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Πεπίληψη
Ζ παξνύζα εξγαζία πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ ρξεζηκόηεηα ηεο αλάπηπμεο ελόο ΓΠ πνπ λα
δηαρεηξίδεηαη απνδνηηθά θαη δπλακηθά έλα δίθηπν ηξαπεδηθώλ θαηαζηεκάησλ. Αλαιύνληαη δεδνκέλα
γηα ηελ πθηζηάκελε δνκή ησλ ηξαπεδώλ ηεο Αηηηθήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πιεζπζκηαθή θαη
εηζνδεκαηηθή θαηαλνκή δπλεηηθώλ πειαηώλ, κε ηειηθνύο ζηόρνπο ηόζν ηελ ππόδεημε πεξηνρώλ
βέιηηζηεο ρσξνζέηεζεο ελόο λένπ ζεκείνπ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ, όζν θαη ηελ αμηνιόγεζε ελόο
πθηζηάκελνπ αληαγσληζηηθνύ δίθηπν ηξαπεδώλ. Γύν γξακκηθά κνληέια πξνηείλνληαη θαη
εθαξκόδνληαη ζην πθηζηάκελν δίθηπν ηξαπεδώλ ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο. Σα απνηειέζκαηα
ππνδεηθλύνπλ ηελ δπλακηθή ησλ δύν κνληέισλ ζηε ρξήζε ηνπο σο βνεζεηηθώλ νδεγώλ ζηε
δηαρείξηζε ελόο δηθηύνπ ηξαπεδώλ, κε ηε ρξήζε ΓΠ.
Abstract
Σhis paper discusses the possibilities of using a GIS system in the development of a banking
network, in order to manage it dynamically and effectively. In particular, the present paper
proposes two linear models that can help managers in the decision-making process. The first
model assesses candidate locations for providing new services, such as new bank branches or
ATMs. The second model predicts the spatial competitiveness between bank branches in the
domain of interest. Both models have been used in the broader area of Athens. Data collected and
used in the models include population, income of citizens, number and turnover of firms in the
area, value of land, as well as bank branches locations. Results are promising and show that both
models can assist in the successful management of a banking network, through GIS.
Λέξειρ Κλειδιά: Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, Γηαρείξηζε Γηθηύνπ, Σξάπεδεο
Key words: Geographic Information Systems, Network Management, Banks
1. Διζαγωγή
Ζ ζεκαζία ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ ζηηο κέξεο καο είλαη θξίζηκε. Ζ έληαζε ηνπ
αληαγσληζκνύ ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ έρεη νμπλζεί, θαη αλακέλεηαη λα δηεπξπλζεί, ζην πιαίζην
πνπ έρεη ζέζεη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ αθόκε δηαλύνπκε. Απηό απαηηεί ηελ αλαδηνξγάλσζε
ηεο δνκήο, ηνπ δηθηύνπ θαη ελδερνκέλσο θαη ηεο ζπγρσλεύζεσο ηξαπεδώλ, γεγνλόο πνπ θαζηζηά
έλα Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ), πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ππνζηήξημε ηεο
δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ηξαπεδώλ, πην επίθαηξν από πνηέ.
Οη εξγαζίεο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, παξά ην κεγάιν ελδηαθέξνλ, είλαη πεξηνξηζκέλεο.
Από απηέο μερσξίδνπλ ε εξγαζία ησλ Morisson θαη O'Brien (2001) όπνπ παξνπζηάδεηαη έλα ρσξηθά
δηαδξαζηηθό κνληέιν ππνινγηζκνύ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θιεηζίκαηνο ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ δηθηύνπ
ηξαπεδώλ ζηελ Νέα Εειαλδία. ην ίδην πλεύκα ν McDonald (2001) πεξηγξάθεη ηηο επηπηώζεηο ηεο
ζπγρώλεπζεο ηξαπεδώλ κε ηελ ρξήζε ησλ ΓΠ ζηνλ Καλαδά. ρεηηθέο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηελ
ρσξνζέηεζε καγαδηώλ ζε αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ είλαη ζπρλέο ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing, αιιά
παξά ηελ ρσξηθή ππόζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνθεύγεηαη ε ρξήζε ησλ ΓΠ (Clarkson et al.,
1996; Clarke et al., 1997).
