 

προγραμματισμού, η ανάλυση του ανταγωνισμού αποτελεί ένα σημαντικό μέρος 

της ανάλυσης της παρούσας κατάστασης και περιλαμβάνει την διεξοδική εξέταση 
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του καθενός από τους βασικούς ανταγωνιστές της επιχείρησης.  Οι  παράγοντες 

που παρουσιάστηκαν παραπάνω συμπεριλαμβάνονται  στο υπόδειγμα των πέντε 

δυνάμεων  του  Porter (2004)  που  αποσκοπεί  στην  διαρθρωτική  ανάλυση  της 

αγοράς και βεβαίως, στο σαφή προσδιορισμό της εντάσεως και της μορφής του 

ανταγωνισμού  που  την  χαρακτηρίζει  (διάγραμμα  1).  Αναμφίβολα, 

χρησιμοποιούνται  και  περαιτέρω  δείκτες  για  τον  προσδιορισμό  του  βαθμού 

ελκυστικότητας  κλάδου/αγοράς,  οι  οποίοι  αφενός  αποτελούν  επιπρόσθετες 

υποδιαιρέσεις  των  παραγόντων  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω6 και  αφετέρου, 

παρουσιάζονται  σε  επόμενη  ενότητα  αυτού  του  κεφαλαίου,  όπου  γίνεται  μία 

σύνοψη των μεθόδων προσδιορισμού ελκυστικότητας κλάδου.

6 Π.χ. το ποσοστό δανειακού κεφαλαίου σε μία επιχείρηση, το οποίο προσδιορίζει την περαιτέρω 

πιστοληπτική της δυνατότητα σε περίπτωση έξαρσης του ανταγωνισμού.
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Διάγραμμα 1 – Δυνάμεις που καθορίζουν τον ανταγωνισμό σε μία αγορά 

(McGahan, 2004).

3 Δυνάμεις που Καθορίζουν την Ελκυστικότητα Κλάδου  Δυνάμεις που Καθορίζουν την Ελκυστικότητα Κλάδου 

Το υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter (2004) αποτελεί ένα από τα 

τρία7 στοιχεία  του  υποδείγματος  στρατηγικού  σχεδιασμού  που  προτείνει  και 

προσδιορίζει τη φύση και το βαθμό του ανταγωνισμού μίας αγοράς:

o απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών,

o διαπραγματευτική δύναμη πελατών,

o διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών,

o απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, και

o ελιγμοί (τακτικές κινήσεις) μεταξύ των υπαρχόντων ανταγωνιστών για την 

κατάληψη της κατάλληλης θέσης στην αγορά.

Η  πιο  ισχυρή  ανταγωνιστική  δύναμη  ή  οι  πιο  ισχυρές  ανταγωνιστικές 

δυνάμεις,  καθορίζουν  την  κερδοφορία  της  αγοράς  και  κατά  συνέπεια,  είναι 

μέγιστης  σημασίας  στην  διατύπωση  (formulation)  της  στρατηγικής  της 

επιχείρησης.  Σε  κάθε  αγορά  οι  διαφορές  της  ισχύος  των  δυνάμεων  είναι 

σημαντικές για τον καθορισμό του βαθμού και της φύσης του ανταγωνισμού. Η 

σπουδαιότητα των ανταγωνιστικών δυνάμεων στην κάθε αγορά καθορίζονται από 

την  συγκεκριμένη  υποδομή  της  αγοράς  και  από  το  σύνολο  των  βασικών 

οικονομικών και τεχνικών χαρακτηριστικών της.

Η σοβαρότητα της απειλής εισόδου νέων ανταγωνιστών εξαρτάται από τα 

εμπόδια  που  υπάρχουν,  καθώς  και  από  την  αντίδραση  των  υπαρχόντων 

7 Τα άλλα δύο στοιχεία είναι η αλυσίδα αξίας (value chain) και οι περιληπτικές στρατηγικές (generic 

strategies) σκοπού και δύναμης (Porter, 2004).
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ανταγωνιστών, που αναμένει να αντιμετωπίσει ο νεοεισερχόμενος ανταγωνιστής 

στη αγορά.

Έξι είναι οι βασικές πηγές εμποδίων εισόδου:

o οι οικονομίες κλίμακας,

o η διαφοροποίηση του προϊόντος,

o οι υψηλές απαιτήσεις επενδύσεων,

o τα μειονεκτήματα κόστους ανεξαρτήτως μεγέθους,

o η πρόσβαση σε κανάλια διανομής,

o η κυβερνητική πολιτική - έλεγχοι και κυβερνητικός παρεμβατισμός.

Οι  προμηθευτές  μπορούν  να  ασκούν  διαπραγματευτική  δύναμη  στους 

συμμετέχοντες σε μια αγορά, ανεβάζοντας τις τιμές ή μειώνοντας την ποιότητα 

των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Οι πελάτες επίσης μπορούν να υποχρεώσουν 

τη  αγορά  να  μειώσει  τις  τιμές  της,  να  απαιτήσουν  υψηλότερη  ποιότητα  ή 

καλύτερες υπηρεσίες, καθώς και να υποκινήσουν τους ανταγωνιστές στη αγορά 

να στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου σε βάρος των κερδών τους. Γενικά, πρέπει 

να  σημειωθεί  ότι  η  επιλογή  των  προμηθευτών  και  των  αγοραστών  από  μία 

επιχείρηση,  αποτελεί  την  πιο  σημαντική  στρατηγική  απόφαση.  Οποιαδήποτε 

επιχείρηση πρέπει να στοχεύει στην εξεύρεση προμηθευτών και αγοραστών με την 

μικρότερη δυνατή διαπραγματευτική δύναμη και η συνηθέστερη περίπτωση είναι 

εκείνη όπου η επιχείρηση επιλέγει σε ποιόν θα πουλήσει τα προϊόντα της – με 

άλλα λόγια  αποφασίζει  την επιλογή του αγοραστή (buyer  selection).  Αποτελεί 

πλέον κανόνα ότι μια επιχείρηση μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα της σε ισχυρούς 

αγοραστές και όμως να έχει  κερδοφορία πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, 

μόνο  εάν  τα  προϊόντα  της  έχουν  χαμηλό κόστος  ή  κάποια  ιδιαιτερότητα.  Εάν 

αντίθετα, η επιχείρηση δεν έχει χαμηλό κόστος ή μοναδικό προϊόν, η πώληση σε 

οποιονδήποτε αγοραστή είναι επιζήμια, διότι αυξανομένων των πωλήσεών της η 

επιχείρηση γίνεται όλο και πιο τρωτή.
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Τα  υποκατάστατα  προϊόντα  περιορίζουν  την  δυναμικότητα  μιας  αγοράς, 

διότι λόγω της πίεσης που ασκούν στους υπάρχοντες ανταγωνιστές, τοποθετούν 

στην ουσία ένα ανώτατο όριο στις τιμές που αυτοί μπορούν να χρεώσουν. Εάν το 

προϊόν  δεν  διαφοροποιηθεί  ή  γίνει  περισσότερο ποιοτικό,  η  αγορά θα υποστεί 

ζημίες στο επίπεδο κερδοφορίας και πιθανότατα και στο επίπεδο ανάπτυξής της.