ηνλ ειιαδηθό ρώξν, ε Boufounou (1995) αλάπηπμε έλα νηθνλνκεηξηθό κνληέιν
πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ηελ απόδνζε ππνθαηαζηεκάησλ θαη ηελ εύξεζε λέσλ ζέζεσλ
εγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ. Ζ κειέηε εθαξκόζηεθε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο,
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ Αλαινγηθή Σερληθή, ε νπνία, κέζσ δσλώλ επηξξνήο, ππνινγίδεη γηα θάζε
ππνθαηάζηεκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (πειαηνιόγην, αληαγσληζκό). Μηα δηαθνξεηηθή
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πξνζέγγηζε έρεη γίλεη από ηνπο Miliotis et al. (2002), νη νπνίνη πηνζέηεζαλ έλα demand-covering
κνληέιν, ζε ζπλδπαζκό κε έλα ΓΠ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπλ ηελ βέιηηζηε ζέζε ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ. Ζ κειέηε έγηλε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ελώ ην κνληέιν αθνινπζεί ηελ κεζνδνινγία
ηεο εύξεζεο βέιηηζηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο (Plastria, 2002).
Οη εθαξκνγέο πνπ ζπδεηήζεθαλ δελ απνηεινύλ κηα επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο ΓΠ, παξά
κηα αλεμάξηεηε εθαξκνγή επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ. Σν Σξαπεδηθό ΓΠ
(ΣΓΠ) κπνξεί λα απνηειέζεη ην θξίζηκν εξγαιείν ζε πνιινύο ηνκείο ηεο ηξαπεδηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, όπσο π.ρ. ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ θαη ππεξεζηώλ (Jufrallah et
al., 2003), ζηελ βέιηηζηε επηινγή ρσξνζέηεζεο ελόο ππνθαηαζηήκαηνο (Plastria, 2001), ζηελ
αλαδηνξγάλσζε ηεο πθηζηάκελεο δνκήο (ζπγρσλεύζεηο, αλαδηαλνκή αξκνδηνηήησλ) (McDonald,
2001), ζηελ αγνξά αθηλήησλ (αμηνιόγεζε θαη δαλεηνδόηεζε) (Panigrahi, 2003). ηόρνο, κέζα από
ην ΣΓΠ θαη ηελ βειηίσζε ζηελ δηαρείξηζε πνπ επηηπγράλεη, είλαη ε αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο
ησλ ηξαπεδηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηνπο θόζηνπο θαη ε
θαιιίηεξε εμππεξέηεζε πειαηώλ (ηδησηώλ θαη εηαηξηθώλ), κέζα ζε έλα δπλακηθά εμειηζζόκελν θαη
αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ (Densham, 1991; Boufounou, 1995; Miliotis et al., 2002).
ην πιαίζην απηό, ε παξνύζα εξγαζία πξνζπαζεί λα θαηαδείμεη κηα κέζνδν δηαρείξηζεο
πνπ ζηεξίδεηαη από ηελ κηα κεξηά ζηελ ιεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ ΓΠ θαη από ηελ άιιε ζηελ
ύπαξμε δεδνκέλσλ θαη ηερλνγλσζίαο ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ν
ζηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη δηπιόο:
 λα παξνπζηάζεη κηα κέζνδν βέιηηζηεο ρσξνζέηεζεο ελόο ζεκείνπ παξνρήο
ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ ζε έλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ θαη
 λα πξνζπαζήζεη λα αμηνινγήζεη ηελ ρσξηθή αληαγσληζηηθόηεηα θάζε ηξαπεδηθνύ
ππνθαηαζηήκαηνο.