Οι  τακτικές  κινήσεις  που  παρατηρούνται  είναι  π.χ.  ο  ανταγωνισμός  στα 

επίπεδα τιμών, η εισαγωγή νέων προϊόντων και οι  διαφημιστικές αναμετρήσεις 

ανάμεσά τους, κ.λπ. Ο έντονος ανταγωνισμός (intense rivalry) συνδέεται με την 

παρουσία των παρακάτω παραγόντων:

o οι  ανταγωνιστές  είναι  πολυάριθμοι  ή  σχεδόν  ισοδύναμοι  από  πλευράς 

μεγέθους και δύναμης,

o η ανάπτυξη της αγοράς είναι αργή και προκαλεί προστριβές ανάμεσα στους 

ανταγωνιστές  για  την  απόκτηση  και  περαιτέρω  για  τη  διαφύλαξη  του 

κεκτημένου μεριδίου αγοράς,

o το προϊόν στερείται διαφοροποίησης ή κόστους αλλαγής (switching cost), 

το πάγιο κόστος είναι υψηλό και το προϊόν είναι αλλοιώσιμο, γεγονότα που 

ωθούν στην μείωση των τιμών,

o η δυναμικότητα αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς,

o τα εμπόδια εξόδου είναι υψηλά.

Το  υπόδειγμα  των  πέντε  δυνάμεων  συνεχίζει  ακόμη  και  σήμερα  να 

διαδραματίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  στη  διαμόρφωση  ποσοτικών  μοντέλων 

αποτίμησης της ελκυστικότητας κλάδου. Αναμφίβολα όμως, οι ιδέες του  Porter 

επικρίνονται όλο και περισσότερο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπό 

το  πρίσμα  της  αναπτυσσόμενης  οικονομίας  του  διαδικτύου.  Οι  επικριτές  του 

επισημαίνουν  ότι  οι  οικονομικές  συνθήκες  που  επικρατούν  στην  αγορά  έχουν 

αλλάξει  πλήρως από τότε  και  ότι  η  άνοδος του διαδικτύου και  των διάφορων 
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εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επηρεάσει έντονα σχεδόν όλες τους 

κλάδους.

Η  προσέγγιση  του  Porter έχει  βασιστεί  στην  οικονομική  κατάσταση  της 

δεκαετίας του '80, έστω και αν αναπροσαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Η περίοδος 

αυτή χαρακτηρίστηκε από τον έντονο ανταγωνισμό, τις κυκλικές εξελίξεις και τις 

σχετικά  σταθερές  δομές  της  αγοράς.  Το  υπόδειγμα  του  Porter εστιάζει  στην 

ανάλυση  της  πραγματικής  κατάστασης  (πελάτες,  προμηθευτές,  ανταγωνιστές 

κ.λπ.)  και  στις  προβλέψιμες  εξελίξεις  (νεοεισερχόμενοι  ανταγωνιστές, 

υποκατάστατα προϊόντα, κ.λπ.), όπου τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αντλούν 

και αναπτύσσονται από την ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης στο 

πλαίσιο  των  πέντε  δυνάμεων.  Για  τους  λόγους  αυτούς,  οι  επικριτές  του 

επισημαίνουν ότι οι πέντε δυνάμεις αδυνατούν να εξηγήσουν ή να αναλύσουν 

πλήρως  τις  σημερινές  δυναμικές  αλλαγές  που  έχουν  τη  δύναμη  να 

μετασχηματίσουν το ρου ολόκληρων κλάδων (Downes, 1997).

Υπάρχουν όμως και σύγχρονες έρευνες που επιβεβαιώνουν την εγγύηση 

του  υποδείγματος  του  Porter,  όπως  των  Dawid και  Reimann (2005),  που 

επαληθεύουν τη θέση ότι ελιγμοί μεταξύ των υπαρχόντων ανταγωνιστών για την 

κατάληψη  της  κατάλληλης  θέσης  στην  αγορά  προσδιορίζουν  τη  φύση  και  το 

βαθμό του ανταγωνισμού μίας αγοράς.

Ψηφιοποίηση, Παγκοσμιοποίηση και Απελευθέρωση της Αγοράς

Οι Downes και Mui (2000) προσδιορίζουν τρεις νέες δυνάμεις που απαιτούν 

ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο και ένα σύνολο διαφορετικών αναλυτικών εργαλείων 

στρατηγικού  σχεδιασμού:  τη  ψηφιοποίηση,  την  παγκοσμιοποίηση,  και  την 

απελευθέρωση της αγοράς.

● ● ΨηφιοποίησηΨηφιοποίηση
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Δεδομένου ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών συνεχώς 

αυξάνονται,  ολοένα  και  περισσότεροι  φορείς  της  αγορά  έχουν  πρόσβαση  σε 

μεγαλύτερο  όγκο  πληροφοριών.  Κατά  συνέπεια,  τα  σύγχρονα  επιχειρησιακά 

υποδείγματα που προκύπτουν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και δείκτες για την 

πρόβλεψη των αλλαγών που μπορούν να επιφέρουν και φορείς εκτός του κλάδου. 

Οι Downes και Mui (2000) αναφέρουν ως παράδειγμα την ύπαρξη ηλεκτρονικών 

«εμπορικών κέντρων» όπου η λειτουργία τους ρυθμίζεται από τηλεπικοινωνιακές 

και χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

● ● ΠαγκοσμιοποίησηΠαγκοσμιοποίηση

Οι βελτιώσεις στα μέσα διανομής και τηλεπικοινωνιών επιτρέπουν σε όλες 

τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες να πραγματοποιούν τις 

συναλλαγές σε ένα διεθνές επίπεδο. Η παγκόσμια διαδικτυακή αγορά επιβάλλει τις 

νέες επιταγές για την στρατηγική των επιχειρήσεων. Τα σύγχρονα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα  προκύπτουν  από  τη  προσαρμοστικότητα  και  τη  δυνατότητα 

ανάπτυξης μονίμων σχέσεων μέσω του διαδικτύου.

● ● Απελευθέρωση της ΑγοράςΑπελευθέρωση της Αγοράς

Η προηγούμενη δεκαετία έχει χαρακτηριστεί από τη δραματική συρρίκνωση 

της κυβερνητικής επιρροής σε πολλούς κλάδους όπως των αερογραμμών, των 

επικοινωνιών, των κ.λπ. Επηρεασμένες από τις νέες για τα δεδομένα ευκαιρίες 

στην  τεχνολογία  των  πληροφοριών,  οι  επιχειρήσεις  των  κλάδων  αυτών 

αναγκάστηκαν να αναδιαρθρωθούν και να αναζητήσουν εναλλακτικές στρατηγικές 

τοποθετήσεις.

Οι  Downes  και  Mui  (2000)  συνοψίζουν  ότι  ο  ρόλος  της  τεχνολογίας 

πληροφοριών απεικονίζει την πρώτιστη διαφορά μεταξύ της διαδικασίας χάραξης 

στρατηγικής στον κόσμου των δυνάμεων του Porter και στο νέο κόσμο των νέων 

δυνάμεων και  επισημαίνουν  ότι  ενώ κατά  το  παρελθόν η  τεχνολογία  ήταν  το 

εργαλείο της αλλαγής, σήμερα η είναι ο σημαντικότερος οδηγός για την αλλαγή.
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4 Τεχνικές Αποτίμησης Επιχείρησης/Κλάδου Τεχνικές Αποτίμησης Επιχείρησης/Κλάδου

Μέσα στα πλαίσια της επισκόπησης που προηγήθηκε, έχουν αναπτυχθεί από 

τα μέσα της δεκαετίας του ’60 διάφορες τεχνικές με σκοπό να προτρέψουν προς 

τη  σωστή  κατεύθυνση  την  εξεύρεση  και  αποτίμηση  των  ευκαιριών  του 

επιχειρηματικού τοπίου και τις αποφάσεις για τη χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού. 