Σα ζηνηρεία ηα νπνία γεληθά ελδηαθέξνπλ έλα ηξαπεδηθό νξγαληζκό ζε ζρέζε κε ηελ
ιεηηνπξγία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ηα εμήο:
1. Πηζαλνί πειάηεο (αξηζκόο, ειηθία, θνηλσληθή θαη εηζνδεκαηηθή ηάμε, θαηαλαισηηθέο
ζπλήζεηεο, γεληθόηεξν βηνηηθό επίπεδν)
2. Δηαηξείεο θαη εκπνξηθά θέληξα (αξηζκόο, απόζηαζε θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία)
3. Αληαγσληζκόο (ζεκεία παξνρήο παξόκνησλ ππεξεζηώλ, έληαζε θαη πξόβιεςε)
4. Κόζηνο εγθαηάζηαζεο & ρξήζεηο γεο (θηίξηα, νηθόπεδα, ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο)
5. Δηδηθόηεξε κνξθή παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη επειημία πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο
κεηαβνιέο ηνπ γεσγξαθηθνύ πεξηβάιινληνο
6. Αλάζηξνθε επίδξαζε ζην ρσξηθό πεξηβάιινλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κεηαβνιώλ ηνπ γεηηνληθνύ αζηηθνύ ρώξνπ)
7. Ζ κνξθή θαη νη ππνδνκέο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο (δίθηπν κεηαθνξώλ,
πξνζβαζηκόηεηα, ζέζεηο ζηάζκεπζεο, εκπνξηθόηεηα νδώλ)
8. Κνηλσληθή απνδνρή θαη δπλαηόηεηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο
Από απηά, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη ηα πξώηα
ηέζζεξα.
ηελ επόκελε παξάγξαθν ζα γίλεη κηα πεξηγξαθή ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ πξνηείλεηαη
(δεδνκέλσλ, παξαδνρέο, κεζνδνινγία). ηελ ηξίηε παξάγξαθν ζα παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή ησλ
δπν κνληέισλ, ελώ ζηελ ηέηαξηε ζα ζπδεηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. Σέινο, ζα
ζθηαγξαθεζεί ε κεζνδνινγία θαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα.
2. Σο Τπόδειγμα
Δεδομένα
Σα δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγάζηεθαλ γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά θαη θαίλνληαη αλαιπηηθά
ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίνακαρ 1. Δεδομένα Υποδείγμαηορ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΗΓΗ
Γεωγπαθικά Σηοισεία
Όξηα δήκσλ θαη νδηθό δίθηπν Αηηηθήο
έηνηκν ππόβαζξν
Όξηα ηαρπδξνκηθώλ θσδηθώλ
έηνηκν ππόβαζξν
Οηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε πιεζπζκό
έηνηκν ππόβαζξν
Έδξεο επηρεηξήζεσλ θαη θαηαζηεκάησλ ICAP δεδνκέλα & γεσθσδηθνγξάθεζε
2.1.
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Θέζεηο ηξαπεδηθώλ ππνθαηαζηεκάησλ ζπιινγή δεδνκέλσλ & γεσθσδηθνγξάθεζε
Οικονομικά δεδομένα
Δηζόδεκα θπζηθώλ πξνζώπσλ
ΚΔΠΤΟ
Σδίξνο επηρεηξήζεσλ
ICAP
Δκπνξηθή αμία αθηλήησλ σο αμία γεο
ζπιινγή πιεξνθνξίαο & γεσθσδηθνγξάθεζε
Παραδοτές
Οη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο αλάιπζεο καο είλαη όηη έλα ηξαπεδηθό ππνθαηάζηεκα
επεξεάδεηαη ζηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπ από ηε ζέζε ηνπ ζην ρώξν:
 ζεηηθά, όηαλ βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ είλαη εγγύηεξα ζε:
o πεξηνρέο πςειήο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ κε κεγαιύηεξα θαηά
θεθαιήλ εηζνδήκαηα
o επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα κε ζρεηηθά πςειόηεξν ηδίξν
 αξλεηηθά, όηαλ ε εκπνξηθή αμία ηεο γεο είλαη πςειή, αθνύ ζα έρεη πςειόηεξν
θόζηνο εγθαηάζηαζεο (αγνξά) ή ιεηηνπξγίαο (ελνίθην)
Δπίζεο έρεη ιεθζεί ππόςε ην γεγνλόο όηη, έλαο πειάηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί κηα
ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα, ρσξίο αλαγθαζηηθά λα είλαη ε απόιπηα εγγύηεξε ζε απηόλ.
2.2.

Μεθοδολογία
Ωο βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν
ηαρπδξνκηθόο θσδηθόο. Ο ηαρπδξνκηθόο θσδηθόο επηιέρζεθε σο ε ηδαληθόηεξε ιύζε ζην πξόβιεκα
ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο πξσηνγελώλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ κε ρσξηθή αλαθνξά. Οη ινηπέο
δηνηθεηηθέο ρσξηθέο θαηαηκήζεηο κεηαβάιινληαη, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη έλα ζηαζεξό
πιαίζην αλαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Ο ηαρπδξνκηθόο θσδηθόο απνηειεί ίζσο ην δηαρξνληθόηεξν
πεδίν αλαθνξάο θαη αξθνύλησο ηθαλνπνηεηηθή κνλάδα αλάιπζεο.

2.3.

Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή βέιηηζηεο ρσξνζέηεζεο, αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία:
1. νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ κε βάζε ηνλ ηαρπδξνκηθό θσδηθό (πιεζπζκόο, θαηά
θεθαιήλ εηζόδεκα, αξηζκόο επηρεηξήζεσλ, ηδίξνο επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθή αμία
πεξηνρήο, αξηζκόο ηξαπεδηθώλ ππνθαηαζηεκάησλ)
2. θαλνληθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (πιεζπζκόο, θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα, αξηζκόο
επηρεηξήζεσλ, ηδίξνο επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθή αμία πεξηνρήο)
3. δεκηνπξγία ρσξηθνύ δείθηε, όπνπ ππνινγίδνληαη ζεηηθά όια ηα δεδνκέλα ηνπ
βήκαηνο 2, εθηόο από ηελ εκπνξηθή αμία πεξηνρήο πνπ ππνινγίδεηαη αξλεηηθά
(δείθηεο επθαηξίαο εγθαηάζηαζεο).
4. δεκηνπξγία ζεκαηηθνύ ράξηε, κε βάζε ηνλ δείθηε ηνπ βήκαηνο 3, όπνπ εκθαλίδεηαη ε
επηρεηξεκαηηθή επθαηξία ρσξόζεηεζεο/εγθαηάζηαζεο.
5. πξνζαξκνγή ηνπ δείθηε επθαηξίαο εγθαηάζηαζεο, κε βάζε ην πθηζηάκελν δίθηπν
ππνθαηαζηεκάησλ (πξνηεηλόκελεο πεξηνρέο λέαο εγθαηάζηαζεο)
Ζ ρσξηθή αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ θάζε ηξαπεδηθνύ ππνθαηαζηήκαηνο ππνινγίζηεθε κε
βάζε ην εμήο ζθεπηηθό:
1. δεκηνπξγία ρώξνπ επζύλεο γηα θάζε ηξαπεδηθό ππνθαηάζηεκα (πνιύγσλα voronoi)
2. πξνζαύμεζε πεξηνρήο επζύλεο ζε δεδνκέλε απόζηαζε, κε ρξήζε buffer
3. ππνινγηζκόο πιεζπζκνύ θαη αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ
πξνζαπμεκέλνπ ρώξνπ επζύλεο
4. ππνινγηζκόο ζύλζεηνπ ρσξηθνύ δείθηε εμππεξέηεζεο εγγύηεξσλ πειαηώλ θαη
πειαηώλ πεξηνρήο επζύλεο, κε βάζε ηελ θαιππηόκελε έθηαζε ηνπ βήκαηνο 2
(δείθηεο δπλεηηθήο κέγηζηεο ρσξηθήο εμππεξέηεζεο)
5. απεηθόληζε ηξαπεδηθώλ ππνθαηαζηεκάησλ, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ δείθηε, όπνπ
ηαμηλνκνύληαη ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνύ (θαηαζηήκαηα πνπ ζε
κηθξόηεξε έθηαζε επζύλεο έρνπλ λα εμππεξεηήζνπλ πεξηζζόηεξνπο πειάηεο)
3. Δθαπμογή
πλνιηθά έγηλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα 1.087 ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα θαη 25.873
επηρεηξήζεηο, ελώ ηα ζηνηρεία πιεζπζκνύ θαη εηζνδήκαηνο αλά ηαρπδξνκηθό θσδηθό πξνέξρνληαη
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από ηα δεδνκέλα ηνπ ΚΔΠΤΟ γηα ην έηνο 2007. Ζ εκπνξηθή αμία γεο πξνζεγγίζηεθε κε βάζε ηηο
αληηθεηκεληθέο αμίεο θαη ζηνηρεία ηεο αγνξάο. Ζ θαηάηκεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο πνπ
κειεηήζεθε έγηλε ζε 239 πεξηνρέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηαρπδξνκηθνύο θσδηθνύο (ΣΚ). Ζ
νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηνλ ηαρπδξνκηθό θσδηθό, έγηλε κε ηε ρξήζε SQL ζηε Βάζε
Γεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο, όπνπ απηό ήηαλ αλαγθαίν.