Πέρα από τις  ευρέως διαδεδομένες αναλύσεις  SWOT και  PEST-DG – οι  οποίες 

συμπεριλαμβάνονται σχεδόν σε όλα τα προκαταρτικά συγγράμματα – παρακάτω 

αναφέρονται εκείνες που εφαρμόζονται περισσότερο από τα διοικητικά στελέχη 

των πολυεθνικών εταιριών (Napier, Sidle & Sanaghan, 1998).

●●  ΗΗ          ΜήτραΜήτρα          τουτου     Boston Consulting Group (BCG) Boston Consulting Group (BCG)    

Η  ανάπτυξη  της  μήτρας  BCG βασίστηκε  στη  σύνθεση  δύο  ιδεών:  της 

καμπύλης εμπειρίας8 και της υποστηρίξιμης ανάπτυξης9. Είναι μία μήτρα τεσσάρων 

κελιών  που  εξισώνει  την  ανάπτυξη  με  την  ελκυστικότητα  μιας  αγοράς  και 

ταυτόχρονα μεταφράζει το μερίδιο αγοράς σε δύναμη της επιχείρησης.

8 Η καμπύλη μάθησης και η καμπύλη εμπειρίας εκφράζουν τη σχέση μεταξύ της εμπειρίας και της 

αποδοτικότητας. Όσο περισσότερο τα άτομα και οι επιχειρήσεις εξειδικεύονται σε κάποια εργασία ή 

κάποιο τομέα, γίνονται και αποδοτικότερα (Teplitz, 1991).

9 Η υποστηρίξιμη ανάπτυξη εξετάζει την οικονομική μεγέθυνση μίας επιχείρησης στην περίπτωση 

που εκείνη διατηρεί   στο ακέραιο τις οικονομικές συναλλαγές του προηγούμενου έτους (Arnold, 

2005).
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Διάγραμμα 2 – Η μήτρα BCG (Napier, Sidle & Sanaghan, 1998).

● ● Η Μήτρα Κατευθυντήριας Πολιτικής των Η Μήτρα Κατευθυντήριας Πολιτικής των     GeneralGeneral          ElectricElectric     –  –     McKinseyMcKinsey     ( (    GEGE    ))    

Η  διευρυμένη  μήτρα  GE  που  αποτελείται  από  εννέα  κελιά,  διευκολύνει 

περισσότερο την ανάλυση διαφοροποιημένων επιχειρήσεων με δραστηριότητες σε 

διάφορους  κλάδους  και  δίνει  τη  δυνατότητα  στα  διοικητικά  στελέχη  να 

προβαίνουν σε συγκρίσεις – ανάλογα με τα κριτήρια που επιλέγουν – είτε μέσα 

στον ίδιο κλάδο είτα διακλαδικά.
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Διάγραμμα 3 – Η μήτρα κατευθυντήριας πολιτικής (Napier, Sidle & Sanaghan, 

1998).

● ● Η Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του  Η Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του      HoferHofer    

Είναι μία μήτρα εξέλιξης του προϊόντος ή της αγοράς η οποία εξετάζει τη 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε όμοια αναπτυσσόμενες αγορές, εστιάζοντας 

παράλληλα στην ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων και στα στάδια εξέλιξης 

της αγοράς.
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Διάγραμμα 4 – Η μήτρα εξέλιξης προϊόντος/αγοράς (Napier, Sidle & Sanaghan, 

1998).

● ● ΗΗ          ΜήτραΜήτρα          TWOS (Threats – Weaknesses – Opportunities – Strengths)TWOS (Threats – Weaknesses – Opportunities – Strengths)    

Η  μήτρα  TWOS συνδέει  τις  εξωτερικές  απειλές  και  ευκαιρίες  με  τις 

εσωτερικές  δυνάμεις  και  αδυναμίες  της  επιχείρησης  και  παράγει  εναλλακτικές 

στρατηγικές μεγιστοποίησης-ελαχιστοποίησης των παραγόντων  WT,  WO,  ST και 

μεγιστοποίησης  των  παραγόντων  SO.  Στην  περίπτωση  που  εφαρμόζεται  είναι 

αναγκαίο να παράγονται αρκετές για το χρονικό διάστημα που εξετάζεται καθώς η 

συγκεκριμένη μήτρα συνδυάζει δεδομένα της ίδιας χρονικής στιγμής.
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Διάγραμμα 5 – Η μήτρα TWOS (Napier, Sidle & Sanaghan, 1998).

● ● Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής της Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής της     ArthurArthur          DD    . .     LittleLittle    

Η  μήτρα  του  κύκλου  ζωής  αποτιμάται  ως  μία  παραλλαγή  των 

προηγούμενων  και  εξετάζει  την  ανταγωνιστική  θέση  της  επιχείρησης  και  τον 

βαθμό  ωριμότητας  της  αγοράς,  ώστε  να  προσδιορίσει  τη  θέση  στην  οποία 

βρίσκεται η επιχείρηση και τις δυνατότητες επιλογής κατάλληλων στρατηγικών.

 

Industry Maturity

Embryonic Growth Mature Aging
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n

 

Dominant 
 

-Aggressive push 
for market share
- Invest faster 
than market 
share dictates

- Maintain 
industry position 
and market share
- Invest to sustain 
growth

- Maintain 
position, grow 
market share as 
the industry 
grows
- Reinvest as 
necessary

- Maintain industry 
position
- Reinvest as 
necessary

Strong 
 

-Aggressive push 
for market share
- Look for ways 
to improve 
competitive 
advantage
- Invest faster 
than market 
share dictates

-Aggressive push 
for market share
- Look for ways 
to improve 
competitive 
advantage
- Invest to 
increase growth 
and position

- Maintain 
position, grow 
market share as 
the industry 
grows
- Reinvest as 
necessary

- Maintain industry 
position or cut 
expenditures to 
maximize profit 
(harvest)
- Minimum 
reinvestment

Favorable - Moderate to 
aggressive push 
for market share
- Look for ways 
to improve 
competitive 
advantage
- Invest 
selectively

- Look for ways 
to improve 
competitive 
advantage and 
market share
- Selectively 
invest to improve 
position

- Develop a niche 
or other strong 
differentiating 
factor and 
maintain it.
- Minimum or 
selective 
reinvestment

- Cut expenditures to 
maximize profit 
(harvest) or plan a 
phased withdrawal
- Minimum 
investment or look to 
get out of current 
investment

Tenable - Look for ways 
to improve 
industry position
- Invest very 
selectively

- Develop a niche 
or other strong 
differentiating 
factor and 
maintain it
- Invest 
selectively
 

- Develop a niche 
or other strong 
differentiating 
factor and 
maintain it or 
plan a phased 
withdrawal.
- Selective 
reinvestment

- Phased withdrawal 
or abandon market
- Get out of 
investments or divest

Weak - Decide if 
potential benefits 
outweigh costs, 
otherwise get out 
of market
- Invest or divest

- Look for ways 
to improve share 
and position, or 
get out of the 
market 
- Invest or divest

- Look for ways 
to improve share 
and position or 
plan a phased 
withdrawal
- Selectively 
invest or divest

- Abandon market
- Divest

Διάγραμμα 6 – Η μήτρα TWOS (Napier, Sidle & Sanaghan, 1998).