Χωροθέηηζη νέοσ ηραπεζικού σποκαηαζηήμαηος
Αξρηθά, εθαξκόζηεθε γξακκηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ δεδνκέλσλ: πιεζπζκόο, θαηά
θεθαιήλ εηζόδεκα, αξηζκόο επηρεηξήζεσλ, ηδίξνο επηρεηξήζεσλ θαη αμία γεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν
δεκηνπξγήζεθε έλαο δείθηεο (θαζαξόο αξηζκόο) γηα ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κε ηηκέο από 0 σο 1.

3.1.

Πίνακαρ 2. Μεηαβληηέρ πος σπηζιμοποιήθηκαν ζηο μονηέλο.
population
πιεζπζκόο
income
θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα θπζηθώλ πξνζώπσλ
nfirms
αξηζκόο επηρεηξήζεσλ
turnover
ηδίξνο επηρεηξήζεσλ
land_value
αμία γεο
nbanks
αξηζκόο ζεκείσλ παξνρήο ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ
Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ρσξηθνύ δείθηε επθαηξίαο εγθαηάζηαζεο (R1), ρξεζηκνπνηήζεθε ε
απιή ππόζεζε:
(1)
R1  a  population  b  income  c  nfirms  d  turnover  e  land _ value
Οη ζπληειεζηέο a έσο e απνηεινύλ ηα θξηηήξηα βαξύηεηαο πνπ ζέινπκε λα δώζνπκε ζηελ
αλάιπζή καο, αλάινγα κε ην πνην ή πνηα είλαη ηα δεηνύκελα θάζε θνξά. Γηα ιόγνπο επθνιίαο, νη
ηηκέο πνπ δόζεθαλ ζηελ παξνύζα αλάιπζε ζηνπο ζπληειεζηέο απηνύο, ηζνύληαη κε ηε κνλάδα. Ζ
εμίζσζε (1) κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εθηόο από ηελ παξαπάλσ, ώζηε λα
πξνζαξκνζηεί θαιιίηεξα ζην πεξηβάιινλ πνπ ζα εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο.

Φάπηηρ 1. Δείκηηρ R1 (εςκαιπία εγκαηάζηαζηρ)
Σα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε R1, θαίλνληαη ζηνλ Υάξηε 1, όπνπ νη πεξηνρέο ησλ ΣΚ έρνπλ
βαζκνλνκεζεί ζε 5 θιίκαθεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 5 ηζόπνζεο θαηαηκήζεηο ηνπ δείθηε.
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Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Υάξηε 1 δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
θάπνην ζηνηρείν, πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ηξάπεδεο άκεζα. Ο Υάξηεο 1 νπζηαζηηθά εκθαλίδεη ηηο
πεξηνρέο κε πςειόηεξε (θαη ρακειόηεξε) επηρεηξεκαηηθή επθαηξία εγθαηάζηαζεο αλεμάξηεηα από
ην πθηζηάκελν δίθηπν ηξαπεδώλ θαη κε βάζε δεδνκέλα πιεζπζκνύ, επηρεηξήζεσλ θαη αμίαο γεο.
Γηα λα ζηαζκίζνπκε ηνλ δείθηε R1 θαη ηνλ Υάξηε 1 ζην πθηζηάκελν δίθηπν ηξαπεδώλ, ζα
δηαηξέζνπκε ηνλ δείθηε κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ηξαπεδηθώλ ππνθαηαζηεκάησλ, πνπ εδξεύνπλ
ζε θάζε ηαρπδξνκηθό θσδηθό:
R2 = R1 / nbanks
(2)
Έηζη πξνθύπηεη ν Υάξηεο 2, όπνπ ηνλίδνληαη νη πεξηνρέο πξνηεηλόκελεο ρσξνζέηεζεο ελόο
λένπ ηξαπεδηθνύ ππνθαηαζηήκαηνο. Καη εδώ ε ηαμηλόκεζε έρεη γίλεη κε θαηάηκεζε ζε 5 ηζόπνζα
δηαζηήκαηα ηνπ δείθηε. Ο Υάξηεο 2 είλαη ζπγθξίζηκνο κε ηνλ Υάξηε 1, αθνύ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε
ίδηα κέζνδνο απεηθόληζεο (πεξηνρή ΣΚ θαη 5 ηζόπνζεο θαηαηκήζεηο ηνπ δείθηε), ελώ, επηπξόζζεηα,
θαηαδεηθλύεη θνξεζκέλεο («ιεπθέο») πεξηνρέο ρσξνζέηεζεο, αθόκα θαη αλ απηέο είλαη πςειήο
επθαηξίαο εγθαηάζηαζεο, κε βάζε ηνλ δείθηε R1.
Γεληθόηεξα, είλαη πξνηηκόηεξν, όηαλ απαηηείηαη ε ρσξνζέηεζε κηαο εγθαηάζηαζεο, ηα
ζπκπεξάζκαηά καο λα κελ είλαη κνλαδηθά αιιά λα παξνπζηάδνπλ έλα εύξνο ελαιιαθηηθώλ
πεξηνρώλ. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εγθαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο ζα ήηαλ
αδύλαηε ζηελ βέιηηζηε ζέζε (π.ρ. ιόγσ παξαγόλησλ πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ λα πξνβιεθζνύλ
ζηελ αξρηθή δηεξεύλεζε), λα έρνπλ ππνινγηζηεί ελαιιαθηηθέο – δεπηεξεύνπζεο ζέζεηο πνπ λα
ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο καο.

Φάπηηρ 2. Δείκηηρ R2 (ζηαθμιζμένη εςκαιπία εγκαηάζηαζηρ)
Υπολογιζμός τωρικής ανηαγωνιζηικόηηηας ηραπεζικού σποκαηαζηήμαηος
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ρσξηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο, ππνινγίζηεθε ν αξηζκόο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή επζύλεο θάζε ππνθαηαζηήκαηνο,
3.2.
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πξνζαπμεκέλεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε αθηίλα δξάζεο. Σν βαζηθό ζθεπηηθό είλαη όηη έλα ηξαπεδηθό
θαηάζηεκα είλαη πηζαλόηεξν λα εμππεξεηήζεη θνληηλνύο θαη πεξαζηηθνύο πειάηεο, όηαλ είλαη
εγγύηεξα ζε απηνύο. Ζ πεξηνρή επζύλεο καο δίλεη εμνξηζκνύ ηα όξηα κέζα ζηα νπνία είλαη πην
θνληά ην ζεκείν βάζεο, ελώ, επεθηείλνληαο απηήλ ηελ πεξηνρή ζε δεδνκέλε απόζηαζε,
ζπκπεξηιακβάλεηαη επξύηεξν ελδερόκελν-δείγκα, πνπ πξνζεγγίδεη θαιιίηεξα ηελ πξαγκαηηθόηεηα
(έλαο πειάηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα, ρσξίο αλαγθαζηηθά λα είλαη ε
απόιπηα εγγύηεξε ζε απηόλ). Οη ΣΚ δελ επεξεάδνπλ εδώ ηελ αλάιπζε (απιή απεηθόληζε).