● ● Ο Κύβος ΧαρτοφυλακίουΟ Κύβος Χαρτοφυλακίου

Ο  κύβος  χαρτοφυλακίου  συνδυάζει  την  ελκυστικότητα  της  αγοράς,  τη 

δύναμη  της  επιχείρησης  και  τη  επιρροή  των  θεμελιωδών  ικανοτήτων  της 

επιχείρησης σε κάθε αγορά.
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Διάγραμμα 7 – Ο κύβος χαρτοφυλακίου (Napier, Sidle & Sanaghan, 1998).

● ● Η Μήτρα Ισχύος – ΕνδιαφέροντοςΗ Μήτρα Ισχύος – Ενδιαφέροντος

Η μήτρα ισχύος ενδιαφέροντος εξετάζει τη θέση που κρατά η επιχείρηση 

απέναντι  στους  μετόχους  σε  σχέση  με  τη  θέση  των  μετόχων  απέναντι  στις 

στρατηγικές που ακολουθεί η επιχείρηση.
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Διάγραμμα 8 – Η μήτρα ισχύος – ενδιαφέροντος (Napier, Sidle & Sanaghan, 

1998).

5 Ποσοτικά Μοντέλα Αποτίμησης της Ελκυστικότητας Κλάδου  Ποσοτικά Μοντέλα Αποτίμησης της Ελκυστικότητας Κλάδου 

Οι  τεχνικές  αποτίμησης  επιχείρησης/κλάδου  που  παρουσιάστηκαν 

παραπάνω  εφαρμόζονται  επί  το  πλείστον  από  τα  διοικητικά  στελέχη  των 

επιχειρήσεων για τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού. Σκοπός της ενότητας 

αυτής  είναι  η  ανασκόπηση  των  πιο  διαδεδομένων  ποσοτικών  μοντέλων 

αποτίμησης της ελκυστικότητας κλάδου στον ακαδημαϊκό χώρο. Τα μοντέλα αυτά 

ποικίλουν από εκείνα που απλώς χρησιμοποιούν τη σύγκριση δεικτών σε εκείνα 
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που  καταλήγουν  σε  συμπεράσματα έπειτα  από  περίπλοκες  εξισώσεις  οι  οποίες 

εκτελούνται μέσω η/υ.

Βασικός  στόχος  της  έρευνας  των  Chandler και  Hanks (1994)  είναι  ο 

προσδιορισμός των μεταβλητών που αφορούν την απόδοση νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Υποθέτουν ότι η ελκυστικότητα της αγοράς και οι βασισμένες 

στους εταιρικούς πόρους (resource-based) ικανότητες συσχετίζονται άμεσα με τη 

νέα απόδοση επιχείρησης. Επιπλέον, υποθέτουν ότι κάποιες από τις βασισμένες 

στους εταιρικούς πόρους ικανότητες αφορούν άμεσα τις εναλλακτικές στρατηγικές 

που επιλέγονται. Η έρευνα τους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός της 

στρατηγικής  με  τις  βασισμένες  στους  εταιρικούς  πόρους  ικανότητες  που  την 

επηρεάζουν καθορίζει την απόδοση των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η έρευνα του Kakati (2003) επιδιώκει τον προσδιορισμό των κριτηρίων που 

επηρεάζουν  την  απόδοση  των  νέων  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  που 

αφορούν αγορές υψηλής τεχνολογίας. Είκοσι επτά διοικητικά στελέχη που είχαν 

εμπειρία  παράλληλα  στην  αποτυχία  και  στην  επιτυχία  στους  επιχειρηματικούς 

τομείς υψηλής τεχνολογίας, αναλύουν τους λόγους επιτυχίας και αποτυχίας. Το 

αποτέλεσμα είναι η συγκρότηση τριάντα οκτώ κριτηρίων που χωρίζονται σε έξι 

ομάδες:  το  ανθρώπινο  κεφάλαιο  του  επιχειρηματία,  οι  βασισμένες  στους 

εταιρικούς  πόρους  ικανότητες,  η  στρατηγική  ως  προς  το  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά αγοράς και 

τα οικονομικά κριτήρια (όπως το μέγεθος του κεφαλαίου κινήσεως,  περιθώρια 

δανεισμού, κόστος κεφαλαίου, κ.λπ.). Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η ποιότητα του 

ανθρώπινου  κεφαλαίου  των  επιχειρηματιών,  οι  βασισμένες  στους  εταιρικούς 

πόρους ικανότητες και η στρατηγική που καθορίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

είναι  οι  κρίσιμοι  παράγοντες  της  βιωσιμότητας  και  των  επιτευγμάτων  της 

επιχείρησης  και  καταλήγει  στο  συμπέρασμα ότι  δεν  είναι  η  μοναδικότητα  των 

προϊόντων σε σχέση με εκείνα των ανταγωνιστών που φέρνει την επιτυχία παρά η 
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δυνατότητα  της  επιχείρησης  να  καλύψει  τις  πολύμορφες  απατήσεις  των 

καταναλωτών.

Στην έρευνα του Shuliang (2000) περιγράφεται η ανάπτυξη ενός υβριδικού 

ευφυούς  συστήματος  για  την  ανάπτυξη  στρατηγικής.  Το  υβριδικό  σύστημα 

αναπτύσσεται για:

o την παροχή μίας λογικής διαδικασίας για την υλοποίηση της στρατηγικής 

ανάλυσης 

o τη συγκρότηση των στρατηγικών παραγόντων του μάρκετινγκ 

o να βοηθήσει  στη  σύζευξη  της  στρατηγικής  ανάλυσης  με  την κρίση  των 

διοικητικών στελεχών 

o να βοηθήσει τα διοικητικά στελέχη στην εξέταση της αβεβαιότητας και της 

ασάφειας, και 

o για την παροχή συμβουλών για τον καθορισμό της στρατηγικής μάρκετινγκ.

Σε αυτό το σύστημα, οι δυνάμεις των έμπειρων συστημάτων, της ορθολογικής 

διαδικασίας επιλογής και των τεχνητών νευρικών δικτύων (ANNs) συνδυάζονται 

για  να  υποστηρίξουν  τη  διαδικασία  της  ανάπτυξης  στρατηγικής  μάρκετινγκ. 

Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του  Porter 

και  κάποιες  από  τις  τεχνικές  μήτρας  που  παρουσιάστηκαν  στην  προηγούμενη 

ενότητα  είναι  ενσωματωμένα  στο  υβριδικό  σύστημα  για  να  βοηθήσουν  στη 

στρατηγική ανάλυση.

Η έρευνα των Cavusgil, Kiyak και Yeniyurt (2004) προτείνει τη χρήση δύο 

συμπληρωματικών  προσεγγίσεων  για  την  προκαταρκτική  αξιολόγηση 

ελκυστικότητας  ξένων  αγορών:  μέσω  της  συγκέντρωσης  και  της  ταξινόμησης 

(clustering &  ranking).  Η  χρησιμότητα  του  συνδυασμού  των  μεθόδων  αυτών 

αποτιμάται ότι περιορίζεται στο προκαταρκτικό στάδιο αξιολόγησης της επιλογής 

για επέκταση σε ξένη αγορά. 
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Ο σκοπός της έρευνας των  Yeniyurt,  Townsend και  Talay (2007) είναι η 

διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την είσοδο των επιχειρήσεων σε 

νέες  αγορές  του  παγκόσμιου  περιβάλλοντος.  Εξετάζει  τους  δείκτες  των 

δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην εμπειρική εκμάθηση σχετικά με 

την είσοδο των επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Με την εφαρμογή παλινδρόμησης 

πολλών μεταβλητών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ελκυστικότητα της αγοράς 

επηρεάζει θετικά τη ροπή της επιχείρησης να εισέλθει σε μια νέα αγορά, αλλά η 

αγορά αυτή πρέπει  να έχει  χαρακτηριστικά όμοια με τη χώρα προέλευσης της 

επιχείρησης  όσον αφορά τη  κουλτούρα και  τις  οικονομικές  συνθήκες,  για  την 

ελαχιστοποίηση της διαχείρισης κινδύνου.