Ζ πεξηνρή επζύλεο ηεο θάζε ηξάπεδαο ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε πνιπγώλσλ Voronoi. Ζ
ρσξηθή πξνζαύμεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε buffer. Ζ απόζηαζε (αθηίλα δξάζεο) πνπ
επηιέρζεθε είλαη 1 ρικ (αιιά απηή κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε βάζε ηνπο ζηόρνπο ηεο αλάιπζεο
δηαθνξεηηθά). Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πνιύγσλα vb, όπνπ θάζε πνιύγσλν αληηζηνηρεί ζε έλα
ηξαπεδηθό θαηάζηεκα. Ο ππνινγηζκόο ηνπ αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ θαη πιεζπζκνύ γηα θάζε
πνιύγσλν έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο SQL, ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο (Πίλαθαο 2).
Πίνακαρ 2. Μεηαβληηέρ πος σπηζιμοποιήθηκαν ζηο μονηέλο:
population
πιεζπζκόο αλά πνιύγσλν vb (voronoi+buffer)
nfirms
αξηζκόο επηρεηξήζεσλ εληόο πνιπγώλνπ vb
area
εκβαδόλ πνιπγώλνπ vb ζε ζηξέκκαηα
Ο δείθηεο ρσξηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο (S) πνπ ππνινγίζηεθε δίλεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε:

g
population

h

nfirms
S

area

(3)

Οη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο g, h ειήθζεζαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε S ίζνη κε ηε
κνλάδα. Με ρσξηθή παξεκβνιή IDW ηνπ δείθηε S, γηα ηηο ηξάπεδεο, δεκηνπξγείηαη ν Υάξηεο 3,
όπνπ παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο πςειήο αληαγσληζηηθόηεηαο – δειαδή θαηαζηήκαηα πνπ ζε
κηθξόηεξε έθηαζε επζύλεο έρνπλ λα εμππεξεηήζνπλ πεξηζζόηεξνπο πειάηεο. Αληίζεηα, νη «ιεπθέο»
πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ζα ιέγακε «θελά» αληαγσληζκνύ.

Φάπηηρ 3. Δείκηηρ S (σωπική ανηαγωνιζηικόηηηα)
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ε απηό ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ησλ εμηζώζεσλ
(1) θαη (3) απνηεινύλ ζπλάξηεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ επηινγώλ ηνπ θάζε ηξαπεδηθνύ νκίινπ. Οη
ζπληειεζηέο ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη θαηά πεξίπησζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα πνπ ζα
ζέηεη ε ηξάπεδα (π.ρ. πξνηεξαηόηεηα εμππεξέηεζεο κόλν πιήζνπο θπζηθώλ πξνζώπσλ,
αλεμαξηήησο θόζηνπο γεο/εγθαηάζηαζεο). Δπηπιένλ, ε κνξθή ησλ εμηζώζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ
ππνινγίδνληαη νη δείθηεο R1 θαη S είλαη γξακκηθή. Γελ είλαη απαγνξεπηηθό λα ρξεζηκνπνηεζεί άιινπ
είδνπο εμίζσζε, όπσο εθζεηηθή ή ινγαξηζκηθή, πνπ, ελδερνκέλσο, λα πξνζεγγίδεη θαιιίηεξα ηελ
πξαγκαηηθόηεηα.
4. Αποηελέζμαηα
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάζηεθαλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ππνδείγκαηνο είλαη εκθαλή ζηνπο Υάξηεο 1, 2 θαη 3. Όζνλ αθνξά ηελ επθαηξία εγθαηάζηαζεο
πξνθύπηεη όηη νη πεξηνρέο πνπ είλαη ζπκθέξνπζεο βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ ηεο Αηηηθήο
(Υάξηεο 2). Αλ θαη αξρηθά, ζρεδόλ όιεο νη πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο παξνπζηάδνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή
επθαηξία εγθαηάζηαζεο (Υάξηεο 1), όηαλ ζηαζκίζνπκε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν θαηαζηεκάησλ, ην
ηειηθό απνηέιεζκα ππνδεηθλύεη όηη ην θέληξν είλαη θνξεζκέλν. Ζ πιεξνθνξία απηή βξίζθεηαη ζε
απόιπηε αξκνλία, κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ράξηε δείθηε ρσξηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο, όπνπ
παξαηεξνύκε ηελ πςειή ρσξηθή αληαγσληζηηθόηεηα ζην θέληξν ηεο Αηηηθήο (Υάξηεο 3). Ζ
παξαηήξεζε απηή είλαη νπζηαζηηθά κηα άκεζε επαιήζεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο
ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπλδπαζηηθνύ ππνδείγκαηνο, αθνύ ηα απνηειέζκαηα είλαη επηπξόζζεηα
κεξηθώο αλακελόκελα θαη από ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε.
5. ςμπεπάζμαηα
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε κηα κέζνδνο δηαρείξηζεο ελόο δηθηύνπ ηξαπεδηθώλ
ππνθαηαζηεκάησλ. Ζ κέζνδνο είλαη δηηηή: Καηαδεηθλύεη πεξηνρέο βέιηηζηεο ρσξνζέηεζεο ελόο
λένπ ζεκείνπ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ θαη αμηνινγεί έλα πθηζηάκελν αληαγσληζηηθό δίθηπν
ηξαπεδώλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ δπν απηώλ ζηνηρείσλ ηεο κεζόδνπ, ζε έλα δεδνκέλν ρσξηθό θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν νδεγό γηα ηελ
βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ θαη παξερόκελσλ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο
θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηώλ R, εκθαλίδνπλ επθξηλώο ηηο πεξηνρέο πξνηεηλόκελεο
ρσξνζέηεζεο ελόο λένπ ηξαπεδηθνύ ππνθαηαζηήκαηνο. Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο νπζηαζηηθά
«θσηίδεη» έλα ζύλνιν γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν. Απηό είλαη θξίζηκν ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, αθνύ δελ ππνδεηθλύεηαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζεκείσλ, γεγνλόο
πνπ δίλεη κηα δπλακηθή επειημία επηινγώλ γηα ηνλ ηόπν ηεο ηειηθήο εγθαηάζηαζεο.
Σαπηόρξνλα, κέζσ ηνπ δείθηε S παξνπζηάδνληαη θαη νη πεξηνρέο έληνλνπ αληαγσληζκνύ,
όπνπ θαηαδεηθλύνληαη νπζηαζηηθά ηα ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα ζηα νπνία νη απαηηήζεηο θαη νη
δπζθνιίεο απνδνηηθόηεξεο ιεηηνπξγίαο κεγηζηνπνηνύληαη. Αληίζηξνθα, νη «ιεπθέο» πεξηνρέο
εκθαλίδνπλ ηα θελά ηνπ αληαγσληζκνύ. Καη εδώ, ν θιηκαθνύκελνο ηξόπνο παξνπζίαζεο, πνπ
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρσξηθήο παξεκβνιήο ηνπ ΓΠ, παξέρεη πην εύγισηηα απνηειέζκαηα, θάηη
πνπ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ζηνλ νπνίν ε δηνίθεζε
ελόο ηξαπεδηθνύ ηδξύκαηνο ζα θιεζεί λα επηρεηξήζεη.
Θα πξέπεη, ηέινο, λα ηνληζηεί όηη ε έιιεηςε επαξθώλ δεδνκέλσλ απνηειεί βαζηθό
κεηνλέθηεκα ηεο εξγαζίαο απηήο, αθνύ ε ζπιινγή θπξίσο ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ είλαη
πξνβιεκαηηθή. ε θάζε πεξίπησζε όκσο, γίλεηαη εκθαλέο όηη έλα Σξαπεδηθό Γεσγξαθηθό ύζηεκα
Πιεξνθνξηώλ έρεη αμηόινγε ρξεζηκόηεηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ, αθνύ δίλεη
απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα νξγάλσζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ δηθηύνπ ηνπο. Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα
απηό νπζηαζηηθά έρεη μεθηλήζεη πνιύ πξόζθαηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ αλαθύπηνπλ είλαη όρη κόλν
ελδηαθέξνπζεο, αιιά θαη θξίζηκεο γηα ηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ επνρή
καο.
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