Οι  Ainslie,  Dreze και  Zufryden (2005)  εξετάζουν τις πωλήσεις στα ταμεία 

των  κινηματογράφων  στα  πλαίσια  ενός  υποδείγματος  μεριδίου αγοράς. 

Υπολογίζοντας τη διαθεσιμότητα των ταινιών στους κινηματογράφους -  δηλαδή 

την  πρόσβαση  σε  κανάλια  διανομής  –  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  τα 

κινηματογραφικά στούντιο εμφανίζονται να έχουν μία πολύ καλή πληροφόρηση 

των προϊόντων  που  παράγουν.  Το  επίκεντρο  του  ενδιαφέροντος  εδώ  είναι  η 

γνώση και παράλληλα η κυριαρχία που προσφέρουν τα κανάλια διανομής.

Η  έρευνα  των  Dawid και  Reimann (2005) εφαρμόζει  ένα  πρότυπο 

προσομοίωσης κλάδου για  να  μελετήσει  τα  αποτελέσματα της  αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μεμονωμένων στρατηγικών αξιολόγησης αγοράς των επιχειρήσεων σε 

σχέση με την έκταση του εύρους των καινοτομικών προϊόντων και της γενικής 

ανάπτυξης  του  κλάδου.  Η  έρευνα  τους  καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  ένας 

ομοιογενής κλάδος που αποτελείται από επιχειρήσεις που εστιάζουν στη συνεχή 

επέκταση των κερδών, παρουσιάζει υψηλή κερδοφορία και μεγάλη αστάθεια.  Το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος εδώ είναι ότι η ελκυστικότητα που παρουσιάζεται 

από  την  υψηλή  κερδοφορία  προμηνύει  έντονο  ανταγωνισμό  και  ασταθές 
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εξωτερικό περιβάλλον – ένα φαινόμενο που περιγράφεται  από την πορεία της 

αγοράς του πλήρους ανταγωνισμού προς την ισορροπία (Varian, 1992).

Συνεπώς,  η  αναζήτηση  των  κριτηρίων  εκείνων  που  καθιστούν  μία 

επιχείρηση πετυχημένη διαμορφώνουν  την ελκυστικότητα  ενός  κλάδου-αγοράς 

και  ο  τρόπος  με  τον  συμπεριλαμβάνονται  στο  υπόδειγμα  εκτίμησης  της 

ελκυστικότητας κλάδου-αγοράς παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΜΜέέθθοοδδοοςς  ΑΑννάάλλυυσσηηςς  

 

Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει τη μέθοδο αξιολόγησης της 

ελκυστικότητας ενός κλάδου-αγοράς. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει το πεδίο που 

ερευνά η ανά χείρας εργασία. Η δεύτερη ενότητα προσδιορίζει τη μέθοδο με την 

οποία προσεγγίζεται στο επόμενο κεφάλαιο η ελκυστικότητα ενός κλάδου-αγοράς.  

 

1  ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  ΜΜεελλέέττηηςς  

 

Ο ορισμός του παραγωγικού κλάδου έχει δύο προσεγγίσεις (Rutherford, 

2002): 

o Είναι ένας κλάδος της οικονομίας που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

παραγωγή υλικών αγαθών: όπως για παράδειγμα η εξόρυξη 

μεταλλευμάτων, η υλοτομία, η αλιεία, η γεωργία, η βιομηχανική παραγωγή 

και η παραγωγή ενέργειας. Από τους παραγωγικούς κλάδους αποκλείονται 

οι κάθε λογής κυβερνητικές δραστηριότητες και οι κοινωνικές υπηρεσίες. 

o Είναι η κάθε μορφή παραγωγικής διαδικασίας που προσθέτει αξία στο 

τελικό προϊόν. 

Σε αντίθεση με την πρώτη, η δεύτερη προσέγγιση υπολογίζει και τις 

υπηρεσίες. Ο ορισμός που υιοθετεί η παρούσα εργασία είναι η πρώτη, καθώς 

υιοθετείται και από την ICAP για τον προσδιορισμό των παραγωγικών κλάδων.  

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός μεθόδου 

αξιολόγησης της ελκυστικότητας των παραγωγικών κλάδων. Ο προσδιορισμός της 

μεθόδου παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα και η μέθοδος βρίσκει ενδεικτική 
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εφαρμογή στους κλάδους των αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων και των 

τυροκομικών προϊόντων. 

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP (2006β), η αγορά των 

αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων περιλαμβάνει όλα τα εγχώρια παραγόμενα 

προϊόντα επεξεργασίας νωπού κρέατος (βραστά, καπνιστά, ωρίμανσης), εκτός από 

τις κονσέρβες. Οι τελευταίες δεν περιλαμβάνονται καθ' ότι αντιπροσωπεύουν 

μικρό ποσοστό στο σύνολο και είναι είδος με συνεχή μείωση ζήτησης που ως επί 

το πλείστον εισάγεται στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP (2006α), ο κλάδος των 

τυροκομικών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα είδη τυριών, συσκευασμένα, 

τυποποιημένα και μη. 

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία 

προκύπτουν από τις προαναφερθέντες κλαδικές μελέτες και συνεπώς, δεν θα 

γίνετε αναφορά για την προέλευσή τους στη συνέχεια του κειμένου, εκτός εάν 

αυτή προκύπτει από κάπου αλλού. 

 

2  ΜΜέέθθοοδδοοςς  κκααιι  ΚΚρριιττήήρριιαα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς  

 

Η μέθοδος αξιολόγησης της ελκυστικότητας κλάδου-αγοράς που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία προκύπτει από τη σύνθεση των δύο 

παρακάτω μεθόδων: 

o Το υπόδειγμα του Porter (2004) βασίζεται στην άποψη ότι η στρατηγική της 

επιχείρησης πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ευκαιρίες και τις 

απειλές που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον. Η ανταγωνιστική 

θέση της επιχείρησης πρέπει να προσδιοριστεί μόνο όταν γίνει κατανοητή η 

δομή της βιομηχανίας και ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει. Οι πέντε δυνάμεις 

του Porter καθορίζουν αφενός την ένταση του ανταγωνισμού και αφετέρου 
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την αποδοτικότητα και την ελκυστικότητα μιας βιομηχανίας. Επομένως, 

έχοντας ως γνώμονα το υπόδειγμα του Porter, επέρχονται τροποποιήσεις 

στη στρατηγική της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί η θέση 

της επιχείρησης στον κλάδο-αγορά που δραστηριοποιείται. Το αποτέλεσμα 

της μεθόδου αυτής είναι μία αξιολόγηση της δομής του κλάδου που ανήκει 

η επιχείρηση – όπως παρουσιάζει το διάγραμμα 9. Μια υψηλή εκτίμηση – ο 

βαθμός αξιολόγησης να τείνει προς την εξωτερική άκρη του διαγράμματος 

9 – συνεπάγεται μια μεγάλη πιθανότητα για μακροπρόθεσμα κέρδη στην 

επιχείρηση. Αντίθετα μια χαμηλή εκτίμηση δείχνει ότι η πιθανότητα είναι 

πολύ μικρή και ότι η ευκαιρία που παρουσιάζεται πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί ή να εξεταστεί ξανά, αλλά με περισσότερα δεδομένα. Ο 

θετικότερος παράγοντας του διαγράμματος 9 είναι η περιορισμένη 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, ενώ ο αρνητικότερος 

παράγοντας είναι η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών.  

 

 

Διάγραμμα 9 – Προσδιορισμός ελκυστικότητας κλάδου-αγοράς σύμφωνα 

με τις δυνάμεις του Porter (McGahan, 2004). 
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o Το πρότυπο ανάλυσης ελκυστικότητας κλάδου που βασίζεται σε 

διαγραμματική απεικόνιση χαρτοφυλακίου πολλαπλών συντελεστών στη 

μήτρα κατευθυντήριας πολιτικής των General Electric – McKinsey 

(διάγραμμα 3, 2ο κεφάλαιο), διαμορφώνεται μέσω της επεξεργασίας 

δεδομένων για την ελκυστικότητα κλάδου και την ανταγωνιστική θέση των 

επιχειρήσεων του κλάδου, σύμφωνα με την κρίση του ερευνητή (Kerin, 

Mahajan & Varadarajan, 1990)1. Σε αντίθεση με τα κοινά υποδείγματα 

ανάλυσης κλάδου, η διαγραμματική απεικόνιση χαρτοφυλακίου πολλαπλών 

συντελεστών συνθέτει ένα συγκριτικό αποτέλεσμα ως προς τα κριτήρια που 

επιλέγει ο ερευνητής. Τα κριτήρια του ερευνητή ελέγχονται για τη λογική 

συνέπεια με τη μέθοδο eigenvector του Saaty (1977) που είναι ευρέως 

γνωστή ως ο πυρήνας της αναλυτικής διαδικασίας ιεραρχίας στη λήψη 

απόφασης πολλαπλών κριτηρίων2. 

Το κοινό σημείο των δύο παραπάνω υποδειγμάτων είναι ότι ο βαθμός επίδοσης 

του κλάδου στο κάθε κριτήριο αξιολόγησης (είτε αυτό είναι μία από τις πέντε 

δυνάμεις του Porter είτε είναι κάποιος από τους πολλαπλούς συντελεστές 

χαρτοφυλακίου) υπόκειται στην κρίση του ερευνητή. Ομολογουμένως, το κοινό 

σημείο συμβάλλει στην υποκειμενικότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας 

χαρακτηρίζοντας την ως προκατειλημμένη3 (Bryman & Bell, 2006). 

                                                 
1 Ως παραδοσιακό παράδειγμα της διαγραμματικής απεικόνισης χαρτοφυλακίου πολλαπλών 

συντελεστών αναφέρεται στη βιβλιογραφία η μελέτη των Henshall και Roberts (1985). 

2 Η μέθοδος του Saaty για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων παρουσιάζεται αναλυτικά στη μελέτη 

του Mazanec (1986). Μία πλήρη παρουσίαση της αναλυτικής διαδικασίας ιεραρχίας με τη μέθοδο 

eigenvector παρουσιάζει η μελέτη των Dyer και Forman (1991). 

3 Biased results: απόκλιση από μία θεωρητική πιθανότητα. 
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Η σύνθεση των δύο παραπάνω μεθόδων για τη διαμόρφωση τεχνικής 

αξιολόγησης της ελκυστικότητας κλάδου-αγοράς προκύπτει ως εξής: 

o Διαμόρφωση δεικτών αξιολόγησης σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 

προσφέρει η αγορά. 

o Ποσοστιαία διακύμανση της επίδοσης των δεικτών ως προς τη συνολική 

επίδοση του κλάδου-αγοράς για την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. 

o Η γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων θα είναι σύμφωνη με το 

διάγραμμα 9, έχοντας ως αφετηρία για το βαθμό επίδοσης το κεντρικό 

σημείο ή αντίστροφα το άκρο των αξόνων ανάλογα με το δείκτη 

αξιολόγησης και συνεπώς, η ελκυστικότητα προσδιορίζεται από το μέγεθος 

του εμβαδού του πολυπλεύρου που απεικονίζεται (όσο μικρότερο το εμβαδό 

τόσο πιο ελκυστικός είναι ο κλάδος). 

Βεβαίως η επιλογή αυτή εγκυμονεί κινδύνους, καθώς αφενός δεν υπάρχουν 

στατιστικά στοιχεία για προσδιοριστικούς παράγοντες όπως τις δαπάνες για έρευνα 

και νέες τεχνολογίες και αφετέρου ο βαθμός ελκυστικότητας υπολογίζεται σε 

συνάρτηση με το κεφάλαιο της επιχείρησης που επιθυμεί να εισέλθει στο κλάδο – 

κάτι το οποίο δεν είναι σκοπός της παρούσας εργασίας. Όσον αφορά τον 

αντικειμενικό προσδιορισμό της διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και 

των καταναλωτών, εκτός του ότι είναι συνάρτηση του πλήθους τους, εξαρτάται 

και από την ελαστικότητα των τιμών των προϊόντων που αντίστοιχα προσφέρουν 

ή ζητούν. Στατιστικά στοιχεία για την τελευταία δεν υπάρχουν.  

Οι δείκτες αξιολόγησης της ελκυστικότητας κλάδου-αγοράς είναι οι εξής4: 

i. Το ποσοστό συγκέντρωσης των πρώτων σε πωλήσεις (ΜΠΕ) και κεφάλαιο 

(ΜΚΕ) επιχειρήσεις του κλάδου: σύνολο πωλήσεων των ΜΠΕ / σύνολο 

πωλήσεων του κλάδου και σύνολο πωλήσεων των ΜΚΕ / σύνολο πωλήσεων 

                                                 
4 Όλα τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ποσοστιαίων δεικτών 

προσμετρούνται σε ευρώ (€). 
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του κλάδου5. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό συγκέντρωσης, τόσο μικρότερη 

η απειλή νεοεισελθόντων και ο ανταγωνισμός στον κλάδο και αντίστροφα. 

ii. Το ποσοστό μόχλευσης του κλάδου και των ΜΠΕ και ΜΚΕ: σύνολο μεσο-

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου / σύνολο κεφαλαίου του 

κλάδου και αντίστοιχα σύνολο μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ΜΠΕ / 

σύνολο κεφαλαίου ΜΠΕ και σύνολο μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

ΜΚΕ  / σύνολο κεφαλαίου ΜΚΕ. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό μόχλευσης, 

τόσο μεγαλύτερη η απειλή νεοεισελθόντων και αύξηση της έντασης του 

ανταγωνισμού στον κλάδο και αντίστροφα. Αυτό είναι εφικτό διότι η 

επιχείρηση που έχει περιθώρια αύξησης του δανεισμού έχει πλεονεκτήματα 

άντλησης κεφαλαίων. 

iii. Το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου στο σύνολο του κλάδου και των ΜΠΕ 

και ΜΚΕ: σύνολο κερδών προ φόρων του κλάδου / σύνολο κεφαλαίου του 

κλάδου και αντίστοιχα σύνολο κερδών προ φόρων των ΜΠΕ / σύνολο 

κεφαλαίου των ΜΠΕ και σύνολο κερδών προ φόρων των ΜΚΕ / σύνολο 

κεφαλαίου των ΜΚΕ. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό απόδοσης του 

κεφαλαίου, τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο για ανάπτυξη του κλάδου και 

μικρότερη η ένταση του ανταγωνισμού και αντίστροφα. 

iv. Το ποσοστό των διαφημιστικών δαπανών προς τις πωλήσεις: σύνολο των 

διαφημιστικών δαπανών του κλάδου / σύνολο πωλήσεων του κλάδου. Όσο 

μεγαλύτερο το ποσοστό των διαφημιστικών δαπανών προς τις πωλήσεις, 

τόσο μικρότερη η δυνατότητα νεοεισελθόντων στο κλάδο και αντίστροφα. 

v. Το ποσοστό των εξαγωγών των επιχειρήσεων του κλάδου: σύνολο των 

εξαγωγών των επιχειρήσεων του κλάδου / σύνολο πωλήσεων του κλάδου. 

Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό των εξαγωγών των επιχειρήσεων του κλάδου, 

                                                 
5  Το σύνολο πωλήσεων του κλάδου αποτελείται από το σύνολο των εγχώριων πωλήσεων των 

εγχώριων επιχειρήσεων του κλάδου, το σύνολο των εξαγωγών και το σύνολο των εισαγωγών.
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τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητα έντασης του ανταγωνισμού και των 

νεοεισελθόντων στο κλάδο και αντίστροφα. 

vi. Το ποσοστό των εισαγωγών: σύνολο των εισαγωγών / σύνολο πωλήσεων 

του κλάδου. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό των εισαγωγών, τόσο μικρότερη 

η δυνατότητα νεοεισελθόντων στο κλάδο και αντίστροφα. 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια προσδιορίζουν την ελκυστικότητα ενός κλάδου-

αγοράς ως προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε αυτόν. Το 

διάγραμμα 10 απεικονίζει τη μέθοδο της παρούσας εργασίας. 
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Διάγραμμα 10 – Προσδιορισμός ελκυστικότητας κλάδου-αγοράς ως προς 

τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε αυτόν. 
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ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααιι  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  

 

Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μεθόδου 

αξιολόγησης για την ελκυστικότητα ενός κλάδου-αγοράς ως προς τις επιχειρήσεις 

που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε αυτόν. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα στον κλάδο των αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, ενώ η 

δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στον κλάδο των τυροκομικών 

προϊόντων. Παράλληλα με τα αποτελέσματα γίνεται αναφορά στις εκτιμήσεις της 

ICAP, ώστε να αξιολογηθεί η μέθοδος της εργασίας και τα πορίσματά της. 

 

1  ΚΚλλάάδδοοςς  ΑΑλλλλααννττιικκώώνν  κκααιι  ΚΚρρεεααττοοσσκκεευυαασσμμάάττωωνν  

 

Η παραγωγή αλλαντικών αποτελούσε αρχικά οικοτεχνική δραστηριότητα, η 

οποία συστηματοποιήθηκε μετά τη δεκαετία του 1960 και απέκτησε τα 

χαρακτηριστικά μεταποιητικής βιομηχανίας τη δεκαετία του 1970. Ο κλάδος 

εκσυγχρονίστηκε τη δεκαετία του 1990, προκειμένου να εναρμονιστεί με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και τις αντίστοιχες προδιαγραφές ποιότητας. Σήμερα, ο 

παραγωγικός τομέας αλλαντικών στην Ελλάδα συγκροτείται από μεγάλο αριθμό 

παραγωγικών μονάδων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρής δυναμικότητας και 

τοπικής εμβέλειας, με περιορισμένη τεχνικοοικονομική υποδομή. Από την άλλη 

πλευρά, οι μεγάλου μεγέθους βιομηχανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, οργανωμένη 

παραγωγική διαδικασία, γνωστά εμπορικά σήματα και ανεπτυγμένα δίκτυα 

διανομής (ICAP, 2006β). 
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Αναφορικά με τα δίκτυα διανομής αλλαντικών σημειώνεται ότι ιδιαίτερη 

βαρύτητα έχει το δίκτυο των σούπερ-μάρκετ, μέσω του οποίου διοχετεύονται 

μεγάλες ποσότητες «επωνύμων» κυρίως προϊόντων, ενώ ο ανταγωνισμός είναι 

οξύτατος εκεί. Η παρουσία των μικρών εταιρειών στα σούπερ-μάρκετ είναι 

περιορισμένη, καθώς (συνήθως) δεν διαθέτουν επώνυμα προϊόντα και το κόστος 

για τη δημιουργία γνωστού εμπορικού σήματος είναι υψηλό. Επομένως, οι εν 

λόγω εταιρείες απευθύνονται κυρίως στην αγορά του catering, όπου ωστόσο 

ενισχύεται σταδιακά η παρουσία των μεγαλύτερων εταιριών, ή στις τοπικές αγορές 

όπου δραστηριοποιούνται (ICAP, 2006β). 

Τα αποτελέσματα για την ελκυστικότητα του κλάδου αλλαντικών και 

κρεατοσκευασμάτων ως προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε 

αυτόν, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κλάδος αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων 

Ποσοστό μόχλευσης κλάδου 38% 

Ποσοστό μόχλευσης ΜΠΕ και ΜΚΕ 38% 

Ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου στον κλάδο 5% 

Ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου στις ΜΠΕ και ΜΚΕ 6% 

Ποσοστό συγκέντρωσης 27% 

Ποσοστό εξαγωγών επιχειρήσεων του κλάδου 6% 

Ποσοστό εισαγωγών 44% 

Ποσοστό διαφημιστικών δαπανών προς τις πωλήσεις 0,2% 

 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα τις ΜΠΕ και οι ΜΚΕ απαρτίζουν οι ίδιες 

εταιρείες και το σύνολο των παρατηρήσεων είναι για το έτος 2005. Το διάγραμμα 

11 απεικονίζει τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα (με τα κίτρινα βέλη 

παρουσιάζονται οι υποκατηγορίες ΜΠΕ και ΜΚΕ). 
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Διάγραμμα 11 – Προσδιορισμός ελκυστικότητας κλάδου αλλαντικών και 

κρεατοσκευασμάτων ως προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε 

αυτόν. 

 

Η κλαδική μελέτη της ICAP (2006β) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και τη διεύρυνση της 

ζήτησης για τα προϊόντα του με τη χρήση δεδομένων πέρα από εκείνα που 

αναφέρει (ελεύθερος χρόνος, διατροφικές συνήθειες). Σύμφωνα με τα δεδομένα 

που παρέχει και με την εικόνα στο διάγραμμα 11, το χαμηλό ποσοστό απόδοσης 

του κεφαλαίου και το υψηλό ποσοστό εισαγωγών είναι αρκετά για να αποτρέψουν 

νέους επενδυτές. 
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2  ΚΚλλάάδδοοςς  ΤΤυυρροοκκοομμιικκώώνν  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  

 

Ο κλάδος των τυροκομικών προϊόντων χαρακτηρίζεται ως 

κατακερματισμένος καθώς περιλαμβάνει πληθώρα επιχειρήσεων, τόσο 

παραγωγικών όσο και εισαγωγικών. Οι εταιρείες αυτές διαφοροποιούνται ως προς 

το μέγεθός τους, το βαθμό κάλυψης της αγοράς, τα κανάλια διανομής και τον 

τρόπο με τον οποίο διανέμουν τα προϊόντα τους. Ειδικότερα, στην εγχώρια αγορά 

τυροκομικών προϊόντων επικρατούν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, μεταξύ 

κυρίως των μεγαλυτέρων τυροκομικών βιομηχανιών, οι οποίες ελέγχουν 

σημαντικό μέρος της αγοράς. Οι εν λόγω επιχειρήσεις διαθέτουν οργανωμένα 

δίκτυα διανομής, καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο σχεδόν της ελληνικής 

επικράτειας. Πέραν όμως των εταιρειών αυτών, ο παραγωγικός τομέας 

περιλαμβάνει επίσης ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες 

έχουν περιορισμένη δυναμικότητα παραγωγής και ασχολούνται παράλληλα με την 

παραγωγή διάφορων ειδών τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων 

καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες των τοπικών αγορών. Ο περιορισμένος 

μηχανολογικός τους εξοπλισμός έχει σαν αποτέλεσμα τη χαμηλή παραγωγική 

δυναμικότητα, ενώ η δυσκολία ορισμένων να λειτουργήσουν σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, οδηγεί στη σταδιακή μείωση του αριθμού τους. Ωστόσο, την 

τελευταία δεκαετία, ο παραγωγικός τομέας έχει αναβαθμιστεί σημαντικά με 

επίκεντρο την τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, προσφέροντας έτσι ποικιλία 

τυροκομικών προϊόντων (ICAP, 2006α). 

Αντίθετα με τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, οι μεγάλες επιχειρήσεις 

γαλακτοκομικών διαθέτουν ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής σε όλη την Ελλάδα, ενώ 

παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν κονδύλια για διαφημιστική 

προβολή και ενέργειες μάρκετινγκ, προκειμένου να ενισχύουν την 
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αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων τους, καθώς και για έρευνα και 

ανάπτυξη νέων τύπων συσκευασίας των προϊόντων τους. Ορισμένες βιομηχανίες 

γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν ήδη προβεί σε εξαγορές ή απορροφήσεις 

μικρομεσαίων παραγωγικών μονάδων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν οικονομίες 

κλίμακας και να προσαρμόζουν τη δυναμικότητά τους ανάλογα με τα 

επιχειρηματικά τους σχέδια. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η συγκέντρωση 

ολοένα μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής στις μεγάλες, σύγχρονες και 

οργανωμένες παραγωγικές επιχειρήσεις και η αποδυνάμωση των μικρότερων 

μονάδων, με παράλληλη αύξηση του βαθμού βιομηχανοποίησης του κλάδου των 

τυροκομικών προϊόντων (ICAP, 2006α).  

Τα αποτελέσματα για την ελκυστικότητα του κλάδου τυροκομικών 

προϊόντων ως προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε αυτόν, 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κλάδος τυροκομικών προϊόντων 

Ποσοστό μόχλευσης κλάδου 42% 

Ποσοστό μόχλευσης ΜΠΕ και ΜΚΕ 47% 

Ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου στον κλάδο 7% 

Ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου στις ΜΠΕ και ΜΚΕ 9% 

Ποσοστό συγκέντρωσης 59% 

Ποσοστό εξαγωγών επιχειρήσεων του κλάδου 12% 

Ποσοστό εισαγωγών 21% 

Ποσοστό διαφημιστικών δαπανών προς τις πωλήσεις 1% 

 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα τις ΜΠΕ και οι ΜΚΕ απαρτίζουν οι ίδιες 

εταιρείες και το σύνολο των παρατηρήσεων είναι για το έτος 2005. Το διάγραμμα 
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12 απεικονίζει τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα (με τα κίτρινα βέλη 

παρουσιάζονται οι υποκατηγορίες ΜΠΕ και ΜΚΕ). 
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Διάγραμμα 12 – Προσδιορισμός ελκυστικότητας κλάδου τυροκομικών προϊόντων 

ως προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε αυτόν. 

 
Η κλαδική μελέτη της ICAP (2006β) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και τη διεύρυνση της 

ζήτησης για τα προϊόντα του με την προϋπόθεση προγραμματισμένης 

εκμετάλλευσης των αναγνωρισμένων προϊόντων ΠΟΠ. Σύμφωνα με τα δεδομένα 

που παρέχει και με την εικόνα στο διάγραμμα 12, υπάρχουν ενθαρρυντικά 

στοιχεία για νέους επενδυτές, όπως το ποσοστό εξαγωγών, αλλά ο βαθμός 
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συγκέντρωσης υπερισχύει. Συνεπώς ο κλάδος τυροκομικών προϊόντων είναι 

σαφώς ελκυστικότερος από τον κλάδο αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, αλλά 

τα δεδομένα δεν επαρκούν για την εγγύηση μακροπρόθεσμης ευημερίας νέων 

επιχειρήσεων. 

 

 



Συμπέρασμα και Περίληψη 

 

ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα  κκααιι  ΠΠεερρίίλληηψψηη  

 

Ο τρόπος με τον οποίο ο στρατηγικός σχεδιασμός αντλεί από τις ευκαιρίες 

που εμφανίζονται στην αγορά και η κατάληξή του, διαμορφώνει τους παράγοντες 

που καθορίζουν την ελκυστικότητα κλάδου. Οι παράγοντες που καθορίζουν την 

ελκυστικότητα κλάδου προσδιορίζονται από τη γνωστή τεχνική των πέντε 

δυνάμεων του Porter, οι οποίες δέχονται έντονη κριτική λόγω της έντασης της 

παγκοσμιοποίησης.  

Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές αποτίμησης επιχείρησης/κλάδου και τα 

ποσοτικά μοντέλα αποτίμησης της ελκυστικότητας κλάδου, έχουν ως κοινό σημείο 

τη διαμόρφωση των βαθμίδων για τους δείκτες αξιολόγησης σύμφωνα με την 

κρίση του ερευνητή. Η μέθοδος αξιολόγησης της ελκυστικότητας ενός 

παραγωγικού κλάδου που προτείνει η παρούσα εργασία είναι η ποσοστιαία 

διακύμανση της επίδοσης των δεικτών ως προς τη συνολική επίδοση του κλάδου-

αγοράς για την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Αν και η μέθοδος αυτή 

υπερτερεί ως προς την αντικειμενικότητά της, εγκυμονεί κινδύνους στην 

περίπτωση που τα στατιστικά δεδομένα δεν είναι επαρκή. 

Το ερώτημα που τέθηκε στην εισαγωγή είναι σχετικό με τον τύπο του 

επενδυτή που αφορά η προτεινόμενη μέθοδος αξιολόγησης. Όπως αναφέρεται στο 

τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο η προτεινόμενη μέθοδος προσδιορίζει την 

ελκυστικότητα ενός κλάδου-αγοράς ως προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 

να εισέλθουν σε αυτόν. 

Συνεπώς, αν και τα στατιστικά δεδομένα στην περίπτωση του κλάδου των 

τυροκομικών προϊόντων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος ενδέχεται να 

γνωρίσει μεγαλύτερα επίπεδα ανάπτυξης, δεν εγγυώνται την ευημερία σε 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αυτή. Επομένως, αυτή η 
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αγορά είναι ελκυστική για τον τύπο επενδυτή που δεν αφορά η προτεινόμενη 

μέθοδος. 

Τέλος, οι εκτιμήσεις της ICAP που βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα τα 

οποία εκθέτει, συμφωνούν απόλυτα με την έκβαση της έρευνας για την 

ελκυστικότητα των κλάδων των αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων και των 

τυροκομικών προϊόντων που εκπονήθηκε στην παρούσα μελέτη. 
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